






•• 

•



• 

GRÓF DESSEWFFY JóZSElf 

IRODALi1I 

, 

' 

---·--

KIADT,\ 

KAZINCZY GÁBOR. 

___ _.. ........... -

ELSŐ KÖTET: 

GRÓF DESSEWFFY JÓZSEF LEVELEZÉSE 

KAZINCZY FERENCZCZEL 

' 
1793-1831. 

' 

• 

• 
• 

r,. �-... �"""".....,,.,.;-v�·�"""""'"""""���--v""""""� ......... � 

PEST. 

H 
r 

• 

--------------------'=:........::..::============-=�� 



• 

GRÓF 

DESSEWFFY JÓZSEF. 

I.



-

IROD1\I,l\II 

HAGYOM A N-Y A I. 

---

KI.\.DT.\ 

l(AZINCZY GÁBOR. 

ELSÖ JCÖ'L'E'f. 

IJ E C l( E N A .  S 'f G U S Z 'f „t V N 1-t L.

)ID CCCLX. 

• 

GRÓF DESSEvVFFY JÓZSE:b1

BIZODAL1\1[1\.S 

LEVELEZESE 

• 

• 

KAZINCZY FERENCZCZEL 

1793-1831. 

KI.\OT.\ 

l{AZINCZY GÁBOR. 

E L S Ö IC Ö T r,: T. 

. - -- --

1-1 E C l( E N A S T G U S Z 1' }t V N :l L.

i'CD CCCLX. 

-

• J ,  •• • • •  
. . 



• 

• 1 

l'r,t. IS!lO Ny omntotl Lt1ndcrcr é• Hcckc1u1s111r.1. • 

• 

• 

GR. DESSEWFFY JÓZSEF ÉS K1\ZINCZY FERENCZ 

LE\1ELEZÉSÖlí 

1. 

Dezsüjfynek J(rtzincy. 

I n1hol egy kis ajándék, kedves bar:í tom, Nékc<l, és Annak 
. ' 

a kit a JTlft.radék 111é
0
°· !)Oraiban is fog ri hazafióR:ícr s vil:10·0:,;o-

..... ü � 

dás elterjesztéséért :íJdani. l(érlck nyújts<l bé ncvcn1bcn és 
kérd, hogy azt szent tiRztclctcn1 jeléül fogadja cl. 

1\iiczci élctcn1nck egy ré;:zét, n1clyct tudnillik a gnz
tlúlkodás nc,n von cl, fordítás:ii1nnn,k tökéletesítésére fortlí
to1n. A gran1111atiktii botlások szenvedhetetlen pi:,;zkok sze-
1ncin1bcn, s a félig tett n1unka csak félig elégíti ,ncg az 
olvasót. i\Tcg n.ka ro,n ér<lcn1 leni, hogy fordítlÍsai,u origi nn 1 i" 
darabok o·)·anánt tarta. sanak. - J<'or<lítok vala111it Ciccróbt>I 

0 ' 

is. Tal.í.ld n1clyik n1unk:íjá t. ]�lj szercn<:l"éscn t)s néh:t cn1-
lékczzél 

l{cgnicc, J ui. 25-dikén 1793. 
1'iszt elüll1·ül. 

((. 

Fiuniébúl 1794-clik csztcntlö hal'lnatlik hónapjának 29-ik nnpj:ln. 

J(azinczy n((k J)ez.süjfi. 

Áta,ln,Lltan1 P,í,sztorinrik l\iram ytltionjaida.t s ri gyönyiiríí 
1\i[esékct, melyekről c;;n.k onna.n tudjuk hogy últ:iltétcttck, 
mivel Lcssingnck eredeti n1unkái kezeink közt va11ll:tk. 
J{öszöni ő hogy róla rncgcn1lékcztél, s ör,·cndcz lt:1.zánk11n k, 
hogy oly fordítások jelennek 1ncg n:íJnnk, n1elyck n1ús ncni�
zcteknck ir(1saika.t velünk elfelejtetik. ]T:t bccRcs eredet, 
n1unk{ik:tt írnia nehéz, nzoka.t ki.tl"ő kiintiisbc iiltöztctni 
szép R dicséretes, n·,i,lön az ilyetén súlyos foglal:itoss:ígokban 
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azok f,\l'atloznak, a kik 1nagok lehetnének <'l'<'{lcti 1nunkáknak 
". :,;zcr;i.01. 
J(önnycn clhiszen1 én, hogy lesznek nékctl ellenségeid 

. ért 1ni,·c·l e o·y bctíít írsz oda, a hoYa n1{1sok kctt6t írnak.n z , �. . . 
Jtn a ki ncn1 otthon, hn,ncn1 n.z Aclria,i tengernek partJa1 1nel-
lctt. 1nestcr nélki.il, tchet:::égen1 szcrént aka„nnn1 miYclni s 

' ' ' 

.,.vnkorlnni haz,1111 11ycl,·ét, kénycn1 ::-zercnt 11' ogaton1 a szo-
k;it, :,; h,1, nc1n botránkoznak 1neg rajtn.111 n. fondorok, csak 
az annak az oka, hog? scn11nit sen1 adok n. Yib\gra .. ·\zonban 
,nío· CO'\' oly túd<Í;.:; s érdc1nes hazafi n1int te Yagy, engernct 
joblir,�-ncn� tanít.ind : tulajdon kiilön, s ha. ncn1 is fontos, 

0

niég is né1ncly szen1fény,·csztő okokkal gytín101ított betüzésern 
( orthogrnphia) n1cllctt szaba,d fog lenni néke1n 1ncgn1aradnon1. 

Ékes az egyenlőség; ohajtanán1 hogy egész hazánk-. 
ban cgyenlií n1ódon beszéljenek s egyenlő betiizést kövesse
nek tudósn.in k ; cle azon ki ,·iil hogy ezt n1ég 1nost nen1 lehet 
:,;cn1 kiYÚnni, se1n rC'n1ényleni, ncn1 érden1li a szavak irás
inódj.ínn.k ki.ilön1bségc, hogy azol-:, a kik it kilcncz szeli<l test
Yétcl-:nck cg,·útt úldoznak, n1cghasonljana k s ellenségesen 

< • 

co·yn1ií:,; közt ,·csződjenck. 
'"'. 

,' oltairc úr azoknak a kik bosszankodtak yagy csudál-
koztak, hog�· franczirít jelentő szót .f1·ri1i�ais ai-val s ncn1 _oi
,·al írta, azt fclelé: hog,,· ne várja, tőle senki, hogy okot adJOn 
olvn:-óinak arra, hog:· az olasz eredetű kon1or n.ssizibeli „zent 
],'{'rcnczet ne tudják n1egkiilön1böztctni egy szeles franczin,
ttÍI. Á\.lig talúltatik eg_,. ol_v iró, ki beti.izésé>nck okát ne 

• 

adha;;sa. 
�\.krir tz-,·el rtk:ír cz-,·el akár c-,·el í1:jad ne,·edet, csak 

:tz a l(azinczy Ferencz 1na,radsz te, kit is1ner<Si becsülnek, 
barúti :,;zcrct,�ek, s a kinek neYét ,; írásit n1aradékaink n1a
ga,:ztalni, jö,·endé5b.cli íróink pedig pélcláu l fogj.'1k ,·álasztani. 

l(i.il<l1' néke1n 1na.o·yar könyveket, kiváltképen ha a te . "' 

pcnn(1tlból :,;z(1r1naztak yagy eredtek, hogy at1:lig'. 
'.ní? sze-

1nélyctlct n1c;;tcrcn1nek ncn1 f'ogon1 ,·úlaszthn.tn1, 1rasa1d le
hessenek tanítóin1. Szeres,: s bocsú:;cl n1eg szlÍn1os hibáit 

Jövendőbeli tanílváriyodnak. 

• 

) 

1 
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U I. Cicer6nrik sz:í.1nos n1unkáiból, cl nen1 találhaton1,
1nelyiket fogod fordítani. Nc1n tudo1n, törvénytudó, bölcs 
vagy szószóló akarsz-e len ni? a ti zen két ti\ b 1:�kon felj cgyzctt 
törvényeket akarod-e 1nagyarázni, ,·agy pedig ac:ulc1niai 
kérdéseket akarsz-e tenni? Antoni1ts ellen fogsz-e dörögni í' 
Yagy védeln1ezni Ligd1"iiist? a <liihö:; Catili11rít fogod-e iil
dözni? vag·y J,,filó 111cllctt az érzékeny ;; sz{u1akodó ;;zÍYÜ 
e1nbcreknek szc1neikből könnyeket önteni? 1\.k1\rn1it válasz
tasz, szép a n1i fordíttatik, szép a fordíttatott. Dc, kérlek, 
cl ne felejtsd, hogy a bn.ráts,\,gról írt köny\'e C'ice1·ónak a jó 
léleknek clctlclc, a kötelességekről írt 1n1111kája: sí 11<Ír111érU'·ke; 
é::; hogy íL vénségről szóló kis kötet n, hn,nyatlú e111bcri életnek 
vigasztaJója és gyú1noln.. 

111. 

],,félt. ,q1·1íf lJesq-J)); .]úzsr>j' ú1·11((k. 
l(áz1nért, 1n,íj usnak 16-án 1805. 

Tisztelt baráton, l Irlisain1nak ötödik kötetében, 1nelyek 
n1ég ez idén sajtó a,l,\, fognak kerii ln i, egy daritb áll, 111ely a

Te neve<let fogj •• hordani ho1nlok�í n. ()ssi,\,n nak egyik éneke 
az, ily czín1 alatt: J('l{OnI1\.. (Rgy ifjú vit<1z üszvecsap az el
lenséggel s dicsőségesen elesik. Vak atyja, elííjíí s ör,·cnd fia 
elestének, inert végig tapogatv[111 kedves halottj.í.t, a sebeket 
n1ellyén tal(tlja) a Te neved íg·y úll ottan : Cscrnekí gróf 
Dcsőffy József bar!Íton1nak, S,\ros vá rn,cgye egyik képvise
lőjének az - - diaetán - - SaJJr>rr.> r>t fari qitrtr sc11tirit. 
Ilornt. VégycJ ezt tiszteletc1nnek ;; bar:i ts.\gon1nak jclcnsé
géiíl, és szere. s. ]Vlindcn tlarn.bon1 \'alan1ely tisztelete:,; nevet 
visel czín1lapjiín, s it sok név közt nincs cg,\' is, a n1elyct a 
n1cgnevczettek szégyelhcsscnck. Az én kcYély:,;ége1n abban 
(dl, hogy a. Jóknak tetszeni ohajtok. Az !S-dik: kötet első 
darabja. Viriíg ]3cncdcknck van ajándékoz,·a, s az ő nc,·c 
alatt ez áll I -Iorítczból : - - n1e eL1111 111ao·nis \'ixi:,;sc invita 
fatebitur usque invidia. 

Itten pedig Yedd literntur,\,nknak lcgtlics{íségcschb pro-
tluctun1út, nen1es-tlö1nölki luth. predik:ítor l(IS ,J_\C\'OS ba-
r:\to1nnak hozzi\111 ki.'d<lött epistoláj,ít. Az ódai n1agasságot a 

1 •.
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l·a 1cs:0J va talá \ni, s 1 11cnnyi clas-dal édc::;s6g6vcl f ogocl oszvc ,, I . ' , . é � 1 � élet Jco·-. . . tt ·1 szí vnck iueleg c1 z sc.vc cs az !'.> sica cru1l 1t10 van J , • • . • S l ·11 . lcllcc lal·ozik. ]�n. , . 1 ·: · , ,a J t I(1Rbcn a e 11 Cl • ' ' t1sztabb pl11 losop i_iaJU, � l·l ·iiltlöttc1n I,écsbc, hogy pompása.nezt a, ,-zép pocinationt e ' , " f ... állani. 'fe, 1 , . . ct.:zctt kcpcn1 clotte O;:, nyon1ta::;sa <, ::; rezi e-ni . � ·. , 0111t„tt\sb·tn láthatníid,1 11 o· 1s lll' o· n Y "" " ' 
1néltó v,1gy iogy ac e 10 1'. ,, 06 · lel{ a. inclyet nékcn11 . 1 . ' én ( JCSOS O cn11 ' ' 
111cgolvassc, s ininc .,z , . , � ... , nd · inind literatu-haziínk lco-é,lescbbcn :;;zoló fin n�uJt, 01,,c l J, 1 ... cndJ. ha. : . k Dc ne csak nékcn1 és l1tcra turan <na { . ;1 v , ' , . i,inl,n� ,' l  r ·,_ fel 11éldíi1n követésére s hitzasodJal. V1.1laszsz,nen1 gyu ac .J 1 , . . léo· . at a 111int cn ncn1l. t· 1-'lsz co·v S01)l11e-Anto1ncttet, oY y ' . l 1,1. ,l ,1 ·, o- ,, " ber a szere en1. I· ',, vnl\d n1co· hoo·y e::;zC, CIU "(>1<·1 1··, !esze, e::, " ;:,, 0 

· 1 „ t l ' l 
:,; , " , : ' .. ... Jó lcán t n11nc cnutt. a a ni, rc11l·cdcse1ben ncn1 talál o101nct. y . . I·" cn ' 

, • , í'' . • (: le-' nyhol io-en ,onny . . ó as::;zon t pctlio- csinal a .JO icrJ a .) > ,1 � . , J .. y e; 
l ' , ' o· t ncn1 isn1crck 1n1ntaz cnyen1, 1tn sc1n szcrcncscsehh 1azassaoo . 61 , bl 1 , , l' t ,\ ·zerctetre leo-1n to > . 'zcbb o-ondolatú Htzns11 as ,. .'1 ". �· 

l 
,-cn1 " · ,-, 'l , l b t t szte etre ., . , , · ,, ,} t. )eo·n1c to) n, ya, 1 • · · 
lc:íny fcrJcvé lé,·cn, a t1:-;ztc e te . o . ,., � . ' , lcttcni J�lj szerencscsen, bn1 ,1to1n, cs leo-1néltóbb anya YeJcvc · · " l" 1 e 1:·e1nct tr1rt:- ineg kedYczö c1nlékczctcdbe. 'I1sztc oc 

"' 
J(rizi1iczy Fe1·e1icz. 

1 

IV. 

Alsó Olys6, az 5-dik h6nnpnnk 25-dik nn.pji1n (1805).

Édes kedves bri1·ríton1,

V ette1n lcvele<lct é,; a ;:;zép vcrsel{et, n1elyek.�t I(�.s Já-
r 111 ·oka.t I{onnyu volt 

. , ·t bolüoo·sáu·odra. Ncn1 e. U( .i 0111 fl,Z ' . 
• no:; 11 o O J "l · J fal·acln1 - t., ·o-)· túl élesztetni é::1 rryön yörü {O tcse {re ' '-' . ezci. ,u o O 1 „l ' t b a.o-yott C e bitus canit illc Denn1. Micsoda éke;:; <O tcn1cny . , o 

c�:�1;·:us Pelens és 'fhctisnek öszvekelésckről ? l(1vánon1 , 
hoo-y ti is nlennél elébb Acltillcst szüljetek. . ... . .1, 0 1\Iikor Gr.iezra ') vittek, sÍl'tunk, n1íg v1ssza,Jott�l, gy,i.-

, 1 'l . l J Te 11ecl10· kérd szoltunk; inost, hogy hazaso( ta' tap:;o un.e 
. 

o 
. ·o-· , . I-tent hoo-y adJ' on fiat últala.d hitves p�trodnak, c:-1 '.''.101-,1z ::; , o " t ·1.nak 

liusnak ezen ::;zavaival hívd ki a rettentő csccsen1os anyJ, 
szcl[d inéhéből : Exoriarc aliquis stb. 

•) Briinnbc és l{ufstcinbn (J{. F. jegyz.) .

• 

1

1 
•
) 

, 

I.,EV EJ„EZESÖK. 

.t\.zon ban halhatatlan leszel te mriratlék nélkLil i::. ; 11<' 
1néltó vagy te :irra, hogy a lcg::;zcrctcttebh tcrcn1tésnek segítségével, n, legkcüvcsebb hnlhatatlans�lggal 1ncp:jutaln1aztas::;ál . .1\.. nagy szívek nc1n csak élni, ha életet j„ a<lni igyekeznek. lVIcgbizonyitottad te azt azzal i,,, hogy jó bnrá todat, kivált cnge1net, a jövendő ü<lőnek általnyújtani törekedtél. A tlic::;őségnek bélyegét si.itö<l te annak hon1lokára., a. kit írástii<lba fclfogadsz. Örökösűltek a. legfonnyadtabb 1nú1niák a veszhetetlen pyramisokban . 

l(rón1a gyönyörű czín1 reá,111 nézve; ncn1 tudon1 hogy n1egérden1lettcn1-e, dc tuüon1 hogy I{azinczy }"'erenezen kívül n1ás valaki oldalaslag ilyen finon1 és szives dicséretet ne1n oly könnyen ejthetett volna. l{rón1úna.k halála halhatatlan, úgy 1nint a tűz, a.z eln1c, a kcllc1nek és az érzékenységek 1nunkái<lban. Az én neven1 homályosúlhat e' szán1os gyöngyösi között a jövendőnek, dc nem veszhet cl egeszen az ilyetén társaságba,n . Boldog c1nber vagy te, édc::; l{azinczyni, ne1n csa.k azért,inert nen1 ha.lhat::;z 1neg egészen, hane1n azéi·t is, n1ivel sokat ;-;zenvcdtél életedben, és 1nivel n1ost igen jó a dolgotl . Ily állapotok já,nbornak tehetik a rossz embert i�, a jót pedig rnég kegyesnek is teszik . 1-\.zért ohaj tod te 1ná� en1ber boldogságát is, azért unszolsz pélchí.d Alta.1 a házass(tgra. J obu, 
. 

, .:;zcbb péltl a. és ::izivcsebb ösztön ennél ncn1 lehet. Ugy i::-gyer1ncksége1ntől fogva :i jó házasságot a cscn<lcs és tart<Í,:boldog·s,1g legbAtorságosa.bb révpa,rtjának tartotta1n; dc ne1n vetettek 1nég eddig a környi.il{dlások az ilyen menedékhelyre. Hajcla,n a szelek, az égi hiíborúk, a tenger hahzódAsai, az ágyúk és ellenségek, ,1 kis isten üldözései, elhajtottak onnan, rno::;t pedig elzá1ják a rév partokat a ;-;zélvészektől 111egrong,ílt-nak gonüolt hajó ::; ,tnn.1k ::;orsos kapitánya előtt. ,, Ugy ni int , 

Ulysse.:;, sokat Lí,tott, hallott, tapasztalt kapitány urain; igen 
1 kényes az ilyen e1nber, s n,1gy baj van vele. N,í.polyban szán-kázni akarna, Danczigban pedig a f,íkr6l narancsokat szaknjtgatni; azt kiv::ínnií, hogy a n1ikrc szerteszéjjel találta vitígon, 

111/ 11<.1 egy helyi.itt együtt legyenek őkc1nén<'k kedvéért; va�ry 
1nintlcnt hani;u· elún11a, vagy 111intlenkor n1<Í::; 11u'.t.::; révpartra v,í.gyódn,t, soh,i sc111111ivcl ::;e elégedne 111cg: ::;e rn,ís vele." 
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Így gondolkodnak 'tah111 ;:;ok:111 �-ólan1, noh�1 k�. 
ne1n

nvilatkoz tatják; clc vis,-zatér utóljára Ulysses Penelopc3éhez,

1:� a prób,ílt hHjÓ;, kapit,1ny 111indcnkor a.legjobb korn1ányoz�.

i\ kevé,- tapasztal(1;:; ,-zííli az idcúlékct, a nagyobb a 1negelc

o-erlést szerzi. 
,.., ' 

A ki l(Örülnézi n1ag,ít a vihígon, látja hogy igen kevés

házasság van 6, 7 esztendő n1úlva. vagy únalon1 vagy ízet

lenségek nélki.il. Úgy kel1 tehát házasodni, nehogy nzon szán1-

talanoknak, hanen1 ezen keveseknek sorába hclyeztessük ma

gunkat. E nen1 kicsiny dolog, n1incl szerencse, 111incl ész ki

Yántatik arra, 1ncgcsalhatja ebben n1ind 1nagát, 111in<l n1ást a

}eaokosabb e1nber i::-. Qui sibi not,us erit, solus sapienter
0 

amabit, úgyn1ond Ovidius; dc ki ee.1nérte Yalaha 1nag,1t és

m,íst egészen és minclenkor? Majd 111inclen kétséges az en1-

herbcn, n1ert, 111 inden csak a hihetőségen funclálódik. 

)li vel tehát n1indcn a n1i kétséges, az észtől, a i;-.zeren

rséti>l, a maga s n1,1sok ter111észetétől és a l(Örnyíihíllásoktú 1 

fiigg egyszcrs1nincl, a nélkül hogy i<leldéket hajházó ]egyék 

Yalaki, vála,.;z,-zon ha h,1za;;odni a.kar, és ncn1 n1inclC'gy, Cz1i

rlar J(atrít vagy Finnyás liJrzsókot veszi-e Bohó István n1a

o·á na k fclc,.;(�Q:(íl. Bolond Józsi válogat, de Okos Ji'ei·encz y,Í,-
b .. ' "-

las?.t a frjér nép között, dc nen1 úgy, hogy fclleng icleálékct

keresi-cn, Nevizanus :;zerint, inSilvaNuptiali,n1ert t11dja hogy

a l\lcdi<'ci Venus nen1 testből, ha kőbül van, és hogy a leg

tökélcte:::chh a,-szonyiállat és férfin csupán a Sirinsban talál

tatik, a hov�1 n1ég Robertson uran1, for1nálancló roppant go

lyóbi„ával scn1 foo· :-oha elérhetni és az a,ngyali p�1rra akadni. 
. � 

Dc n1éo- n1á,.; do]o·ok is nehezítik a házasúl�1st. Ennek 
0 0 

szeo-ény az e1nber, an1a,nnak nen1 akarja jobb szerencséjét el-
o . 

rontani, ez tetszene, cle nen1 tetszik az en1ber néki, itt a szii-
lőknck 1{1 baikat kéne nyalni, a111ott próbára akarnák az en1-
hcrt tenni, n1intha lator volna. és a n1aga boldogságát 1nás 
bolclogtalanságán akarná vagy tudná gyükörözni. l\1egval
lom, nincs sen11ni türhetctlencbb az én szemen1 előtt ezen 
bizoclalinatlanságnál. l\lár azt is látta 1n, hogy hét próbaesz
tendőt megkívántak a kisasszonyok úgy n1 int Rebeka Jákob
tól; de Jákobból patriarcha lett, és akkor 8, 9 száz eszten
deig éltek az c1uberek. �zután legalább egy félesztendeig 

-
1 

bc,.;zélnck el6rc a 1' a ' 'I ' 1 . 
1az, :-::-agro, ugy 1ogy 111,Ír t,.;up,Í 11 1·.,ak 11 

gondolat 1s dobra vcr(hljék; \'{gt<lrr, \',Írakozni kcll IH'lll lu
do111 n1cdtlig a. n1cn,vegz6-késziilctckre; addig- \·a11 <>11:,, .  idl'
jck va.lan1cnnyi \'én asszonyoknak, papoknal,, 1:i;-;a;-;;,zoii\'�k11ak 
a levet jól összez avarni, é;-; tele torokkal ki,ílta1 1i, lio�·\· :-ok 
kérője van és \'Olt a kisa:$szony11ak. J�zck a?.ok az el é,ic:,{,,,·<·k 
(p)·élin1 inaires), n1clyck egy 1nindég bizonrtalan hol<lon·úri�-
11ak ajtai előtt rak\·a Yannak. l\fai nap 1naj;l n1in<lcn h,í;,�,-i-:.í�·. 
kivesze111 a tiédet, n1crő al k11 ; igen nehéz cp;y jú szí \'ÍÍ � Ji'>
eszű, en1berséges éö bcc;;ülctc:s cn1bcrnck ('ZCkct cl,-zcn\'cd11i; 
n,�s volt hajdan, dc nc1n Yolt akkor a sziil6k1iél n p:ípi,..1,í k 
7-ik sakra.111enton1a. nicrő szán1vetés. X 11ptia:; pri11111111 inqni
naverc f�1ccunda culpac :;ae('ula. 1\lost <:sak a gazdagok li:íza
sodhatna.k könnyen; ha. egy szcg·<1ny legénynek cszéli<· jut a 
házasság, ügy jcir 111int az, a ki Yala111ely kün,·\·nck 110,-,-zi'i 1:,.; 

11nali11as előjáróbeszétlét Ol\'ase.a : clcsÚ( a l�Cd\·c 111ao·;Í! a 
n1unká t olvas ni. Ila Yalaha olyan .:-zcn1élyre ta lúlok, a l,i nC'k 
lelkében n,1gyol.Jb lesz az érzékcny,-é!!· niint a hiú,-,Í !!

', é,- a l,i ., .._, ,, 

cg·yszers1ni11d nc1n fogja gondolni, hogy az cltiikéllctt akarat-
nak szi.iléi előtt Yaló kinyilatkoztatása ne fé 1:jcn ü:;z\·c a i,:zc
n1érc1n111cl, ha cg·yébarint hajlandói<ágo111 le::-z hozz,íja {,,- nék i

én hozzá1n, bizonyosan cl\'C:szcni. �tz elsőre ::- utol,-,ír:i rnür • 

többször tahílta1n, a középsőrr 1nég soha,:;cn1. J<:zt ki\·.Ínon1 H

n1átká 111tól; a fcleségcn1töl ke\·csel>bet. 

Ilaz,íját férjénél n1ég- jobban szcrcs,c. 
.\ n1it n1ontlok, írok, aztat érczhe�sc. 
_\_ jó t'béd elött jól gazdasszon,rkodjon, 
Engedje hogy ura í1jon 8 gondolkodjon; 
]la kell, kösscn ué1nán és uljcn hozz,íja; 
!llind egyék, 1nind ,zóljék az asztalnál szája.
] >e rosz cs1íf hírt 111,is1·ól sol1 asc hc�zéljcn.
Dolgokat en1lítscn, é" ritkán itéljen.
])él után kLilclJ' ön ki cn„c111 a n1 t·zön: t:> '

!(érjen hogy vigyázzak rétre s az erdőre. 
l�kkor ahogy tetszik, rnag,tt n1ulatg:assa, 
''agy jöjjön VPl,·1n, vag,\· 'L'hcophro 11t olvassa, 
Csak ne unatkozzék és 11c 111t1rgl'lodjék,
.Jobb hogy koronázzon, 1ni11tsc1n hog:, gyötrodjl k: 
Boldogtalan élöt ncn1 türök 1ncll(•ttc111, 
l(ivillt ha szerelc111 \'a).(y pl·dig ,zc1ct11 ·n1. 
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J fogy pedig egész n:tp boldogg:í Lehessen, 
Reggel fohászko<ljék, estvére nevessen. 
Íg)' felette h:11nar (csk Uszön1 reája) 
C.,;ak bagoly ne !egyék, n1egszokon1 hozz:ij:1. 

Jó éjszal«í t, kedves bar: í  to1n. Feleségednek kezeit csú-, , . I koloni; szeress cs H:J gya ,r,tn
Jós kddncilc. 

V. 

.Alsó Olysóo, .t 10-dik hónapnak 21-dik 11:1pj.ín 
(1806). 

Tis.z.telt, kedves Ba„cítoni !
.Nc1n ,·aló hogy a poét,ík n1ind irígyck, akar111iképen

Ícr)•ekezzcn is azt elhitetni ,·eliink ·ocbreezen V,Írosa. A költő
� l{nzinczy :B'erenez, a költő C::;okonai Vitéz�Iihálynak sírkövet
állítván, ellenkezőt bizonyít. }\Jiclőn Gcssncrnek fordítója
J(lcist fordítój,ínak cpitifion1ot választ, nen1 a,zt n1utatja.,
hogy az a.gyarkocló irígység, ha.ncn1 azt, hogy a részesülő
b:t1 1at fogta cl érzékeny szívét. lVlidőn azután ugyan az az
érzékeny RZÍYÜ költő Csokonai érdcrneinek elői;zán1láhísrt
ki.izbe1 1 fogyatkoz,ísait n1cllőslcg cn1lcgcti, a csak annyit je
lent, hogy ,t jó és egyszcrsn1ind okos en1berben ncn1 vesztc
gcthcti 1ncg n1intlenkor a jó szív :i jó c11Tiét.

l)e 1nikor Debreczcn városa egy epitáfio1nban satyrát
tahi 1, és azt hí tcti cl 111agú v.tl, hogy Csokonai Dcbrcczcn fiú
s.iga n1iatt lehetetlen akúrkinek is az ő sírja mellett sop,í,n
ko<lni ,t  nélki.il, hogy bölcső- s lakhelyére ne gondolkozzon és
azt ne szurk,ílja; n1ikor nén1ely tudós cn1bcrek l)cbreczcn
hen sok és helyes tudom,í nyt n1utatni akarván, igen kevé:; és
igen helytelen 1uind tudo111!1nyt n1ind ízlést nyil.ttkoztatnak :
mrír akkor ne1n többet sírni, hane1n nevetni kell Debreczen

' f I 

J ' 1 t'l' • varosan cs anna< 11cn1c y u<. osa1n.
Pyra1nist akarnak Csokonai porai felett; dc nen1 lakott

ő Egyipto1nban, és soha scin volt ő sen1 király, scn1 fő pa.p.
Rón1ú biin a, régi. égek között, ott rt hol most az cvangyélikusok
tc1nctőjök vagyon, egyetlen egy, h,'tromszáz harn1incz nap

r 

-
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alatt készült pira1nist, a Cacstinsét, lehet szcinlélni. l�z e
�a

,�
sti

1

u� ��e:lili.i;, "úg! tetszik, vagy qua,� tor Yala. Az ilyen
n.:i,

0
! ut c1 tckc1b�l k1tclhctett egy pyranlls, dc ki építhet py

rru111st szegény Vitéz C:sokonainak a kőtclen dcbrc<'zeni t,íjé
kon? �Ia 111é� nagy t'

'.
1· lett volna, hogy elég hely !egyék a

pyrarrusre rc,1 f,1ragn1 czín1erét, prcd i kií ton1,í.t, u ra<lal niai t é„
n1ás egyéb czín1jeit meg tisztjeit, hogy tudja p. o. a vilú()'
ezer esztendők rr1úl va, hogy ara.ny kulcsot>, belső sta tu:,;ti�
toknok, tanácsos, consiliariui;, fői::;p,í,n vagy töl,h ,·árnieó·yék
nck clőbbkclőbl> tiiblabirája vala. :l\lcg nen1 foghatoni, t°'hogy
fakadhatott valaki a pyra1nisrc, szinte ·oebrcczcnl>en, a l;ul
n1erő czölönkök !iga ·kodnak ki a tcn1ctííből.

Az it kritika, hogy ne1n kell ,L holtnak han1vitirúl szó
lani, n1ert ne1n égetnek többé senkit is, szinte olyan r11int az,
a ,  n1e1yet hajdan egy kritikus tett, n1időn 1nco·cz,1folt co·y, l . 

0 t,. 

poctat, a <1 a sze11iek lövü .sugd1·r,irúl énekelt, azt jegyczYén
1ncg, hogy a nap sugári it napbúl ki, a szc1nbe pedig benien
nck. A debreczcni tudói;ok szcrént a, han1vak helyett port
kellene tenni. Dc ez scn1 voln,1 pontos kifcjczé:-, n1crt ki
tudja mikor v,Uik egészen porrá. Csokonai. IIogy ,t dchrc
ezcniek lelkiesn1cretes pontosságoknak és jó ízléseknek cll'g
tétető<ljék, így kellene szólani :

Vitéz Csokonai llíilidly clögi.
.t\.. 1ni 111agát az inscriptiót illeti, 111it tartozik a dolor,-_

� hoz, hogy J\.rk,tdi,t n1n.rhalcgelö, vagy ink,í.bb sza1n,í,rlcgclií,
or::;zág volt-e, vr1iry ncn1? J\.kiír a l\facna.lósz heo·}•én I feliko11

� t', ' 

szo1nszédság:í ban, Pan szüntelen való lakása lett 1égy<'n, ak,ír
ncn1, bizonyos, hogy szép, gyönyüríí és költő:- tartonuí. 11 y11a k
kellett annak lenni, a hol l\fercuri us a l(helidoréa hegy

.
én a

tekenősuéká.ból 1nagának lantot készített.
Ila va.lan 1it kellene n1egjcgyczni ezen sír-irásrt'd, azt

lehetne tahí.n n1ondani, a n1it a dcbrcczenick ncn1 n101Hltak,
hogy tudnillik ne1n új; dc 1nennyi szép ó gondolat vagyon,
és n1cnnyi balgatag új ! Te a rl:gicbbekbül vídasztott,íl.

l(ülönös szerencsé1nnck tn rton1 hoo·)' n1<:I tónak i téltet-
, 0 

ten1 tőled, nieghivatni Csokonai dicső cn1lékczetú11ck b,ír
milyen csekély részben való fcntartiísií.ra i::;. Részc1nről húsz
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réncs!orintoka t aj,í nlok, és a rnennyit csa,k lehet, bcszcdcndek 
és 1ncgküldö1n. 

Én is, itt s nn1ott finny,ískodá:.:t találta111 pajt,ísunk ir,Í
i-ibnn. N'c1n vagyok gúnyoló, ncn1 cz{1folon1 hogy élt dC'ák 
szókkal, dc szcrcttcn1 volna ha ritkábban, és csak otta11, ahol 
szükség vagyon refíjok, élt volna velek. J\zonban bccsi.ilten1 
1níndenkor tüzrül pattant költőeltnéjét. 

Gall vizsgálja koponyáját, 
]laza, öleld szép J\lúzsáját, 
Én n1indég kedveltem 1nindcn kóltctnényit, 
R csak 1nost, hogy n1ár 111cgholt, irígyle1n észíényit.

Ilí v ba rei totl 
({-. Desse1vffi ,Józs�f. 

VI. 

J(azinczy J?erenczneh Desseöfj); Józso,f egészségff; 
bolclogságot ! 

1\1éo· eddio- co-y kra1· czárt sen1 szerezhetten1 Csokonai sír-
o O 0 kövére, pedig nérnely érzékeny embereket szólítottan1 n1eg; az 

egyik azt 1nondta, hogy az élőknek és korántse1n a holtaknak
szán1ára szükséges 1nost a pénz; a 1násik nen1 felelt, dc nen1
is adott se1nn1it is, látta1n szen1cibül s orczája vonásibúl,
hogy inkább szereti olvasni a poetákat, 1nint vagy őket táp
lálni éltekben, vagy ha1nvaikat dicsőíteni halálolc után; soka
kat nen1 is n1crtcn1 1negkeresni, tudván hogy azok közű!
valók, a kiknek nincs fülelc ha nen1 peng körülöttek, s a
kiknek soha se1n nyílt, ha 111indég zárkozott a 111:irkok. 

iiivel nen1 írod, miként küldjen1 által néketl a húsz 
rforintok:1t, 1najd a közgyülés alkaltnatosságával adon1 vala
kinek, hogy bizonyosan kezedhez jussanak. 

l(ár hogy nen1 jársz a gyülésekre, olya,n közel lakván 
Új helyhez; ha nen1 akarnál szóla,ni a közönséghez, bará till
dal beszélhetnél. Nincs sok olyan e,nber ott 1nint Te .... 
rari nantes in gurgite vasto. 

Ilotkóeznak leírása, tetszett, kivált az eleje és Yége. A
szegény tótokat pazérló festékekkel ábrázoltad; bár minden 

l 
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'l'i�zcÍ.n��l való várniegyé nek követje olvaf<na 1'éo·cclet az or
szaggyulése előtt, n1időn az adónak a né 1, közö;t v"lÓ clo�z 
t , I , I , , e, (\ ' >4 -

asaru �,an a szo. Ugy tesznek a nu1gyarok a tótokkal, 111int 
a gazdak a szan1i1sakkaJ: n1ennél J·ohh·tn 1neo·,·ct1'J, . .'J 
· bb •, ' O ,, ,lllll,l 

.JO an n1egra kJak, 1negterheli k. 
�-

' � 1n,ag!ar styl us curialisrúl (tiszt-írásrúi, ncn1 tiszt11,irás-
rnl) n1ar cn -1s gonclolkozta1n valan1icskét. Péchy I inre nen1 
rosszat s nen1 rosszúl írt, dc nen1 eleget. j\Jindent a ,ni ezen 
tárgyban eddig 1negjelent, olvastan1. Legjobban tet6zett a ,nit 
(í.�g! ,gyaníto1n) Ver:;cg·hy tétetett közönségessé a I]azai 'l'ú
clos1tasokban. 1\.z éu idcái1n oda 1nennck ki rövideden. 

Noha napkeleti eredetű a 1nao-)rar nyelv kölcsönözhet 
. l 

, . 0 ' m1nc azon,dtal 1nértékletes éggel ,nás nyelvtűl szavakat; dc 
t'.tgy , hogy azokat a maga járása s geniusához alkalrnaz
tassa. Ha kiszúrnók a deák nyelvből a görög eredetü szóka.t, 
olyan �op�sz 1nar_adna,, 1nint az idegen tollaktúl 111cgfoszta
tott matyas. A haJtoga.ta ok, a szólás forn1}ija, a szószcrkcsz
tetésck ?s azoknak rendje, az ono111atopéj,1k (képhangok) 
b�lyegel ik a llyelvct. J\.. 1nesterszók a tör,·énycs és polo·,iri 
�argyakb�n, n1erö közcgyezésíí hango,; jelek. A just :-zintc
i_igy o_fficinrnnak nevezhet.te volna a dC'ák, 1nint az ()Jficiuniot
J 1isnak, dc P· o. <lefluo helyett ne1n tehette volna ezen h,itrál-
t,�tó ha'.1.?ú szót: sisto) hogy a lefolyúst jclcntsc. Ne tö,jük
hat a feJunket, hogy' 1nondjuk p. o. n1agyar eredetü szÓYal a 
just; 1n�rt ha, p�ntosok akaru nk lenni, töl'vényes szabadsrí,r;
nak fogiuk h1vn1, és így egy deák szónak kijelentésére két 
háron1 tagú 1nagyar szóra lesz szükségünk. Dc azért nen1 
a�a.r�n1 !�?gy így szóljunk, p. o. a jus prioritást acl néki pri
vilegiomJanak manutentiójára; így írtak a nén1etek litera
turájoknak kezdetekor; ne legyünk c.sinoskodók (p11ristae), 
de azért ne tarkítsunk 1nindent. lntersit li'undanu1n inter. 
Generun1que \Tiselli. 

A néha 1nélyebben gondolkozó Császár úr, ,ninck ut,ína 
elfelejtet.te volna, hogy nyel vünkct anya,nyel\'nck n1ondotta, 
azt szüznek hirdeti, a ki n1inden clegyedéstül irtózik. De :1 

szüzek nen1 szaporodnak, és ne1n tuüo1n hoo·y lehessen a 
boldogságos szüzen kívül a terrnékenységet :: szűzesséo·o-e].. . N oo osszeegyeztetn1. em meren1 remény leni, hogy a szent-
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lélek úr isten súgja neki.ink 111indcnkor az új 1nagyar sza,-
vakat. 

1\.. 1nit Cs,Íszclr úr javasol, hogy tntlnillik nyelviink gya
rapít,Í::HL végett a külső eredetű szavakat 111 i ne; kik i.iszö bö�� i.i k

'. azt I>erecsenyi Nagy László Yaló:;ítani probált�L'. a tobb1 
közt cL notáriust vagy jegyzőt rlézn1ásnak, ,1, poht.1cust pe
dio·len csino1nlúnak nevezi. Ila, valaki nye!Yü.nket koltlús
o .. ,0z· ,Iao-o·a és értetlenné tenni aka1·i·a, Csiíszc\r és Nagy I,úszló o" '-- < oo< 

urak 11tc1n indúljon. . 
1\.. ki. n1indent 111agyar eredetű :;zóval ki n ka,r tenni, ha

túrozatlan vagy kétféle érteln1ü szót fog néha, koho�ni, n1int 
p. 0, ne,ntúr gcnealogia helyett, vagy helytelent, n11nt ke1·e
bér, interes vagy kan1at helyett, yagy felette hos;:;zút. és sok 
szóbúl állót. 

Dc azért hogy nuís nyelvtül kölc:;önözhctiink, :;i puro 
fon te cadant, parce detort,1, nen1 következik hogy n1eg kell 
p. o. a niagyar nyelvben tart!Lni a ccrtificato1·icít, a n1ely rosz
deúk, hét tagokbúl ,illó, bárdolatlan szó, a 1nelynél hosszab� bat 1nég nálunk scn1 igen találni, vagy 11 levcítcít, a ,  n1cly s�o 
szinte a Dueange Glossza,rion1{1b!L beillik és nyelvünkben fe
lette kilvíni:;tiísan ha,ngozvií.n, a 1na.gy!Lr jó ptípistákat nagyon 
botránkoztatja. Levatci helyett tehát t1zt n1011danú.111 }Je1-l„elet, 
111ert :1z actióval inintcgy vir!Ld, ,t lcvátáv!Ll pedig kél íL per. 
1\..zt 1nonclja, Voltaire, hogy ha a :szavaka,t vizsgáljuk, n1erő 
nietap!tor,íkra találunk , a n1elyeket észre sen1 veszünk. 
.Nen1 .írt a törvényes tern1inologia közé cgyneh:íny eleven és 
képet i.itő szócskát hinteni, a kon1or ,; patvarkocló tutlo1ná11y
nak itt s ::unott vaJó kidcrűltctése végett. l�z 1nintegy Lais
nak a kaczagüsa a kötött sze1nü é:; tövises sze1nöldökű l\..rco
p:1o·iták előtt. 

0 

. , • .i\Iincl ezckbül csak az következik, hogy vagy erezni 
yagy élesen 1neg kéne hat,Írozni, hogy, 1nikor é:; hol kivúnta
til; való:;úggal e�y új  n1agyar eredetű szó a görög vagy de,ík 
helyébe? 

Ügyé8z ncn1 rosz szó; csudúlo1n hogy botr,ínkozta.tnak 
né1ncl yek, hogy ész vagyon, ha ne1n n1ásu tt, lcgal�1bb a RZÓ

. ' vcgcn. 
Ila azt kérdené valaki, hogy kik koholjanak rnagyar 

" 
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eredetű új szavakat, azt felelné111 : l(azinczy, 'l erscghy, nen1

pedig l)erccsenyi Nagy László. 
i\.. sz!Lvak koholás:íra, szinte oly szeren<;se kívántatik. 

1nint ak:í.r111i 111,Ísra. J.\.. j<> gon<lolatok a Hzerencse ajú11c léki, 
ug') ,Hond Lessing. r'\.. 1 Tonnyi J'ü1·vé1iy('k :szerzője, a ki :t

praefcetiótfiúsitcísnak nevezte, szinte olya,n szerencsést gon
dolt, 1ni11t N:1gy L,íszló hol<logtalant, n1i<lőn ,lzt n<>nu;rílrtsz

tásnak n1ondotta. 
l\iivcl pcclig a jó goncloh1tok az írás yagy szólAs heY<'

nyei közben serdűlnek főképen, csak a sok szólás és ír:ís gya
rapíthatja nyel, Linket a hiY!Ltalos tárgyakban i::;. 1 fo111er11s 
clijtt nern tudunk portic,ít , é� Ci<:ero akkor írta ()rn.tonít, 
1ninck11t,ína 111,ír tiibb rón1ai polg,írt n1incl felszabadíttaLott, 
n1ind rnegsentcutiúzt!Ltott volna. 

]�redjen hát, éR folyjon, :1 1nint keztlett, az új RZn.Yak 
iizönje, csirú,zzanak ezen új kohol,ísok, n1int a Cacln111stúl 
elszórt s,í.rkií,ny fog!Libúl tá1naclt egyn1,ís:-al vinsko<l<'> vit<-zc•k; 
e:n clcfaut des cho1,cs, allons créer des n1ot;;:, r:::ak hogy n1in-
1len ügyész, n1inden szóló, n1indcn ír!Í az új 1naga tcren1tés(í 
szava n1cllé oda tegye a clcák n1csterszót, hogy a bír!Í, :, 
linllgató, az olvasó n1eg ne tébolyodjon. 

}Iane1n 1ninekutána üzni fúgjuk ezen szö-knlap:ícsol,íst, 
nen1 n.nnyir!L a készített sov:.iny tern1inologi,í.khan, n1int n .  hi
vatalos beszéd e kben és ír,ísok bíLn : ,;ze<lette,-::a ii k 111 i n <len ii n
ncn össze a kéz-s  nyo1ntatott n1indcnnc1nü régi s új ir,ísokhúl 
a, törvényes tárgyú igéket, és ezeket 1·ost.íltassuk, ,·,íhtszta:-
suk és igazíttassuk n1eg azutún egy, mind tiirvényt tu< lcí, 
n1ind országos, 1ni11tl túcló1;, 1nind jcS ízlésű 1nngyarokból ,í.ll<Í 
viílasztott t!Lnács által. 

Csak így állapítta,thatik n1cg iidővel orsz,ígo:-an rp;y 
világos, rövid, pontos, hathatós sz:tvr1kat 111ng:íban fop:lalc'> 
törvénye,:; tern1in ologia, és eszközöl tetheti k azon cgyszeríi
ség (unifor1nité), a. n1clyek ut,ín nén1elyck oly n:igyon ,.:o
hajtoznak. 

E nem a lcgröYiclebb út, n1egvallon1, <le ,1, legtern1é$zC'
tesebb, és csak azoknak tetszik vissza,, a, kik az Li vcgh:íz ( scrrc) 
clevért (précoce) gyiin1ölcseit ketlvellik; 11yughatatlan, k;\roR, 
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fonnynsztó sictéssel n1indcnt összezúzó cln1ék, kik a ina
vetett búzn1nagbúl holna,p n1ár kenyeret enni n.karná.nak. 

oha sen1n1iféle nen1zetnél ncn1 tern1ett egyszeri bcn a.
hivn.talos nyelv, és nen1 vala soha és sehol olyan tiszta n1int
az irókéé; azonban szebb, felségesebb n1in<lcnütt az orsz{Lgo:c;
en1berck nyel,·c a prok{1torol<én{tl; és cgyátaljiíhn.n illendőbb,
hathatósabu ott a nyelv, a hol szavalj{dc (dccla1nant) a pere
ket, 1nintsc1n ott, a hol irásbi1n perelnek 11 törvényszékek
előtt. Tcn1 gondolon1 azonban, hogy valaha anon1aliák azaz
1nindcn rcgul{1tlanságok nélkiil legyen a nyel,·iink; Yigasz
taljuk: n1ngunkn.t rnás nyelvek son;:Íva.1, és bízzuk az ola z
Gilirc, 1ncg n, n1ngya.r Bcrcgszászyrn. az ara.uk:í,nin.i nyelvnek
csutli\lását, 1nellyct hihctőképcn nen1 értett scn1 az egyik
scn1 a n1ásik. Nehezen hiszem, hogy valaha így szólítsuk
nádor-isp,tnunkn.t : l!"őtiin<löklésü királyi l\Iagosságod. J(i
r{dyi 1Icrezcgségcd bizonyosan ízetlen; l!"clségcs llcrczeg
rossz, n1crt sok. Dc hol győzcdc11ncskedett valahn nk{1r1nelyik
nyelvben is a n1cggyiiköresctlctt és ,L 1negrögzött szok,1son?
N{dunk: essen a lcgelsőbben? l\Ii lcgyiink olyan okosak?

l(ivált 1ni 1nagyarok, n1i szokás fiai, 
Félig rothadt gyo1nok buta in1átlói? 

Ercszlödjc:nck olt józan ész rajai, 
!Tol nz édes n1.Sznek dará.zsok szopói?

J lidd cl  a jó- s rossznak megvá\asztiís-l'ája 
l)aradicson1ban volt, nincs nálunk hazája.

}\ diactabcli írások közűl nehéz Yá lasztást tenni; nz úgy
ne,·ezctt rorte$Ía (czín1irás), n be,·czetés, a Yégezct for1nu
lái lcgnchczel>bck fordítani, dc ezek a forn1ulák 1n�ír 1nnjd
1nin<l fortlítYa vagynak n gy-ülések könyYében. A 1ni n1ago
knt a. királyi előnclásokat, és nz ország Rendeinek előterjesz
téseit illeti, J.\lnuísy Ign(tez ide{1i ruházntjokkal egyeten1ben
nen1 érdc1nlik a forllítiist, Atzélynak ellenben n1inden munkáj,1
pontos, rövicl és e;;ínos. A diaetabeli ir{1sok közűl egy kiilön
kötöttben toldnlék gynn{1nt a hi,·ntn.los irásol{ gyűjtve talitl
tatnak; az 1802-i k toldalékkötetnek 155. lapján egy tle{tk
irást fogsz tnlálni ilyen czín1 aJatt : Extractui:J summarius,

15 

ennek n neve csupán co-vbehúzá-: n1"o·áb 1· J oJ ·' ,, "
.-,

' an pel 10- a 1na<1ynr<ereskctlé8nek 1nindcn terheit é,- ·ik:1,c'1.1·1, ·t · 0 
.. · :::, ' 

l . . · ' ' ' )f11 10·cn rov1dcden < e egyszcrsn11nd igen teljesen n1ao-ába11 �oo·l"lJ.� Jr t' l ' ' f _ t:> - o" ch ,z a1·o·yara.nezve elette nc,·czctcs ír�ís. IIn próba o·rnn,\nt f'ortl't· · 0 

,.· • '] ., f l', t-. 1 ,1111 n,ai-n.t(, n JO Orl 1tasnak példáján kiYííl inellösle . 1 f )-, t t 11 1 .. .. , , 
g o ynn acton10-,,1., enne ,ozonscge:,:sc, n. inilyenek n1éo- 11e1·ze\,·1cz· 1 .. b , t> • ,1 <ony,·c-en se1n talaltatnak, é:,; n n1ilrenekrííl nzo 1 - ,, c . l 'l , · ' , n 1nz,tn111a1, a kik( ca <ul, nen1 o�,·nsnak, nc1n is ,íhnodnnk. Kcn1 lehet cln ·o-1nattnta„ unk b1zonysáo·nit eléo·o·6 rnco··s , ·t · ) 

, , 
o on · 01 mer etn1 : ezen azuton felette artatlanul, és n1intco-y tlióbnn te.· , t /. l l" .. .. .. o , •Jesz en�c e o atorzsoko� .�a.gyaroknak legfőbb, legnyo1nósabb, legfonto n.bhneheztelcsunket (gravan1en). 

' B_oesánat�t kérek, hogy oly soká tartóztntlnk, dc nehézvcgezn1 a hozzad u tasi tott levelet · szeretcl· " - z 1 ' t J 
• , • 

' , ' <oZ ,a Cl' C <Czn J a �1 fcJtegctése1n1et ignzíthatja. 1\.zonban nen1 szüntein n,c,;n1cg ezen nyo1nozások között is :,;ajn,ílni azon nno·.>·alt ,1 1-�. 1 . l }) . 0 ' ' ' \ 1,n11nt 1rLJl an san1n1et1kus o·y·er1neke ·t keny·ei·et n· J I" 
, , . 

o , , 1 1ne <e otten1�g szollnn1 tudna, 111,Í,r a szépnek nevét cltal,ílta. 1\ teleanyod volt tudnillik. Görög ihletésü sír-Ír.Í$Od lecyo·yeiigédcbb érzései1net illette. Ne keseregj, ,írrn atya! vi;:...,zlalódj, szép lélek!
Phocbus adú Néked ''énusnak olt,ír,ín, 

IIogy legyenek l\Iúz�,ík szoptató dajk:íi.
Gnítziák késérték az élet hat,ír:ín 

· 

' ' Es 1négis oly ha 1nar lefolytak órái!
1'uclniillik Erosz, tckéntvé11 p1írjára, 

, Gyönyörü jeg.rc�ét innen clölcltc,
Es géniusoknak �zaporít,ís,írtt 

.\. szép l'sycha1·iont egeknek e1nelte. 

;\. 11-ik hónapnak 23-ik n:ipj,in, ,\.l�cí Olys611 180(!.

IIí v barátod
G. Dess<' 11:(/í J,;zsrj:

�.\. n1egnc,·ezctt húsz réne$forintot ide rckesztcl tC'111.
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VII. 

Jlféltúsdgos g1·óf Dezs�!Jy József 1�1·nak Kazi1iczy Fe1·e1icz 
1·d1:ezl. 

'fisztclt Lar,íto1n! Tegnapelőtt kapán1 n1cg Pestről nzt 
:t kevés szárnú nyon1tatv:í.nyt, 1nclyct az eladástól fcihngytan1, 
hogy bccscsb bar:Í,ti 111nnk kcdvcskcdhc sem. Első vn,gy a 
kinek ezt kivála. ztottan1, Yalan1int lcgérdcn1cscbb közöttök, 
úgyn1int kit 1nind tollad ékessége, n1ind lelked szépsége, 
1nind hn,zafiuságod szentsége n1intt ha valaha, most L,i
zony igen nagyon tisztelek. 1\1clléjc tészcn, a Rurnitól néked 
érkezett aj,tndékot. J�zért szegényt, irgaln1atlanúl mcgkorb,í
esolta a bécsi annalistn, a fcbruáriusi füzetben (I-Icft.). Jtn 
1ncgjövcndőltc1n ezt neki, 1nind a felvett darabok ros�zasá.gn, 
n1iatt, 1nind azért, n1crt n, T,ígustóI n, Név:í.ig, s TorncótóJ az 
nfri kai pnrtoki g ízctlcncbbűl ncn1 nyon1tattatik l\1usák n,l n1n
nachja. - Te azonb,in vedd aj,i,ndékinknt legalább n, szivcs
,.;égért, n1clylycl 11yújtatik, szívesen. 

l)cstről írj:ík, hogy egy bizonyos circulusban az ítélte
tett .l\Iar1nontclc�n fcl(íl, rnclyct itt vészcsz, hogy é1·teni: ncn1 
lehet. - Szent 1\.goston ezt n1ondá va.Iahn, a Szcntir(tsról: 1:Ji 
ob:;cu 1·ci est

1 
JJereuntibus e'.st obsciira. - IIogyan lég·ycn az 

ily n1unka n1indcnnck érthető? Én azt csnk azoknn,k a,karta,n 
érthetővé tenni, a kik a franczin convcrsatio stylusát is1ncrik. 
- S a, ncn1-értők is érteni fogn(tk, ha  a, 2-ik könyvcn kcz
�l_cnék az olvasást, hol magyar scénájú regék vannak. -
Otödik kötctcn1ct kéntelen va.lék visszavétctni a bécsi nyo,n
tatótól, ki pénze1net és mstun101na.t ezen első kötet nyo1nta-
t, 'I 1 't ' t d . t' 1 ' asa 1oz <e cgcsz esz cn c1g tar oztattn, s arra <cnszcrít,
hogy Rochcf oucauld miatt 1nt\r n1ost bécsi prók,í torral tá1nad
t;1,.;,;a1n 1ncg. l�zcn ötödik kötetből kiirato1n szá.111odra J(1·ó-

111rít1 hogy nddig is, n1íg n1cgjclcnhct, lássd. 
IIozz,í fogtan1 az ac ·thctikn,i n1agya,r gran1ma.tika irás:í.

hoz, s n1ost n1ég inkább tapasztalo111, hogy hcrculcsi erő 
kiv:í.ntatik az Augiai:: ist:í.lój:íniik kitisztítús,íra. Nálan1 a.z 
orthocpcja nngy részt foglal cl, n1crt ncn1 es:ik ·í,1·ni

1 
cle jól 

ki111finrlr,11i i::e111 tudjuk n szókat. J\.zonban lcgfőbl, igyckczc
t1'n1 az, h og_,· parn g r: 1 ph ll �ni 111 elev"11séggel

1 
ízléssel R 1n·aec1·-

1 , 

sióvr1t légyenck ÍrYn, hog_r ,t n1unk,ít ne kcllc:-:s1'.k izza:-:zt,í 
• 

f:ír,1,11:í;:�al ol,·a;:ni. - J�pen az újhelyi gyül,�:-: :ilatt ,·cv<'-111 11. 
1-:>rónay Sándornak lc,·clét. Néki 1negírtnn1, hogy 1'e lnizdí
tott,íl ezen gra1n111nticn irá:<ára, s azt kérte1n ki hoo·y (í 11u;i-

' t"-1, 

tóztni:::::ék 1ncgtckintcni 111inckclőtt.e kindo1n . .Sokat elinélk<'-
<lc111 :i nuísik kíván,;:íg felől is, dc lin gencralitas 1nellctt 
1nara<lunk a. kérdés 11yon1ozás:íbn11, a 1111111ka kic:-iny lc:-:z, h:, 
particularit�í1;okra ,;z,íllu nk, igc11i:-: hosszú. Legnagyobb l>:1j 
pedig az, hogy alig tullok ncyezni köny\·ct, a 111clyet. :1 111a
gynr,;:í.g 1niatt. oJya;:;ásúl jayasoll1atnék. - l•:zt :1 n1:ísik n1u11-
k:ít n1cgkészítl1etc1n-c, nc111 tu1lon1. Sziik:-:é�e,; ,·olt.'1 t s Ja-

• 

11:íc;:o <!nak l>ölcscs<�gét 1ncgi.,;1ncrcn1. 
]�p9n 1nost YCszck egy rcndc,; tud,í„ít;í,;t: (jr<íf('s:',k.\

f\ntn.lnén,íl egy cstyé)i t:írsas,íg-b:, f'ellt'·pc ucl,·. 1·1in.,;il. l)re
\'cnyák ÍJ r, Gróf Sel1111i<legg l<'ercnC'z, a111int l)rt belépni lií t,í, 
reá ki:ílta : ,,Gratuliílok :tz ud,·. consiliariu,;;-,í,,.hoz: cle 111c<,·-b t"' 

\'allo1n, keYcsellc111 azt; többet ,·:irtani ,·olna". - Dr. :1z1 
felelte, hogy az {í érdcn1ci c:sekél_Yck, és az ud,·nr 11en1 tctc'.z 
cl senkit a. 111aga kegycl111ciYel. - ,,l)ehog_r!" ,non<la Sch111.; 
hiszen Rhédey kctt{í„en, An1ade h:ír111,1san kapta". - l�rre is 
cl lehetne kér<lcni, 1nint 11crn,íth Fercncz co·ykor l(o]o,.;Ít!ÍI a 

r-. , 
Bclgrií <lból írt le ,·élre : lt;rf i-r <'Zl ücsf-n, ·111·<1111 '! - l\' <; keni 
cg3·-egy clolog alig tetszik jobban, n1int az, a n1it a .  1 fazaí 
Tucló:sít:í.:sok lc\·clei Írnak Rhédernck ,1 bihariak :íltal lett cl-

. 

fogadtat,ís,íra, és hogy ő zokogva sí1·t a kö�ziingetés alatt. ·
Ciceró keYésbc n1últ, hogy Cac::;;írnak JhÍrtj,íra nc111 n1c11t ,\1-
ta.l : de a becsület érzése n1cg ncn1 cngcclte néki, hogy a.hoz 
csatolja n1agát, a ki a Clodiusokkal 1nag,í,t körülvétettc. 

Bécsből tudósítta.to1n, hogy n1Iiolli,; 2-ik Febr. foglalta 
el az Angyalv,írat, s a l!""'crnéyí bölc,; szentje ncYét viselő Bo
naparténak (Luciának) azonnn,l tiszteletbeli {írt adott. lvio:st 
teljesedik be, úgy111011cl a bécsi tudósító, hogy nz ex co11clicto 
n1cn t RónHi bn, lakozni, és J 1ogy \' i:sziíl kod(1sok csak :57.ein fény
,·esztés ,·nla. En pedig azon csudálkozo1n, hogy nnnnk cl<:ír<·hí
tiÍ:-la közönségescbl, 11en1 rolt. De 1ni törtt'nik ,·alyon 11 rochc
forti hajökknl? S,·,Sd kir:íly íí felsége 111ikor n1cg.,·e11 J

J:1tnµ:o-
' 

nia felé? - Elj szcrenesé�cn 1H11,!:y f'rrfiíi ! Az egek tnrt,-a11:1k
tneo· Téo·edet :1 ki,zJ· Óna k. Szc\J)h:tlo,n. iVía rt i u,; l i-d. 1808.

l:') � • 

J\al.inr,) ,·s Oesst,, ti')'. f.
·>
-
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Ein edler IIcld i1,t, tlcr f'í.ir's \Tatcrland, 
Ein cdlerer, dcr fiir des Landcs \\T ohl, 
Dcr cdclstc, der fúr clic)'1enschheit ka,rnpft. 

Fle1·de1·. 

VIII. 

J(ed ,·cs Bnr:'1 to1n ! IIá la.datoss�1.gga.l Yeszen1 Mar1nontc
lellet é,; Ru1ni ór Alina.nachját, ICrón1a er/1nt pedig a. leg
nyugliatatlanabb Y,Írakozáss:11 fogok viseltetni. Már Pesten 
hnJlotta1n né1nclr o·,ínc::-ításoka.t; erőltetett, itt-a.rnott nchc-

. � 

zen érthető 1nagyar1,,íggal vádoltak. _t\. könyrkötőnél van 
1nost )Iar1nontclecl, n1ihclyest vissza.hozzák, olvasni fogorn. 

1Iivcl alkahna:;int tudok n1ind Francziáúl, 1nind Ma
gya.1·úl, ha f'olyv,\,;t fogon1 olvashatni, a lesz talán jele, hogy 
11en1 rosz fordít.í�. Run1í úrnak köszönö1n crántan1 való szi
Ye:.:,;égét, dc arra kére1n, hog,r ezut�í n ne tegyen oda kérdé5-
jelet a. ho,·a 11cn1 kell. F,:; 111é,qis oly hranri1· elfolytok Ól'CÍÍ !

:.:<Íhajt<Í. ne111 kérdé5-jel kell ide; an1a. n1intlcnt elront. I{ult�{ir 
úr a 111inap e helyett: .s /;i <-zf írt"

) 
se111111it se 11e111 1;ri1·, se 11en1

f..:f,1·, ezt tc\tctte : rr;� is !.- , r·;�f írt"
) 

s1• 11P111 1;ri1·. sP 11P111. kf1·.

A 1nag_varokhoz (kik kiizííl iµ·en :-okan kérnek és ,·:írnak) 
í1 ·t:un az új kir:íl_,·nér<'>l, ne111 111ngúhoz a kir(dynéhoz; ne111 
volt tehát, hogy ,·er:-:cin1 f11glnlatji'1nnk hitelt :-zcrczzck. p:o
ro1nba,-úµ: azt 1nonclaní, hogy ,;c1n1nit :::e nc1n ,·:írok, :-:e ncn1

kérek nz 11tl,·nrt11l; ezzel nen1 k1:rkeclte1n, hane1n jolibnn tli
<·:-<;rte111 a kir,íly „ i'·t, és e Yolt czélon1, 11cn1 pedig az, l1og-y 
1n,1p;n1nat a többi 1nng_yarokkal együtt 1nngn:::zta.lja1n. 

i\fíµ: haz,Í1nfi:1i az ilyetén fi1101n::::ígokat, az ily·cn k1lln
plin1cnton1oknt par ricochet ne1n fognak ,\rtrni, adtlig n<: 
itt\Jjcnck i\[ar1nontelnck f'ordít:\:,;:\rúl. 

,.\z ,1c,-thctik:1i µ;ra1111nntik.ínak előre örülök. J�n i,- :1 
helye,;; :;zcícjtö�t f1í dolognak tarto1n. 1''ranczia.01·sz:\.gb:1n Xl \'.
Lnjo,- alatt a y,,)·.�r,i//,,s ,:zúnak cjtr,:éhiH kie:::1nerték az 11cl,·nri 
l'1nhert. l l:'1t a giirögiik a n1int J>lutnrchu:-:húl, Thcofra,;ztu:-
híd {:;.: Ciccrcíhúl tr1<ljuk, noha több clialcctusnik ,·alünak, 
hop:y ei'1nerték ki nzonnal rgynch:í 11.,· sza \'H,k ejté1,éből nz 

r ',, 'J'T J'z·1'• 
.. 

_. :... , � " � ,J ,,,S() K. 1 0 

a théna.i lakost. rl'hen1i:-:tokles egy ki.ilsG követet, ki b:\ rdola t

lan n1ódra ej tette a görög szavn.ka t, a nép közgyi.ilekczctébeu 
1�ega kasztott beszédje közt és 11e1n eng<'tl te, hogy to,·á bb
folyta sa a szép görög nyel vet s und ító ;.;zél[tsát. J\. költőkre 
nézve ki,·á.lt a helyes szócjtés t11don1ánya igen szi.iks<;gcs. 
l{ét dolgot 11karnék n1cghntf\.roztntni; nz elsi5, hogy úgy kel
lessen íratni 1ninde11 :;zt,nak a1nint cjtődni; a második az 
volna, hogy a közn1értékíí szótagokat ne igen keYesítené<l. 
Szabó D,í.vi<l pro5odi,\jábúl teljességgel sen1n1it se tanúltain; 
1nindcnkor azzal a Yélckcdé:;scl Yalék, hogy a gramniaticát 
n1inden nycl,·en az orthoepéj,íva.l kclles:-:en kezdeni, cblJííl ,·,í
lik a prosodia, mivel elébb kell sz<>lani, 1ni11tse1n hogy fiilelni 
lehe1,sen. Az a fő kérdés, hogy az olyan or,:z:ígban, ,ihol a. 
sz<íejtés annyira különbözik, s ahol ni11e ,: ,:e nc1nzeti főváros, 
se nd,·ar, se acaclcn1ia, 1nit kclle:-:en fö sin<Ír1nörtékí.íl ,·enni : 
az analogyi:\t, a,� etyn1ologyiút-e, ,·agy vedig a jele,: írókat, 
vagy mind a. hármat együtt? Dc 1nngad 1nondod (n1aga<lrul 
elfelejtkezvén) hogy nincs példára 1nélt<'> prózaistánk. Futtá
ban a, köYetkezendéí kérdéseket elődbe te1:jeszten1 : 

1. Hogy kell n1011<lani : Ö:-1nerem, is,nére,11, e,:n1erern,
es1nére1n vagy ös1nérc1n l{azinczy l!"erencz ékes pcnnáj:í t? 

2. Az ékezett „ hosszan ejt6dik-e 1nindenkor p. o. eb
ben a szóban is lh) euneus? inert úgy hítszik, n1intha ez az 
ékczé,- inkübb a hangot n1int n 1nértékct illetné. 

3. Lehet-e a. 1nagya.rn:íl valamely szóra néz,·e az orthoe
peja és  a prozódia közt különbséo-? úo·v f). o. n1int. 11é111cl,· 

0 �- · '

a 1na�yarokn!Íl szokiísba.n lév<'>, deú.k sza.,·aknak ejtésében :·vi-
1·u11i '1onu1n) a n1ely két szóban a ,  rnagyaros és talán épen 
azért hib,ís ejtés szerint, mindcgyi kében az első sz<Ítag hosz
szú, a .  deák prozódiá.ban pedig rövid. 

4. Jibben a szóbnn ·ind11.lrrf ne1n köz,nértékű-e a n1áso
dik tng, úgy hogy Yagy húzo,nosan ya,gy megperdítvc tctszé:; 
szerint lehessen ejteni? ,r nlclba.n n1co·,·an ez a.z CJ.tés különb-

::, 

sége 111 ind a szólásban 1ni11d az ír,ísban . .t\.z ad ,·crbion1 ba 11
111esszé1·iil szinte olyan a. ki.ilönbséo·, e<>')·ik ékczi nz utolsó 

• ::-- t°'I• 

ta.got, a 111:ísik pontozza, ez üt. a 1n:Í$ik 1it ír ezen szónak a 
végére? •

5. Víz mért hossz1í) és vizek mért, rövid?
2* 
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G. P,íriz J>:\pni íg_,· ír : rizket, uon.,;z,;
1 

úgy. n1011tlj11k
pedig többnyire : riflzket, vonz<Í; az ejtésben v:igy az írúsbnn
VfUl-e a hiba. 

7. Iiova vn-gy hovcí; /i,onrtr vagy hr11111nro·, n1elyik ej-
téf', n1clyik írás-n1é>djn, jobb? 

8. Ncn1 n1intlegy-c : a t.en1plo111brin vagy n, tcn1plo1n
bann úllani, an1int valakinek a \'Crsczésbcn vn,gy rövid vn.gy
hos::izú szótagra van szüksége'? 

�). Rövicl-e 1nindcn szótng a,z ejtésben egy n1ag1í.nos
n1ússalhangzó előtt, h:1 ninC$C11 1ncgékezve '? ellenben ho,;s�ú-e
két u1ússnlha11gzó előtt, <�" így szi'tksé-g-cs-e n1egékezn1 nz

1 , 1 
, • . úl:::<'.í tfto·ot eb )Cn a szo >n n : 1rn1 r"' 

10. 1-Ia V erseghi fl;1,crint háro1nfélc r vn,n, nincs-e szint-
úgy húro1nféle rt i;,, é,- ,, is, éi:: i1. is, a rö,·id és hosszít <Í-11 éi::
ii-n kivül?

11 .. Jól va,n-<· 1nondvn : akar neheztelj él akar nc1n,
kérdésekkel terhclen1 barátsúgodat; vagy pedig így kell-e
sz<íln,ni : a,krír, és a többi; inert akar a,zt tci:;zi : vult.

12. Lehet-e az �jtö,-hcn úgy 1nint az ír:í.sban n 1n�ís,;n.l
ha11gzót kcttőztetni, hogy rövid szótagból hosszút nycrjiink,

' . 

vagy viszontag? p. o. !tálrida.toss,í.g vagy húládatossag.
lJ. Ilogy 1nontlótlik jobban: látlak tüncléikölni, tün11iik

léíni vao-y tündökleni va(J'y túndökelni?
n .-,. 

14. Ila néo·y n,ao-yar e1nber lenne a szobádban, nz
o. o. 

egyik károlyi, a 111ásik kiílhti, a har1nadik erdélyi, n. negyedik
n1údifi, és n.z első n1on<lan[1 : .fagy k?°'viil, a 111ásik : kíviil, a.
har111adik kiviíl :1 nco-yedik kív„l, kit kcrgetu61 legelsöbbc11

) t'). ' 

ki a hidegre?
15. f�gyiitaljában több ho::iszú vagy több rövid szútaµ:

vn.n-e a 1nagyar nyel Yhcn? és a szócjtésn,ck, a szótagok 1nér
téke szerint a köz1nértéküekrc nézve val<'> 1ncghatúroz,Í;.,íban
nc1n kéne-e nrra tekinteni, hogy a hosszú szótagok szintúp:y
mint n rövidek ne igen gyűljenek, ne igen kövessék egyn1:í,..t
ug�·nnnzon. zókbnn, kivúlt n sok tagú ,-zaYakban r vagy ne,n
lrnnc-c inkábh nycrc,:c'g, kiv:ílt n vcr,-előkre nézve, egy
ol.,·:111 n1rrl<'kc,- nyrlvhcn, a 1nrlyben ugynnnzon értelinet
111in1le11 znYaroctí� 11,qki'tl ol�, külön-küliin cjté:-sel 1'" írús-

= 
a• .,, a i!!IÍ&¾f!C�· 
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móddal ki lehet nyilatkoztatni, a1na sok közn1értékű szótago
kftt meghagyni?

Elég ez egy lchclésscl; több kérdést tehet a tanülni
akaró egy fertií.ly alatt, 1nint cL 1ncnnyirc a tanúit cinber <'n·v
hónap alatt 1néltózta::i::;on n1egfclelni.

t". 

, Rc1nénle1n olyan lesz gra1nn1atik:íd, hog".)· ne111 c·,-ak ,t

1<zcpnen1 baj é::; unaJ0111 nélkül olval:lhast:a, l1anc1n hog\' azok
a fériia,k i::i igazod hassanak, a kik ,t gran1atik,ínak' 

0

töYi,-es
bokrozatjai közt n1egakadván, a kic::i térre ne1n tudnak kitö
rökedni.

A 1ni a n11isik t,í.rgya,t illeti, úgy gontlolkozo1n, hoi.rv a 
legfőbb dolog, n1indcn szónak tulajdon érteln1ét egészr�; é::

tökélctcsen n1egfogni, n1intl azért qnia 111·0111·i1•fa:;; �ralif/nis,
an�int mondja Cicero, acl c:le,qro1tiar11 11c:1·ti11et, iuintl petlig
azert, n1crt e nélkül lehetctlen jó 1nctaphor,lkkal élni: a ki pénzt
atl vagy vesz kölcsön, ,.:zükségc::- hogy annak bc<.:::-ét e::in1r1jr.
)Iéír cgy:;zcr egészen, elcitül Yégig: ,íltalolva,:;ta1n l>,\riz }>,\_
pait, azut.ín Szabó DúviJ :;zótá1j,it i,:; ,  1ncgvallo1n u11alon1111al
dc talán ne111 cgé,.:zen ha:-szon nélkül. Íg:, cselekedett <1"�\Jcni
hcrt i::i ((Vec le diction11r1irc d1 l'.r Jcad/1111( J•'1·r1nc,1i:;;(', <:,.. azt
ruondja. hogy ennél 11inc,- jobh 1nó<l nyel,·et tanúlni. 1'c111ér-
dek jcgyzésci1n vannak ezen tiírgyra 18 esztendős koro1ntúl
fogva. l�zekct n1ajcl előve:;zen1, ,; 111cg újra kczclein a két
könyvrt olvasni: a rnit tclJ·e,-:;éo·o·cl van·,· co·é::izen nc1n f'oo-01,OC> OJ U _i o '-

(:rteni, 1negkértlc1n tülcd; a szon1széd értelniíí szókat é;;

ideiíkat, n1ás nyelvek é::- a te scgít::iégetldcl szintúgy fcjtc
grtni, igazítani é:;; vagy n1cghatiírozni vagy ::-zaporítani fog
juk. Ez egy ho::;szas dc n1uhttsiígos levelezés fog lrnni, és ha
egyn1{1s leveleit megtartj11k, nagy kőrak,ís egy jöYen<lií lta::-z
nos épületnek. T1 1do1n én, hogy sokan elébb csiniílj,1 k a plá
no 1not, azután keresik n fc1cton1okat, és azokat a sy:;tc1n,íjok
ltoz alkaln1,1,ztatják; így ké.:-zült IIelvetius és :\Jontcsquicu
két híres könyve; de ha lehetne is, ÚO"y elindulni a nyelv

p. . 

dolg,íban én nein akarnék. r�z iuazs,í,,. olvnn n1i 11t a nvúl
b b . •' '

nen1 tudja a vadál:lz hol lappang, krresni kell, és elébb kerí-
tést csinálni az erdőben, mint,-en1 tuclja az ernher !rogy 1nerre
tartózko1lik a vatl,· vao·v 1,edio• crövel költséo·o·rl fortélylv:ill:"',J t"> , nr- , .. ' 

vadat keríteni a vada:-skcrtbc, c:;ak a hataln1a�uknak való.

•
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--

Resnltaton1ait levelezésünknek közölheted a publicom-
1nal a Ilazai Tullósíti\ ok által, hogy buzdúljanak a hazafia,k,
vao·y io-azítsanak a nyelv rnívelésében; tal{111 ne1n fog vele

::, ::, , 

>'en1n1it veszteni a nyelv é:s a ncn1zct pallérozódása„ Es mi-
vel veled fogok n1unkálkodni, bizonyosan gyarapodni fog a jó
ízlé�. I-Ia nén1el_y kor későbben fogod kapni feleleti1net, engedd
1neg, gyern1ekei1n vannak, és egyi kiink se hasonlít Adn1ét
uyáj:ít őrző .,-\..pollóhoz, �L ki pásztorkodvi\,n, furulyáját a nél
kül fújh,ttta, hogy a gyapjúról gondoskodjon.

l�gyike gondjain1nak az, hogy barátságodat n1indenkor
1negérden1el hessern.

Alsó Olysón, 1808. 6--ik Aprili�z. 

IX. 

Ilív szolgád és ha.rátod
Pipsz.

.1.líéltóscíg()s g1·<if Des�fjy József 1í,rncik szíves tiszteletét
l(azinczy Fe1·.

)[agy érden1ű, drága baráto,n ! későn érkező leveledre
ne,n c:suda ha késő 1négyen válaszon1. feheztelek érte, hogy
Olyi;;ó és Ujhely közt egyenes postaút nin,�sen, és hogy a le-
veleknek onnan ide é innen oda oly hosszasan kell járni, s
még hos zasabban mintha Bécsből jönnének. - Levelednek
végében gyerniekeidet C'1nlíted. En csak Virgíni,\d felől tu-
dok . .Nlegszűlte volnit-e grófnéd azt a fiát, 111elyet bajnok
atyja a had és borostyán 1nezején nernzett? Oh, neveljék a
haza istenségei annak bajnokáúl ! te pedig lehelld beléje lel
kedet, hogy ne csak cson taidból va.ló csont, hanem lelkedből
való lélek is légyen.

Olvast.ad, rernénylen1, a i\la_gyar IC11rír leveleiben lCc
resztesi Istvánnak tudósítását a v,1ra<li pompa felől, s gyö
nyörködtél benne. !gy tiszteltetik n1cg, a kit a kirá.ly meg·
tisztcltetni akart ezt kiáltatta l.)harao a zsidó álom magyarázó
:szekere előtt. - Pulya nép az a bihari. A cliaetai követek
rnegviíla�zt·í,,,íban erősen ta.rtott P0chy mellett, mo:,t mind-

.. 

' 

' 
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ny,íjan el,\,llottak t{íle s tön1jénezik az i',J· istent - ec,·y szolcra-n r-, bírót kiv6vén, ki azért trttc le hivatalát, n1rrt 1,ítta lioo·y
altisz�jét, a ki testvére a l{hétley 1ncgholt tcstv(;rhúg,t fé,j:
nck, Dobozy Lajo:snak, és llhédcynek azért i:-1 cgyeliekért j,:

kedves en1berc, fc\jcl,b fogják vinni. - r\ f'ií not,ír. J)o1nokos
Lőrincz, lthnek régi :,;zoro:,; barátja, vele a <li,tcta C'itStt és
ala,tt vilá.gos Yerscngéslien volt, s nyilvcin J>é<·l1y11('k liigta

. 
' 

]HtrtJát. l\Iost vis:;za,í.llott közöttök a héke, inert azt l1iszi,
hogy az ő segedeline áltaJ elérheti végre sok esztendők olta
íízött czélját a királyi rrábla, bírósá2·át, s renclrs 111('o·tévrclé:,;-" :-, 

sel azt a ta.nácsot ,u.lta llhnek a, beiktató beszédben ho<ry
, t"' 

őrizkedjék a ldzelkedőktől, mert azok olyanok 111int a :,;ze-
lcktől forgatott gálya, s kedvcllje az ,ílllia,tato" lclkííc·ket,
kik egy czélnak vannak a fergctegeknek 1ni11den '1,íborg,Í>'aik
alatt arányozva, mint a n11ígnc:s. l\l<'gvallon1, szeretten1 volna
ennek cln1ond�1sa alatt n1ind az istenlctt en,hert., 1nind tön1jé
né'ző papját szembe fogni, ha ne,n pirúlna k-e. - 1\z öc·>'é1n
le akará tenni hivatal�ít, Rh. cl ncn1 foo·aclta s kérte hoo·,· azt

ö ' �. 

ne cselekedné, n1ert azt fogja g-va,nítani a Yiláu, hoo· y 6n1iatta.... .. . n .::> .. 

búcsúzik, s - ?11<',(J111r11·oclott .1 - l{cndc:-; dolog, liog·y a ( 'ae-
sarok n1ég akkor is, n1ikor stíp,ílva vannak a ('lodiu>'ok sz,ín1-
talan csoportjaik álta 1, 1ni n(1cu hataln1ass1ígok érzés(' lllC'llctt
j:,; 11cn1 szégyellenek a gy,íva, iíllhatatlan, fén.)'l'rt vesz{i ('iet'
rócsk,\,k kegycln,eikért kt1llogni. -· t-,a]lustiusi id6kct éli.i 11k
érde,ncs barátom. I)e így van az, és nen1 lehC't u1,ísképc11.
�zeretnén1 1110:st ] >échy Jn irr h,íty,í11111ak 111c,,·ta1>o"'atni a

� � 

szíve t(bjékát. Ö ezeknek igen nagy ré:,;zbcn oka. :\Jonlc,:-
<JUÍcuben és Filangieribcn oly igaznak leljük, hogy c,-ak a
virtus az ist,\pja a társaságnak, �all 11stlJan oly Íf!·az11ak lel-
J,iik azt a ]Jra1.r1nai előach\st, )100·,· a ró1nai nao·.)'";Ío · 111Ínl• o.....; .:,., � :.""' 

:-i.illyeclt alá. a fényért é,: pénzért ,·e:-;zé,- ullín, s niidiin a ,-,C'll.1
<· 11r11lisba felűliink, -úg:y <lcpopul,\ljuk a v,ÍnnC'gyt:t, 1ni 1J t akár-
1ncly proconsul a n1aga provincziéíj,\t. Szerrtn<-n, ha c·zt 111011-
tlano,n ne,n lehetne, s ne1n 1no11do1n ol,·a 111lak. a ki Yclc· yj,-z_. 
:-;zaéJhct. I:s1ncrcn1 bar,ÍL:s,íµ:odat cr,Ínla, "lt1do1n, ho,..,. ,-zí, <'-

< "· 

sC'n ,-z,Ínod. - ('�:Lk azt Cn!!:Cdt1 llll;". n1011da11i, ho•r,· n<:kt'111
._, � �. 

az oly,tn C'1nhcr, n kinek thC'oriája t;,_ praxi,-;i 11t· 1n j,ír C'[.!.'."
úton, nevel1Sé,qe.\11ek hit,-zik, holuLt a nHísik (':;ak c,:1k,•s111,J,.
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�oha itt is igaz a. rnit a Stoa tanított, hogy �t ki ro:,z) n,7: 
bizonyo:::an bolond i:,;. - J)échy azt a rollt jii tszá, _ho�y n��1 
nen1 kell fény - inert azt hitte, hogy 1ieni kere1ive1i 1s eler1. 
_ Rh. nyil;,\n járt utána, kente a kereket, s kolcs�t van, 
keresztje van, széke van, C$ak kevés id?t. még, s Excellenz 
](' ·z e\" niéo· co·)réb. - Rh. J'obban con1b1na!t. � ... , "' u t""I , Gyönyörkötltél, tud 0111, benne, hogy egy kevély, ?saky
_ c,ry "· cancell,triu::- fia, egy csillago::; en1ber unokaJa, az ;:,. l '1 l t akkor napi kio király körül k,in1a.r,\.:sforn1a szo ga ato <at e�t. 
C:sáky Sándort érten1. Azt n1ondj1ík hogy Napoleon, egy biil
han tánczolni akarv,.'tn, a 1110;:;tani hollandi,ti királynéval, le
iivedzé kartlj,1t, s egy ott álló obersternek adta, ez pedig 
1neo·iitközve vonta 1nao·�t félre a c:selédi szolgálat elől. Csáky 

� ... u 

Srín(lor ne1n bír l{h. eriint ennyi bii:;zkc::;éggel. Ez volt-e 
tévedé;:,ben, vagy az az ober:;ter? Igaz hogy ez Aba király 
1naradéka. Úgy az én erei1nben i:s királyi vér foly, inert 
nrke1n is Rhédey lyány volt egy nagyanyá1n, rnég pedig a

bihari regulut-nak öreg tántj,i. - Bizony talán örűlnö1n kel-
, 

lene nékc1n i:,: a hihariakkal. 
f,3ern,1th l!'cr. egy levelet kapa Rhédeytől. r\.zt beszéli 

neki, hogy őtet a Fel:ség önrnozllultából tette atln1inist.rator
nak, 1nég pedig e :;zókkal: ,,Én nen1 vagyok 1negelégedve .aföi;:,pán korn1ányával, ,; rc1nényle1n, ken<l azt a vgyét organ1-
:-lilni fogja." - -

Gönczi Sn1uuel be.,,zéli, hogy N,1gy P,íl ize11t Lónyay
nak, hogy n1ég ez iJén itt le,:z, addig óhajtja ugyan, hogy 
Lónyay h�igdosson oly 1nagosan a hogy lehet : de örvend 
méo-is hoo·y nem akkor háo·dosott, mikor Rh. és Dr. -

O > 0 0 Ezen kedvetlenségeket azon hírrel rekeszte1n be, hogy 
n1ajthényi László úr néke,n azt igéri, hogy esztendő alatt 
nála,n lesz. - )lostan pedig té1ji.ink tu<lománybeli dolgokra. 
Azok körül nen1 fogó<lik cl szívünk. 

Pápai Sámuel Veszprén1 vgyében, a ki oly derék 1nun
k(tt teve a tisztbcli ír:1s n1ódjába11, a Ilazai Tudósítások sze
rint io-en derék l)hiloloo·iai n1unk,it adott ki most. �Iár írtarn

0 0 

er,\nta Peotre. 'N°yugtalanúl váro1n, n1ert jót ren1énylek. 1\.d-
tlio· félre lökte1n <>Tam1natikú 1nat, s elő se1n veszen1, n1íg ezt 

0 0 n<'1n lnto1n n1rg. 1\k,írn1int <',:ett ki a m11nka, az igen :::zép 

• 

, 

• 
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kez<l_et n1ég jobbakra, n1elyek ,ninden kétség nélklil követ-kezni fognak. - .. A.cldio- n1io· <>T·1n1n1·1tika'inat t t O ,:, n ' ' < n1e0'1nu a 011)felelek a tett kérdésekre. "' ' 
1) Legszokottabb az c•sn1e 1·e1n és <•sn1éren1. Dun·\n t 'J

]''] .. • . 
( ll n1ontJa < .os1nere111nek 1s, 1néo· pcdi,,. főrcivl e; .. 1 , ,. , o a , s .i nep. .'-1rnagyar Scl1r1ft.s1)raelte azt <.·sn1erc1nnck szol·t,1 l<o" o" · · � \ , z n�eo·c�cnejteni, és acccn tussal e.s1nére1n nek, és ideo·c11 inéo· J>cd i .,."\ n·cn

•1 
I 

• 

C) ' ;:-, .:, Ü 11�1 v'.111 i degen az '.lrc!1ais:::áló ö hangtól, íigy hogy annak fcl-vctelere 1nég ·  a log1ka1 tekintetek :,;cin bírhatják. , 'zeiJiek lelke:1 pi:�prie ocnli1 - oculi eoru1n szr,núik1 lr,lkök, és ,négi: ezta ::;chr1ft:;praehe el ne111 aka1ja f'oga<lni, n1ert hicnczet s pal?ezot 1nutat 11 ki1nond1\,:, és a 111ag·yar e-vel is rncg-érti. E ' l ' '] 1 , n 1nagan1, JJCJ11c y n1aso1< <a azért Íro111 is1ncrcJ11 és i:-inérc•iu-nek, n1ert e :::zóban : lelkiis111/l'Pf hizonyo.san i hallat::-zik, ne111' , ' 
I' - e:; osztan azcrt, 111ert nyelviinkbcn tcn1érdck :;ok e va-gyon, " a hol lel,et, jól te::;.szük, ha ::;zá1n,ít kcvc::;ítjlik. _Egy éberá n t nc1n i::;zo11 yo<lo1n azt rs111r, l'e111n e k 1nondan i : (lC'ii.�nie1·e111nek soha 1nondani nen1 ft><>·o1n noh,i 1neff :-cin ki>,,e-l""l ' 

C""' zcn1 azt, a ki úp:y ej ti. 
:.!) /k cuneu::;, 1:k d1�c11s, n1indc11 tekintcthcn C'"'\'<'riÍnl

1 
"'· 1angzanak, s :;e1n prózában, :;cm ver:,:ben, se111 az ékc:;ehh-szólláshan. ,;e,n a piaC'ziban kiilönhözvc 1-oha nc1n n1ondattatnak. 

3) .-\z orthocpl�a (\, prosodia közt külö11h:-égct tartok.de n1a.ga1n is Clt'snd,í I kozta 1n rajta, ,ni kor a k(;rdé:<I'(' rl::,őbenfelelte1n, inert 11 kérdé:,:t a.nnakcl(itte soh,i n1a()'an111ak nen1'"' tettem. A különbség· nála.111 a kettő közt az, hogy a pro1-oclia(poetica.) nen1 a consonansokra iigyel, hancn1 c:-ak a vocalisokra. 1\1ég· akkor is csak a vocalisokra, 1nikor ezt a tiirvénrt szabja : Si muta1n liquicla1nque :sin,ul etc .... J�llenbrn 1�:r.orthoepéja azt is tanítja, l1og·y nén1cly betíík n1int n1ondnt11ak
ki, midőn öszveolvadnak d -j; 111crt nkárn1it n1011djon V cr„cgi. ezt: dicat, nern mondgycí-nak hane1n 111onr&·ti-11,1 k kell írni, a j. lévén az imperativus jele n1inden esetekben, a hol ,.;-sé ncn1 változik; p. o. fog-ja

1 
doú-,j(I, lop�ja) tö,·-;·e) rr1k-;'a

1 
:-at.-Ü:<zt,\11hova tartozik hát a dialectusokról való s:r.a.ka,-z, 1,a 110111 ide? tnelyekről tudjuk, l{1tjuk, hog·y a prosodia ahi bizonyo�an

nen1 vitethetnek. - I-Ia pcdio· a. kérdé,- azt tcs7.i. ·1100 ·)' cllrn-b t",. 
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kez ik-c ina.gyarban a poctira quantitn,;. és a. �<imonclú.,? -�1g�'
azt felcleni, lio�y az sol1a ncn1 rll<·nkcz1k, é,; cpe11 cbb�u ;ill ,L

· 
] ·· 1]-iJ"l' co·y f'o" /,1·(le1nc :-;oha ez ín·v vala l"oinaban 11\l 11)'<' \'lll , , , � '- • • c-,.1 

i:-:, l iol a 1,íi ·u,11 hónu1n bizonyo:san v1run1 bunu1nnak pron1111-
ciiiltatott, 1nint a görögben a rzvoa rpt2t<I). 

..t:) Iu<lulat csak Erdélyben van ,;zoká:s�a,n, és ot� 1:,:: c:;a�< 
prccario. IndlÍI, 1111íl, incllÍhÍs, n11ílús, inclu_la�os, 1nulato�o,
ncni sohci röviden. - - Dc  az erdélyi pronunc1at10 oly annyira,
ncin szab törvényt, ltogy azt 1nég Szabó Dávid :;cm követte, 
a ki crclélyi. 'Ez jele, hogy ott sen1 közönségc:;en 1nondatn::ik: 
· d t ·· · ·· ·tl> Dc van ·1z erdélyi é:; 111. orsz�1gi kin1ondás111 11 Slll"U ::, · ' ' • 

közt :a.laincly különbözé:;, 1nclyct 1nég 1\1. orszc:'1g is tisztel)

;11nhár nen1 iövet . .lvl títat ]�rtlélybcn, núlunk muta,t. - 1\1. 
orsz. uagyohb é:; (líszc::-b része léYén. a �c1nz?tnck, 1\1 .. ?rsz.
több íróka,t szülvén, n1int Erdély, 1n111dcg batrabba.n kovet
jük a 111• orez,ígi jó írókat n1int az erdélyieket, kivúlt 1ni, kik 
itt lakunk. · 

Továbbá: 1nesszfriil valósúgo:; provinczialisn1us, idiotis-
111115 1nínt. ez : lú) e helyett l(í, szi11) jobban ;;őt jól :;zeJJ- -
l{i inondta ezt valaha: 1·úú1,, füle? és így nc1u i:; n1e:; zcri'il 
hancn1 1nc;;széröl. - Ezt kivánjrt 1nég a logikai tekintet i:; : 
Fi ast ul, nen1 ab eo qni 111·ole111 haúet; hancn1 ilna cun1 JJrole. 
_ V crscgi sok újsrígot kezd e. Non satis apparet cur etc. utrun1

n1 ínxerit in p,1trios cincrcs. . . 
5) Víz é:- Vízck. - 1.;z igen széles ha.t[n·ú tu�aJdona a

nia o·yar nyelv nck. Lév, leves, név neve;;, nevü, szcp, szeb?, 
no!�� ez 11

.ein az cJ„őbb é-t rövidíti, hanen1 a 1ná:<odikat cras1s 
ú Ital sz( ép)ebb. 

6) Vizkcd é:;, viszket, 1·onzó és vonsz1i. ;\llo:;t a. hátúl
,-óbb van ,-zokú;;han: volt-e vala.ha ,iz első, vagy ncn1, {tllí
tani nc111 n1crnén1. ,-\.. z és sz közt vocalis után 11c111 lévén 
ío·cn l1allatszó kCilönbség, a. kinek új:<iíg kell, íp;y bátran 
"' írhatjn. 

7) Ilorrí szok( 1::-ban inkább van 1nint h()va.
' . ' 

J írl1Ji1l1 rt r

cpcn nc1n JO· . .. . . í::1) Tc 1nplontba): ,íllani Virúgnak, liéva1nak rov1d, Day-
k,ínak a,1H'cps; Dchrcczcn 111cgkcttlízteti N N é,- így hos:::zú. 

!l) .,.\<l írHÍ vcl it·ni - ... cin hclycscu 111011datik, hogy ,,

LE,7ELF:ZÉ.'ÖJ(.
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�i°�itio po_ctica i1u•ghosszí�jn a két vagy lt.iron1 con1<011an,; rlötta lo voc;-tlrst; az n.zt csak 1ne,,.kr,nényíti Innr, 1 111., y • • : • \ ] • \ • '=' · ' «�_YaJ ,lZOIHcn, iog.)� a ,ncnict prosod1a a Scltn1cttt·1·11dcs szót dactylu,--na_k v:sz,, cs n. <lcá_k a patris-t pyrrhicl1 iusoak. (irúf' J)esőHyLaszlo azt ucszélvcn nékern 110,,.y ('·trdin l\1· · 1 · .. , � , . ' 1gazz1 11c <1 euycli'.!<a.t�í:;zt, a,( '.lt "ala1nizsnáb,u1, n1ond,í ltop:y ezt felelte• : 11�11
�ZUITI 1ta UZSCnUSZ CtC. J\_z ézsénÍÍ::,z-lJan (cgc11u,;) n1ind a kétc-t acccnt11:ssal 1nondotta ki, é:; 11H_1�is anapac,-tu,;i ugrií,-.,-aJ.
.- Ellenben lehet a nen1 acccnt.usos é:; 11en1 positiós �'ocalistis ho:;szasa11 azaz tartóztatva, :s 1nép;is acccnLu:s nélkül kiniondani. 1\. fi·anczia és nén1ct rí111ás versek pro:-:odi,íja szerint1nelyet Rcí.dity hoza, be n1agyarba, ez jó trochéus : 11ie,9gyanítot.t lev'éle11i, inert az clséí e a levclcinhcn íg·yn1ondatik : lcvclcn1, az,tz leGvelc1n. 

10) V crscgi ne1n 1nond igazaL: 7'1agyarban nincs (i;íromfélc e
1 

és íg·y rt) 0
1 u

) 
n

1 
ii

) 
i sincs. ICi hallotta.azt a kiilönbözést va.lalta? Dcií.kban :;at. igaz : Dc V. ezt csak azért

1nondta, n1ert tele volt a. f�jc 1nuzik,Uis kcvély�égg<'l. 1,J/as (né1netűl), vdszon (n1agyarúl), va::; (edény, de,íki'd)egészen más!eleképcn, azaz háro1nfclcképen hangzanak 1).
11) akai· ct akár, se<l 1nclius tan1cn ;ikár.
l 2) V crsben lehet 1nagyarban i:; rclligio forniát csin,ílni, de nen1 soha prózúba.n. 
.1.V. B. _ L\.d vocc1n halaclatossiírr et h,íladatosá,r. - 1:ln 

t"-nunc1uan1 rccipit rcduplica.tionctn (az csak a :;zent _,-\.ntal h,1-taln1a volt) ,  cxccptis vcrbis. :.\Io�, mossa. bcnc : at perpcra1nkcdvessc, n1ássa. 
1·3) T'ündökle11i) quia inu:-:itatun1 fiindij/.:ij{:;z, 0111l1111 i,q11ia inusit. on1olsz) utut utrnn1q 11c rcctc clict11111 sit. .\ t ostroniolni prout ct osti·oinlani, rectc. Non rectc hrí111olni, qnia hrínilik

1 
nunqua1n hrimolok vel hdn1ol. Szdinolni, nunqua1n i;zrirnlani, quia non szánil1 vel szcin1lik, scd scn1pcr sz<Í111ol. 

14) Legelébb azt kergetnén1 ki a hidegre, a ki azt 111011-daná hog·y kiviil (11v) hideg Yan, utána azt a ki kivcl-t 1n<ind.A kettőt fűtözni hagyná111. 

1) i\1:ért ne lehetne há.ro1n e ng_vanazon eg_v n_velvbc11? (T). j<',Z,vz.)
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15) Bizonyosan nincs egy-egy sajnálhatóbb tulajtlon
,;úga nyelvünknek, n1int az, hogy benne szerfelett sokak a 
hosszú é:; po.,,itio últal kcn1ény vocalisok, dc az utóbbak n1ég
i,; hasonlíthatatlanúl kevesebbek 1nint az clsőbbek. Ezen v:1 1-
tozta tni bajos, de n1égis néha 11cn1 lehetetlen. ReméNYLen1, 
,-zé!!"YC�Lc1n, ,;okkal kctlvcsebben n1ontlatnak így : re1néL
Lc�1·, szégyeLLc1n, 1nint scgéLLcn1 lett ebből scgéDLern, s 
bcszéLLc1n cbb61 bcszéDLcn1. Feledni e helyett felejteni. 
Érde1nc az j,; nyelYi.inknek, hogy nincs úgy tön1ve a sok 1no
nosy]Jabusokkal 1nint az ékes nén1et és anglu:;, és épen e 
n1ia

.
tt a Cicero szép bcszéLlfolya.n1át inkúbb tu<lja kinyo1nni 

1ninL ez a két rokon nép bcszétlc. Dc 1négis hnlhatatlan;;d
ff<Í ll((k) vríltozhatatlansdgcival! lrtózta.tó , 1nint a törökök 
:-cs c1uipctl:\li,í i ! 

(':,;ak e napokban kap:í 1n n1cµ: ,1 lli1nfy Szcrel1ncinck t1j 
kiad,í:,;,\l. Vah'1han 1ncg-tc t:-;zik, hop:;· nc 1n tudót< é;.: ncn1 
literalor. !)e 1négi:-. 1néµ:is igen :-;zép '. :\Ji :-:zépek voln(111ak 
C'zek a darabok. ha kritikája volna'. );uditásokon az én szc-
1nc1n 1nco· 11< • 111 1Jotr,ínkozik. Dc 1nikor azt látok a festésen, 

� érzc11cn1 kell. 1niért teszi azt cl6n1bc a festő . ..r\z, a kit én 
n1indcn né11 1et ek között 1ncgva.kúlva, n1egátalkodva lcgin
k,\ bh szeretek, U öthe, elég 1ncztclen,;égckct fest. U ncl tlcr 
13arbarc bchcrr:;cht rö1nischcn Busen und I,cib ! és azt, hogy 
:-zere töjénck czon1bj,i11 1néri a ltexan1et;r és penta1ncter hí� 
bait. Dc a 137-cl. dalban az egésség Arboczfrijdt e1nlegetn1 
J>etrark!tt i1nitaló Ycrsekbcn - das is't cloch zu arg. Felét
YCrscinck elégethette volna, s nyert volna általa. Azonban
őbenne sok originalit,\s van, azzal petlig (a rnint 1naga is
1nondja) ritka dicsekedhetik. - Cscrcinek n1a ve:-zen1 egy 
„zép levelét. Benkő Józ:.ef kalv. pred. egy subalternun1

forun1 {dtal foo·súo-ra kárhoztattatott, rnivel két különbö-.:, t:> ző va.ll/1,-ú luízast esketett össze. rranítványa l(ovács iíiklós 
vrúk. p�í rtj,ira költ, és a vásárhcl�,i kir. T(tbla előtt védette, 
azt 1nonclván a mit . ocrates, hogy ő 1nagát sok érLlcmcire 
nézve arra k,irhoztathatná e vétkéért, hogy holtig ingyen 

LE\'ELEZÉS()J(.
2fJ tarta,-1,(\k. A kir. 'l',íbln l'énzfizct(\:;re kárl toztatt·,1 1 'I , , de :1 bíriík inngo' tette e le a ,·,ílts,ío-ot. Ji�IJ·cncl·, 1:,1· t . . , r-, 

• ' .  - JJ e 1...; nacrr (')' clcn,íí s fényű bar:íton1. _ ' ,-,. -
.Széphalo,n, 30. 1\pr. t 808.

.. 

U rij/,· I i.�zl 1·/ íírl. 

x. 

� J.,,'rleP '·er,·lvA,<• l ,, ..i, ·> h, 1 ,  , .. , Uft?'lf f)/11
, 

. . R�n1énle1n, hogy kezedhez jiitt ut,íbbi lcYclcn1. ]•'cl\'t t <·
s�1nalnan1, ha vala.ho,·n ve,;;zctt volna; tiilt v,tla kc'-rclc'•,.;<•kkcl 
1nclyel�ct, b:ítoríttatYa bnr,íts:ígoclt(Íl. ekc;pcn folyi:itok. 

'

.... � e,111 tudo1n � zal1gycrn1ek 1ncg .J,itl.lJ,íp:ycr1nek kiizt :i

k�donbscget. Ila nincs sc1n1niféle kitt;tclben, ,.;zcp:(\ny gazclag
sagnak tarto1n nyclviinknck azc,n hő,.;c'-f!·rt. 1nclr n1eJlctt tiibb 
több kLilö�fcl_e egye� sznvaink tah\ltatnak, n; c,lyc·k r:-titi:in
azoneg·y 1dcanak k1jcgylelésérc nlknl 111ato,.;,1k. l,'"o·,·:1n tu
doll-e l1onnan sz:ír1nnzott a ,;:zó zr1h, az enilítctt ért�lc'nihcn � 
Szeretnéin tudni azt is, hogy lehet-e 1nindc11Lítt é,- 1nindc11kor 
zaú helyett f/h1·r1kot tenni; úgy tetszik, Yetiink zohot, l to"",· 
abrrihot adhassunk a loYaknak. 

,-.. 
Zeke, sri,r;1u11) valóban rendes, hog,· kat0n:í:;kodc'i cl clc'í

clink, kik sohasc1n hnrczoltnk zekébc11: ·ezt e r<Ín1ai öltiiz<'tet
111ag·yar szó,·al kijelentették. 1\. togán,ik n1ép: ecldig 11en1 akadt 
n1a.gyar sza., a. Eszc1nbe jut ezen alknl111atoss,í�·gnl az011 ,-zép 
,·ersc ()vidiusnak: 

E�tc procul viLtac tcnues, insignc pucloris, 
Quacq ue Lcgi t rncdios i11st i ta longa petlc�. 

Félre �ze1nérc1nnck vékony pól.ív:ll cláldott 
S7.ép :ilaki, kiknél az ruha lill>ig c�ik. 

l(c\1·lck f'ol'dítscl sz:í1no1nra. e két ,·er,-et, lt,uld Lís;;:11n JiilJiíi111:1t. 7,,-,.l't//!Jr,/íjr/,::', ig·en :,:;zép, 11en1C';;, hanp:n,; {,,; a fcJlc11-gcbb bcsz1\clbc illc'í $ZÓ, nzc\rt :-:zerctnct 111 t t1cl11i, Jio,,.,. kiiliin-
'"'· bözik a ,·c,.;z(5cl,\.;tííl, n ,·cszckc(l11$t(íl, ,·e1 ('kl'd<'"t éíl � Lehel 1nondani, nzt tnrto111, z1•1111,s irh11, z1•111es ó(J1·, d\! 11c1n 11101Hla-
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nún1 egy szép asszonynak ze1nes 
inert féluék nehogy a lőcsö.,, s 
jutta$Sa1n. 

kesztyű, lindcr Ha,ndschuh, 
lj ' 

1 ' ' t ' b za <anyos csa Ya zas esze e 

Zérzúr
1 

fragor, strcpitus, úgyn,ond Páriz Pápai a deák 
szó alatt, fra,gor pedig a ha,rsogást, csattogást, ropogást teszi. 
1-Iúr tnnúljon valaki bel{íle 1nagyarúl ! A zé1·zú1· ítéletem sze
rint a, zörgésnck olyan ne1nc, n1ely 111indenkor vala1nely za
Yarral, bon1l.íssal történik. 

}\_ hangnak lcgahi,bb is annyi nen1ci vannak a ter1né
szctbcn 1nint a színeknek. Ha pcngeten1 a hárfa húrjait. 
n1intlcn pcngeté:.;,:cl bizonyos reszkető s nyúló hang Yeregeti 
a Jcycgőt és tartrún egy ideig, 1nég akkor is hallik, mikor 
111.ír a pengés n1cgszünni Játszatott. Nlikor ez az utánhangzús
\'l'kony, éles, azt 1noncljuk, hogy cseng, mikor Yastag, hogy
bong, <long, n1ikor a kettő közt terjed, akkor zeng, zengedez, 
1nikor szaporúl, zúgásnak híYjuk, és a töbl.Ji. Errűl könyyct 
lehetne írni, ki,·�ílt a n1agyar nyelvben, n1cly�cn annyi te-
1nérdek ki.ilönkülönféleképhan_qok1 azaz, a 1nint Agoston neve
zi, hangászszók tal.íltatnak. Ez a tárgy sern1nifélc nyel,·ben 
i\incs kin1crítYe, a tcrn1észetes érzésre és a jó fülekre Yag)·on 
eresztve jobbára. 

Vilúgosíts, ked\'Ci' bar,ítoin, hogy egy-e zü1·.c;etni
1 

?ne.q
zürrlíteni? ncke1n úgy l.ítszik, hogy a zördí,tés úgy van ,L

zrj1·_qpffshez, n1i11t Y:da1ninek kezdete n f'ol:·tn.t.íshoz. J\.z ilyen 
szeleteket (tlC'tails), az ilyen bély<>_qPtskékl'f

1 
ízecskél�et yagy, 

h:i inkiíbb tetszik, c1,í,nokrrf (nuances), 1nelyek az i<lctík fejte
getéséből n1integy fenn1narndnak, egy ol_,·an forgott és jóíz
lésű szcrzőnt'.l, 1nint te yag\·, kell öszye;;zcllegetni. 

' . ' 

Zsíl.,, G·n11rklcr, n1i,·el ezinko,;, nn1int Fnludi i:- él ye)e 
a '[<q i éjszn k:í k ban, gei\ticu lator, scn rra pcd i g n.lak0s, s 111 i ,·cl 
11inc;; azt a tc1nérdck chnrlatnnt 1nintlcn 11c1nben kijelenteni 
ya ló szónk, 11evczziik a charla tant z,-íbnek ,·11gy z,,;íbosnt1k, 
n1crt ,·alóban n1int a zidbvús,íros, rong,·nlékokat :Írul. 'N[úrton 

' . 
a kisebb szótárban a Taschcnspielcrt Gaurklernck, szcn1fény-
Ycsztőnek n1ondjn; e ncn1 tetszik egészen. 

Z;j rü gdii_r;1:/ ni, ne1n tud on1 egészen f'req uen tn ti ,·u 1n-e, 
,·agy diminuti,·un1, azr1z szaporítgató vagy fogyasztó jelen-
t 

, ;; , <·su ige-e.

., 1. ) 

Zr1katol1u·
1 

ennek a szónak teljes örtcln,{ot fel nc1n foo·-
, � ta,n n1cg. 

A cz11cr.,ol/.k
1 

fel'genye
1 

biityo1·, nyrilríú /s 111rílho köztszeretnén1 tudni a kiilönbségct. A székrly Sznb<í ))á,·i<l ,  aCf;Obríny/; CSOOOlycÍf; lP.(Jél!Jf
1 

?1é_r;elyf
1 

11/_<jo/yt Ö :<f:Z(•ke,·crÍ ;;
zaya1:ja. ! nc1n hihctcn1 hogy a clc{1k ,:z<Ít doli,1111 üt,-ziir JclH'i'
sen fordítani n1agyarr:1 a nélkül, hogy \'ngy 111,íst, néha ,·au,·
hogy vagy tiibbct. \'agy ke\'escbhet 111oncljon nz e1nher. jf;t
ezek n1incl ugyanegy clolgot jclcntíí \'Ícl<'·k,:zók. 1nrg kelleti
,·olna ezt jegyezni. Szabó DríYid . zót:í1ja egy biblio; h<'-k,íiioz
ha;;onlít, melyben 111in,len könyyck cg_,·111,í,.: kiizé ,·:11111,1 k 
liánYa., nehéz ott tanúlni ya]a111it ak:ír a h:\zi <'f'C'léLlnek, :i k:ír
a szon1szétlnak. }\. gn.zdap: okos uraink. kik jutalonikc '·rd<'·,-c
kct te):znek, é:,; a 1nelyekre a feleletek (n1i,·c•I n k<;rcl <;:-l'knc•k 
a tcr1nészetc olyan) csak 1ner{i gencrnlit,í:,;okhúl, azaz küz
YÍzsg:íl:'1sokbúl :íllha.tnak, annak a ki Szah/1 l).í,·id :-zcít.'1 rj,ít
kifejezné, kin1ngyar(1zn:í. és jó rendbe• :-ze<lnL:, nnp:y jntal in:it 
igérhctnének, inert n1<'gérclc1nlcné n1in<l :1 1111111ka. 1nincl az 
abból ercdcndii ha.:,;zon n .  magyar nycil·rc és litcratur.',ra nL:z_ 
YC. Dc elébb 1nep: kéne hat:írozni az ip;azgatú iLlc:íkat. 111<'lrek 
ut:ín eredni kellene n f':íradnzónak. ]�z a 1nu11ka sok ,-c•o'l'<\ci-:-

n1ct l�i,·,ínna <;;: fclleng e;l inéjű e1nbert, ,:{;t tnl:ín 1nindC'11 h c·tíí 
lcgah\bh i,- egy-eµ::· e1nbcrt, é$ 1négi,- nz ol�·nt<'n n1t111k:1 n{-J_ 
kii) :-011:1. :-C lehet j<í di('tion:1rio1nunk. :\[inek11t:í11a 11H'g·k<\:-ziilt • 
,·olna :1 franrzi:1 nrnde111i:ínnk dietionario111:1. e�·,· 11:1�·,· ('111l ic•r' . ' . 
,tzt írta fcliíle : ,J·aurai,- YOul11 r:i1)ortcr l'etin1olo,,.ie 11,1ti,rC'lll'

:-

ct inrontr,-t:1hle dc eha<[UC 1not, co1npnrcr l'e111ploi. le,- <li,·er-
"C'" :-ignif-i< 'ation,-, l'énergie de cc n1ot a,·1•(· l'eniploi le,- ,H'C'l'Jl

tion:< di,·er:-c:.;, la forcc ou ln. fi1iblct:se du tcr1ne, qui r<;pond 
,\ ec 1not, 1lan,: le::: l:111o·ucs étrano-crc,-·, enÍln C'Íttr le,- 1111'il-

� � 

lc 11r;:; _i\.utcur,-, qui ont f:1it usagc dc ce 1not, f:1ire ,·oir I<' pin,: 
011 1noini:; 1l'ctentluc qn· ils lui ont donnl'.· rc1narqucr ,:'il c,-t 
pi 11,-, proprc ,i la pC>e„ic q u · 11 le pro:-e. 

l�bbcn az cg.,·nrhiín:· sorban n1ajd 1nind hcfoglaltatik, ,l

n1i egy jó clictionariu111hoz szükség<':-. J\ 111ag_,·ar nych·re IH;z_ 
,·e n1ég h:íro1n <lolp:ot tennék hozz,í, t111lnillik liogy 111indc11 
SZ() n1cllett 1neo-J· CQ·veztessék, hoo·y Yidrk$ZÓ-e ,·a<,·y :-:en1 l':-' 

r,, ,  " ., r"' t"'. ' 

hogy hol ,·anszokú:.;ban? Az cléíjiíró bc,-zédbcn pccligakarná1n, 
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hog·y 1nivel a n1ngynr ny<'lY, 1néhes nyelv, előadatl'n;:sék, az 
új >'Zliknak f'or,nál.í,;:íra, né7.,·e a :<Z,Ír111:1z:í.�oknak 1ni11den vége-

� 

zet ek S7.<'rint, a nyel,· trrn1é,;zetéből követ.kezií tökélcte,: 
theori,íja nz 0110111::rtopé:íkna.k, azaz hnngképeknek, n kiiliinb_ 
�'élc hangzá:<nak 1nintlrn :ío-azatJ'airn clteri· e<líí theori:íYnl eo·,·e ....., � • , n.1 -

te1nbe11. E ,·olna a n1ngynr tiírsns:ígunk eg·yik túrgya. Pin 
lle,::ideria, 1n elyck11ek C7.er akad,ílyai Yannnk, rninu a kor-
111,inyszékhcn, 1nind a 1nagyar n en1zctnek 1nostani 111indcn 
tekintetben korc,-os ,íllapo�j:íhan, n1ely ::ikadiílyokat 1nint a f{í

clh:írítnnd<í okokat hn illet ,·nlaki, vagy n censur:'tniíl 111:ír 
cleYe nyaka tiirik, ,·ag·y pedig, 1ninekutána elébb jól fel,na
gnsztalták ,·olna, azt adj,í.k utóbb csinosan értésére, a n1i! 
gróf Teleki Liíszló annak n derék e1nbernek, n ki utóljárn 
n1cgfelclt jutalo111kérdésérc, hogy tudnillik a jr1vr1llvtt <fe1·1[k

ynndolatok ri hr1zrí11knak 1nostani h<>l,ljheztetéséhez 11<>·111 rrlkr1l-

111r1ztcctltrrta11d1ík. 1\.z épen úgy ,·an, 1nint 1nikor a kor1n:Ín) -
szék azt kérdi a nirtg·yaroktól, hoo·r 1niként kel)e,:sék sco·íteni 

�. � 

;1 n1egbo1nlott jö,· e,lel1nezésen; " a n1agyarok sok fíítörés ut.í 11

n zt felelik, 1 rogy a tiir,·én )·ek et kell n1eo·ta rta11 i n, 1néo· 1 ·11>-• • • b ' . � 4 

pangó kc,·és ké;;z pénzt ncn1 kell kicsnlni az orsz:í.g·búl, lii:íba-
,·aló titulusokat ncn1 k el l  ké,:z pénzen :írulni R eladni, s íg:y 
1ninü a stú tus jii,·e<lcln1czé,;ét, 1ni11d a ncn1zct jó crkiilcs<jt 
toy:íbb is veszt<'getni; a 1ninistcrion1tól pedig \'égtérc nagy 
lonto�siífi;gal kijelentetik, hogy e lchetetlc11, l1ogy a. "Y"'tc111a 
ellen ,·olna, s a ,;tiítui:; bib4jé,·el, eu1n rationc statu,: ösz,·c 
ne1n férne. Risu1n ten eatis nn1ici ! 0 caec:1s ho1ninu1n rnentes, 
o pectora cacca ! Jól írta1n ,·crsei111ben :

Írj a jövendőnek, jövő századoknak, 
Kern a n1ostan élő buta 1nagyaroknHk. 

1\1,ír elég, k edYcs baráto1n. Ezen versek nincsenek reád 
csinálva, ha11c1n sok korcsainkra, gubcíinkra, képrnutatóinkra, 
egy szóval a ncn1zctnek fel,-{;, közép,;ő, als<Í a lj,í ra, azon snlrtko;, 
,;cprcd{kre, a 111elr ncn1zetisedésii11kct n1inden kio·oncloll,ató 

. ,., 
n1ódon ellenzi, \'agy 111ikor c,;zkiiziil11i i,- ki,·:ínja, ink:íbba n1agu 
1núlanclö díszörűl, ti,;ztc,-,:<:g0rííl, 1nint a nc1nzct val<ís:\gos bc-
1·><iilet<:rííl - 111:ír <1;:zrr ,:cn1 Yett clfi1J'últ,-;Í"'iíb:111 - o·ondos-� t" 

ll s :a & tSLQEQ!C ......... 

\ 

' 
1 , E \. J •: 1 , I ·: 1/. E:·,< ) 1, .

", 
"I 

do,-kodik. ('sé,kollnk ('Z('l'SZCI' llll'i-( c·ze,·szcr. kc·d,·c:, IJ:ll·:ÍlOtll

<;" 111e1H1,·i,·cl inkúhb t'1tiílo111 „ 1n1'g,·cte111 azokat, :1 kikr{;l 
. . 

,:zólotta1n, annúl jobhnn szC'retlck. 

,\.l.;6 ()l,rsón, G-ik i\fájusban, 1808.

,. 1. 

l lí V h;i l'Ú tud 
(}. Uesseivf]i J,ízsr,j'. 

(J r<if f)!'.�iíff.lJ .J,ízs('j'11fk 

Kr1zi11('zy J1'e,·r1icz 

tiszlefet/1 s szÍV<'S hf/rrílsrí,qrít. 

Nao·,· szon1orit:íso1nrn ,·:111 :lz 1H:ken1 , kccl\'CS bar!Íto111,
:". 

ho(f,. leveleink et a J)osta olr késedcl111ese11 hordja, s 1,ogy
t". • 

inég az újhelyi co1nn1issari11:< s szlllgabír,í.ink íiltal ,;e111 111ehet-

nek s jöhetnek scbe:<c11. l\{inn.pi leYclen1 ig-cn sok;1ig- l1c:,·l•rt a

,·,rye h:íz:ín.'d, 11111int liítni 111a;.{a11111nk ,·ala alkalu1atoss,ígo,111.

P:óbc'tt té,;zek itt, li:1 ezt rii\'i<lebb iclíí alatt ,·cltetnéd-c. (ij

hclyből 20-ban e,-t,·c foµ; indúlui. I(érlc:k, jcg·yezd fel, 111ely

nn1; ,·rszcd, hogy így tndhassa111, a sietőt postán kell-e útuak

eresztcne111 Yag,r szolgabírtí iíltal. 

Tfr.dlll n bil1ari hír eket. Az any,í111 1nn jii,·e f'<::l onnan, s

11J<1st n1égyen cl innen Rcgn1eezrc'. 'l'ííle 1:rtette111, a 1nit itt

beszélek. 
Rl1étley J�xcr.Zl<>nz. - l\fikor telik 111:ír cl, és 1nikor ta

núi pirúlni? - 1.\. 1 csolutio kezében \':tii, de e;;ak 9. ji't11. fogja

letenni a hitet, ,_ akkor új po111p:ít ;Ítl. Ila ezt i,: n1egkapv{1n, 

,·:így-e 1nég oszt,ín \'al:unire egyébre a fiíi::.pánys:'1g11(d, 1ne

lyet 11e1n csak az 6-f'or1n:í.k, hane1n a jt'>k is 1néltá11 kl,rc,:;i.'ek.

.'\.zon installation. bes7.édért, 1nelye1 neki !)0111oko::; Liír111cz

1nondott, úgy n1ondják, annyira neheztel, hog·y azt ki ,;e111 eu

o·edte nyo111tattatni. Ilihető, 1ncgütöttc az orriít a gálya 111e

:aphorájának szaga. Domokos szépen l'iscli n1ngJt; hí\'
· RJ é 1 e · t· · · 1 1 ·,111,1011:1 -

Péchv crant. 1 ( ev a aesar 11 J:111 1111 u 
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dulccdine otü - tudod n többit Tncitusból. Azonban n,7. Isten 
Abral1:í1nnnk tnrtott fel nén1ely fiakat; vannak szcu11ncl zcm
n1cl olyanok is, a kiknek térdeik 1ncg nen1 hajlanak n. Bál 
előtt. Dicsekcd ,·e n1onclo1n, hogy az öcsé,u egy ezek közűl. 
,rcJc nincs rosszúl, dc ablakai nen1 voltak felvihígosít,·�t a 
joycusc cntréc alatt, s h:íron1 ízben rcsignúlt, dc n1indég . i
kcrctlenül. Az öcsén1 charactcrc és az cnyén1 nc,n épen pa
rallelck : dc annyi bccsülctérzést felteszek őbenne is, hogy 
neki kín oly ]évbe keveredni n1int az azoké, a kiket az új 
isten körül lút. - Rh. Péchyt engcsztclőképcn szólította 
n1cg levélben. P. néki úgy felelt, 1ni11t a ki nen1 keres, ncn1

rc111él és 11en1 óhajt scn1n1it. Sokan rettegnek hogy Rh. 
boszút fog ,íllani s a lcYelct Péchynck vc::;ztére fordítja. - A 
Rh. leghübb bar,ítja n két Ilnllcr volt, Fcrcncz a kanonok, 
6s P:íl. Fcrcnczczcl 1núr egyszer felbo1nlott a barátság, clc 
isn1ét i>szycforrnclt. Beiithy nyil\"1Ín ki:íltozza., hogy „az alatt 
az öreg nlatt (íg)· tit.ul,ízza a Féiisp{1nt) ncn1 ,·olt kedve szol
o·:ílni : az nd1ninistrator alatt fog_· ti,-ztn szívből." - Ezekhez 
� �� 

111ég nzt tcszc1n, 1 )  hogy 'risztn Fer. abaúji subst. ,·. isp:í11, 
n l�iriílyi 1'iíblúhoz assei-,:-ornak n,cg:ycn, 2) hogy Ibrányi Far
ka::; a Dcbr. Táhl.í.hoz as;;cs ornak neveztetett, néki nag:· 
hoszúság:íra, 1ninthogy od.L 1nár pracsesnck vala egykor ki
nevezve. - ö) Ilatvn,ni I:-:tván, ,1 convcrtitn, prodircctor Jcyc 
a váradi acade1niiinál. 

�1inckclőtte leveledre felelnék, engedd 111cg, hogy n1ond
hassan1, hogy báró Prónay Lúszló Excell. parancsolatjár:1
hozz,í fogtan1 n tübingi jutalo1nkérdésnek fejtegetéséhez. 
Egykor nagyon 1:c\"etten1, hogy a püspökségre haszontalanúl 
vágyódó gróf Sauer l{ajct,ín egy aufgckliirt-ka,tholisch 1nun
kát írni akar,·án, a1nint azt ön1nn.gan1nn.k beszélé, n.zon kezdte, 
hogy a. pracfi1.tiój!tt írta 1ncg, a mit n1ások utólj:íra, 'Zoktak 
írni; s í 1ne 1nost 111agan1 épen abba a vétekbe cste1n. Ne 
adja I:-:tcn hogy n szerint süljön cl az én 1nunk,1.1n is, 1nint 
ezé a püspökké h.:nni vagyó aufgckliirt katholisch úré. - A 
kitett kérdéseket ismerni fogod az újságokL61, nevezetesen 
a Ilacli történetekből is. Rendes ti_inen1ény hogy az az „unga
rischer Pn.triot" akkor tu(lakozó<lik ez cránt, 1nikor tudósaink, 
vp:yéink 20 c,-ztcnclíí öta elég vihígosan kinyilatkoztatták 

' .. 
LE\' ELEZE:-;o K. •H •}, )

' ' 1 ' 1· él . 1 · t' 1 ,·clekcd<.·,;c ,ct, az orszag pc( 1g cgyn, 1any e llle a <0 11 111cg-
, liat,irzott végzé;;cket szalJott er:í.nta. Rn nen1 tudon1 1nit 

tiirts,tk azon „11ngari,;c.:hcr Patriot" fclöl; ellcn,;égi ,;z<Ínclék
kal Y,Ln-e nyelvünkkel, vagy <:s,ik n1ogyorlí-botha rcjt,·c· nyújt 
a,ra.ny aj:111,lékot n Dclphi istenének (Lí,;:-:cl a I,11('Íu,:; ,J11ni 11,; 
Brutu. életét, azon ,-zakaszba.n, a hol G a, Tarquin fiaival uta
zott Dclphbe), és ezt a gy:111ú1na,t nt'·ki hcc::;ülé:-:ére ,·iliiµ:o:-an 
ki is n1on\.lo1n, dc ezen Luciu::; Br11tusi boríték alatt a pracfit
tióban. l(ülönbcn ezzel rckesztc1n bé azt: 

Jól t11d1·a az Író 111ely hataln1as azoknak fele, kik 1n,1-" . ' . 
o·okat e ré::;zhen a, nc1nzet kétségbc,·chctctlen ja,·{1nak :-: di-
�ső,;égénck ellene ;;zcgzik, s !útja, ,nel.v egyenetlen n \·iadal.
1nclyet 1ninékiink C:j,·elck ki.izdcniink kell. ?\ékick ,·,u1 n1ond
\"a, a. 1nit. ií a Sznla.111isi bn:jnok sz,íj:íhól Ye,·c 1nottc'>11l a c·zí111-
lapon (:rr1. l.11.fov 11.evr1.7.ovuovrJe, azaz: t·rss, ha tetszik, c1c hnllµ;a,;cl 
a 1nit n1ondok). Ök 1nicllc11iink críível e'.•,; kclcpczé,·e\ jíínek : 
1n i 1n:1gu n kat n z igaz:-,Í g é,:; haza szeretet ncgi:-é ,·cl ,·c\dj ii k. 1\ 
ti kötclcsségtck, iclegcn dc 11c1nc:-:-érzésíí Í'\.gonolht'·t:ík, az,
hogy a szcrént i téljctck, 1nintha n1agy,1rok ,·oln,i tok, é,.; 11yrl
,·ü11k a ti nyelvetek ,·ulna., :,; t11<l111ítok, ltog_,. ez 111i11clc11 :'1 po
Lís nélkül, sőt elhagyya és 1nég ros:-:zabbúl n1i11t c:,;ak cll1agy
\"a, 110111 épen sok illő alatt 111c11nyirc 1nent, s a koszorút 
nyújt,;iítok annak, a ki jól a jó i,igy 111cllctt kiizcl, 11tt<íl pcllig, 
11 ki a rossz iigy 1ncllctt szól, b,ír lcgjobb,111 :-zúla11,1 i:-:, 111cp:
tao-adJ

.,Ítok. J-\ ko8zorú é:s (lic,;i;:-:t"g legyen azc'-, a kinl'k azt a 
t"' • • 1,. 

,·c:gczésck rC111lclték, csak a j<í f"t'·l <;1jc11 diaclalinat :·' 

- - - - --

Mit 11e111 uyel"nék vele, bar:ít.0111, ha. te itt \·oln.íl, ,·ng·y 
én a. n1u11ká.,·nl , ha 111ajd clkc'•,;zííl, hozz.íd rcpíílhPI 11c'k, 
1nelyct cselekedni 8Z:\ndéko1n ,·olt., \·:ila111ig t<'gnnp (':-t,·c azt 
a hírt 11cn1 Yet.ten1 I(:íz11H'·rb<íl, hogy t<·gnap rt'!2-)!<'I \·ette 
az ipa111 a bécsi prók:ítor levelét, hop:,Y bizonyos :,;11ec·c,-,-ionali:,; 
bécsi perében a legfelsőbb A11sztrini tribun:íl eliítt i,- tri11111-
ph:ilt, és így ocln nckr111 kell a napn.111at f'clki:-:<{r11C'111 ntc;g 
j uniusba.n. Így hozz,íd n1cnnen1 lclictctlcn,:;l\.t"· rl'c c11gen1 
n1ind holn1i <liaetali:,: dolgoknnk, 111i11 d n kiilf'iildi,•k11ek t11<hí-

3 e�
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,::\h:1n 11:1g:·"11 ,:egíthrtn<\I nzon fclyííl. 
ukokk:d i:- t.í1nogathatn:íl. Szcretn<'•n1 a • 

hogy phi\o,-ophiai 
többek kii7.t t.ndni, 

ha ncn1 csal1;don1-c. azt híYén, hoo·y II0llan<liiíha11 i,: n hol-
( :-i. 

Jandiai 11:·eJ,· az 11ralko1l{>. azaz a polg:iíri, ,,rcstfaliií.ban is
:iz ,l n(:1nct, :1 :::zcrént a n1int Tnpolc()n 1nég: }),írizban i::: 
nl:1:-7.úl »zólott nz it,íliai kii,·ctcknck, s ,Tóz,:cf N',ípolybnn 
ola:-7.Ítl <'·$ 11cn1 fra11rzi:í11l adja paranc,-olatjait .. 1Iogy IIollan
tli,íban :1 holl. nyel,· 11 fii 11,·clY, a ;.;t.',tu::: n,·clYc, a pántlik:1 

' ' . 
rsillnp:j,ín l<:\'<Í holl. <'::: ncn1 fr:tnC'7.in ,:zókból tnclo1n. - !(ér-
lek. ha rzckrííl tiihhct tudsz, a 01int ng:yan én hi8zcn1, siCS$ 
f'r l ,· i l:í go,-í tn ni. 

' 

:\ícly bctolyc'1,:n van a nyelvnek 11 
. . 

azt igen hií,·cn 1ncg- t11cl111í1n 11111tatni, ha 
• 

ncn1zcti charactcrrc, 
szaúridon sz1ílh r1t nik. 

. \z n1ú,:nak ,:cin <'·pcn h1ítor,::ígo,:, h(1t. 1u]kf'111 ! l\[cgkérdcn1 
azonban nvn1ct urai,n<:kat, lta 11cn1 lút,iák-c. hogy nz urnlkodö 
., 1nao-yar fü,:clicrnck 1ncgl1n!!.·\'J

0

:1 :1 c,-,ík<'•J'iít é:,; nadrágJ"át ,: e 
:-, • .._ ,.. •, • • .._ 

ncn1 :íd rc,íjok cz('r go1nhú fekete hotost :.: tér<.lig éréí bugyü-
gút. ,: a hn,;z,irra ziil<l kah,ítot. 'l'clc ,·an ,t fejein idc{ikkal. 
• 

( ',-.nk ti:;zta rcndb<' tudja1n szedni. :\f cg1no11do1n nékik azt 
i:-. hog_\· n1ag,,·ar11ak a dcúk törvén:,• annyi, n1int a Caligula 
n1ao·as o:;zlo1)okra rao·o·atott törvénvtAblai, é:; hogy· a 1nit a 

o v� , -

német nyel,·,·el I. I{.udolf 1200-ban tehetett, az unok,íja 
I. b'erencz 1800-ban hízv,í.st tehet a 1nagyarral. Ezek új
ideák a 1ncnnvire tudom, s 1nég senki által elő ne1n hor-

' . � 

dattak.

'l'e Yftg:,·-c igazán ezen kis n1unka írója: ,,Magyar, 
Jég:,· ig:az magyar, becsüld nyelvedet?" - Nékcn1 így Yallá 
azt I{is István l)cGrcczen bcn ta val.v, az augustusi vásárban. 

.A.. barbarusokkal a n1agyar literatúra szebb prúb(1it is-
1ncrtctni fogo1n. Eliíhozon1 benne a kál,·ini:;ta pápa \'ersét a 

a húgúnak. grúf 'l'oroczkainénak hahílára, s azon ;;zép beszé
clét. 1ne\\·ct Ugocs(1han tartott 17!10. ,ra\a,nint Orczyból,. . . 

]�éva:,·ból, Barc,;nihcíl, \Tirúghól, Dayk,ibúl, 13cs::!cnyeil>iíl,
_ \ n.,·o,:hól. Dá r<Íczib<'>l. \' agyon leköteleznél c11ge1n, ha le,c;-

,,/J;,:.�zííltr,1,1, 1nunk1íicl közül a kiv,ílogat,\s végett nékc1n 111eg
kiilclcni 1n<\lt<Íztatn,\l, akiír ver,: IC'f;_\·cn a.1., ak,ír próza, hogy 
fordít;ííd1an i:' ncl:1 tcl1<•,:,:cn1. Ncn1 a yn111lolrit, hnnc1n :i 1l!J''"V 
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ereje lesz előhoz:isokban a czél, és így olyat válas::,z, ahol a 
szó és nc1n a dolog legyen a fő érden1. -

Szirmay Andrásné 24. mart. elaludt. Isn1crted-e azt a 
szép, rnívelt lelkü, gazdag, fő születésű, jó as:;zonyt? A világ 
sokat vesztett : fé1je ne1n semn1it. 

1) �em szegény gazda,gság az a bősége a nyelvnek 
1nidő11 ugyanazon ideának kitételére C'gynél töhb szó van 
benne. l\liár elég haszon csak az i;;, hogy ha C'gyik ne1n illik 
a versbe, oda illhet a n1ásik. Ila, Ci'a.k .f'rcttyú szav1111k volna, 
s nem volna zrt'1 i�, s a, vers n1onosyllahot kiv,ínn�L, tahín egy 
szerencsés hc111i,:tichiu1n11nk ve::.�nc el hclé. Dc vala1nint 1ni11-
den n1,Í,: e,:ctckl)c11, ú�.r itt i:--, ,:y11011yn1a 11011 s1111t adae
q11ata. Fatt_vúgycr111ek ,.:zlÍ,·,d 1n<·ghánt,\:,; nélkld nc·1n h•h<'L 
<'.•lni. X1tl,o:;1·1·1111•k ,;zóval f<\lj,,

. 
l',.:i11talan l'élio· 111e,rvetc'í érte-., � n � 

lcn1ben élhetünk. 

2) Igen jól n1ondod : zaúot i::;, rrl11·r1kot i,- adhatunk a
lónak, de abrakot 11c1n vetünk, ha11<:1u zali(lt . .1-\.z abrak, te-
liút inkiíbh csak az, a ,nit rcstauration képében aclu11k. 1,:,,

így lehet úrpaabrak is, kukoriczaabrak i:s, noha így ,:zólani 
oly ritka dolog, 1uint így : étctni, idlrakolni. 

3) Tóg:tkban a n1agyar soha nen1 harczolt, inert tógája
nen1 volt. l\ rövid, farig érő, 1nentc is c::,ak a l{úkócziak ideje 
olta volt szokasbau, úgy rnondotta azt nékcn1 J{,iday, az 
öreg. Bíron1 Bithori Istvi1nnak a királynak képét, é,; a :<zi
geti Leoni<lásét. �t\..zok törökös szab,1sú magyar ruh(Lt hord
tak - sarkig érőt, 1nentéjek rövid ujjú ruha volt. - Bírok 
háro1u igen becses rezet, n1ely királyi szoba falát i,; ékesít
heti : II. Riíkóczy Györgynek a :;véclck X. ICárolyokkal való 
öszvejövését 1657. 1\. közel térdig érií ponyúka, 1nentt· és 
dolm�tny virágo:5 selyern, a nadrríg posztó n1ég pcclig üni, a 
csizma patkós, a süveg kucs1na tollakkal, a fej berctv.ílt, dc 
nagy ii:;tökü ;L la cochon. NB. r\_ mentének c,:ak a galléron 
volt prémje, nem sohol egyebütt. - :\lit tcszen igazán a 

•
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ZekP, Erdélyb�n tudják, a n1cnnyire én tu<lo1n, az ott c::.ak 
_r;yríszpo, zt<Ít tcszcn. 

V crsed Ovid után ncn1 kivá n új radolgoz;Í::;t. 
J) Zsé111beliid 11i, rluclogni n1int a Tcrentius I-Ieaiitonti

n1oru1nenó;;za, azaz, 111nst. lár1násan é:- véget, érni ncn1 t11dYa 
doro·cilni. l,cltct azt a nélkiil hogy a n1,í:-ik pcr::-onage azt 

� ' 

toldít:-a. 1·<>fP/..;ed 11 i, i;e.�zeked 11i ne1n lel1ct egy<>diél. V<'sziJdik 
az, a ki vnla1nivel hasztala,núl bajo::;kodik. - 1'ié?iödni a ki 

•

angitur. 
5) l\lit te,-z Zc1ne:- és zr1 11, nc1n tu(lo1n. Sok asszony-

nak li,t a kc::.ztyííjc ncn1 11u1le lincl i:;;, bezzeg 111ale li11cl a 1ni 
alatta van. 

6) Z/1·z 1í1 ·, clérclúr kedves szó volt volna a né111et�k
poet,ijokn:1k l�iirgernck, a ki :1z effélékcn kapva kapott. En 
nc111 1ncrnék vele cg:ycbiitt élni, hancn1 csak co1nicus da,rab
hn n, hol paraszt ns::-zonyok szólan�u1ak. 

7) l(i az az .4gosfo11, a ki a hcingcísz szót í�1ragtai'
8) Zii,._qetni fre<1ucntativ., zörcliteni i11choativnn1.
!1) Zs í1JvfÍ!uí1·., ,vo n,an Sippschaftcn vcrkauft. En 11

,·z i11 kos szó igaz L'L"L<'liuét sem tudon1. .,-\.zt t11do1n, hogy csak 
' . 

n1<'g,·ct<'.-:·,t érdc111lé í idea kifejezésére való. lgy élek vele én a 
SY I ve:-;tcrhez írt n1,1sodi k pracfa.tiojú ban. Így élt \Tirág a

('z i111bordva.l egy utólérhetctlcn szépségü aleaícusban : 

Zcn"'d C'l')'ÖZe<lelinét 1nennyei lanLo<lon, "' :-, 

l\l uz�áni, � azoknak lelkeiket, kiket 
Kaján sze111t·kkcl tart az álnok

Czi1nbora, bálorodásra gerjcsszd ! 

10) Zörögdeg<'l lenitcr íi.'cqucnt:1tivun1, non din1inu
tivu1n. 

11) Szabó D,ívid kis szót.írja egy 1neghccsülhctetlcn,
ostoba 1nu11ka . .,.\. jó e1nbcrnek yolt könnyüsége YCrsct farag-
11i, dc ízlése ne1n volt. Beillett volna a XIll-dik :-zázha. 
l(iilönben igen szí,·cs tiszteletet értle1ncl, hogy a hazút " 
nemzetet szerette, s gyíílöltc a ,nit gyűlöl11i illik;" 1neglchct 
hogy ha - nc111 \'Oli. volna, jó e1nbcr is volt volna; így 111<.'·g 
az ii: C't<:tk nc\ha yoJt. 

• 

• 

LRVJ�I.,EZÉSÖl(. 1!! 

.,.\. 1nit a lcxieonok Ír,Í:-,\ról 111011dasz é" vala111cl,· fran-
C'zi.íból kiírsz, azt 1nind igen igazaknak lclen1. J)c liol tah\lunk 
olyat, ,1 ki úgy írjon 11ckii11k lexicont, � 1\ gróf' rfelel,i l,:Í"zló 
feleletére és az erre tett J. co·)1zésrc édesen 1110,.:ol)·oo·ta111 " ez t, � 

' "' ..

azt juttatja c:-zcn1hc, hogy e napokban kaptain 1110µ: .\utugra-
pliiai gyüjtcn1énycn1 gyarapít.\,.:ira götti11gai prof. Cirell,na11-
nak kezcírá:-cit, 1ncly egy albun1ból \'étetett. �zép volt a 
n1ottó előtte : 

�\71illiin1 triin i;taltnn1 odinn, est, qur(}n vel'itritis !

.r\. gondolat n1intle1111api, <�::: 1nép: i:- 1nint ncn1 hatja 
111cg :t :szívet. - Oh, be sok c1nbernek kellene azt fiiléhc -
sikoltrini, hogy az vagy 111cgnyíljon, vagy örökre el::,ikc
tüljön. 

-- - ---

:\larn1ontclcn1ct ne1n kel le olvasnod, inert ncn1 ír:-z 
felőle :;cn1n1it. l(ultslÍ r jclcnté:;t teve róla. l{e 1negt11tlja az az 
e1nber azt a 1ncstcr:ségct, ,nint kell 111ontla11i "ok :-z1Í\'al 
:-cn1mit ! En nen1 n1aµ:a:::ztal,íst, hane111 krítikút v,Írtan1 tiilc 
vagy ak,í rn1ely 111,ts reccnscnstől. },'él vén, hocry eo·y rc<:cn-

ü ::,. 

sens i:sn1crősön1 rnagaszt.alni fog, kérten1, hogy ,1 n1u n ka 
n1cgrostálását bízza olyanra, a ki nen1 barú to,n. A dicsértctés 
kedves dolog, a.zt látjuk 1'hen1isto<:lesbcn, De1nosthene,;hc11, 
Ciccröban : aber ei n ./<((les Lob, ,vic kann das gcfallcn ! 
1vic cin iinve1'dientes f Inkú Lb kar('zolgasson "alaki 1nint 
így clícsérjc11. - Dc Te, kedves baráton1, élj annak jav,í
ra, a ,  n1inck javára s dicsőségére eddig n1indég éltél. Ez fő 
óhajtása 

tisztclődnek 
J(azinczy Fel'encz. 

' 
1 
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8-dik Junii 1808. A .. O.

Kazinczy1iak Desse1v._ffy 

egéssé g„f) boldogságot) úril'rítscígot. 

)fa érkezek Egerhől, Pestről, ,; két kedves levelekre 
találok annyi kedvetlenek közt. �en1 tanúlhattan1 ki c1nbe
rein1től, n1elyik jött légyen eléLb, az-e 111cl .vct a poi'iLfL hozott.
vagy a :-:zolgabírótól küldettctett:, �li11(\egyikct késő kaptain, 
akár az időre ak,,r óhajtá:<on1ra nézve. }�zután legény fog 
n1indenkor rnenni innen Széphalornba. 

l.Z:'i·ón1a igen :-zép, telje.s felsége� cgyügyü1-éggel é$ a

le�tern1észete:scbb érzen1én yekkcl. Ii'oyárgorn1ohoz l1asonlít
ta t.ni, f'elrtte hízelkedő eln1é.; bccf-i.ilet, több<'t ér egy ma
ga!:'1.taló be:-zédnél, c:'ak tőled tclhete ki; a köszönet és hala. 
elfogna, elhorítana, ha szíven1ből ajaki1non keresztül néked 
1n<-rés1.lenén1 bocs{1tani. 'főled bec:sültetni igen igen sokat ér. 

\'ékcn1 rnég csak egy Jeá,nyon1 van, l<cclvc;:: barátom, s

ez is- beteg, fogakat hajt, de 1náf- egy, nc111 tudom n;iilyen, 
teremtés életnek eredt I,aurán1 kedves ;::zÍYe a.Jatt. Elete1n 
párja, a mint látod nem 1nedclő, und cla in 1nir auch, ICleíst 
szerint, eine Sa1nmlung l,iedcr steckt, spiritu prophetíco 
emlegetém a szaporítandó pulyríkat az eddig szaporítot
takka 1. 

A bihari pulyáktól kö\'etett bálványozá,sról azt tartom 
Tacitussal : Fallaciae servilrs el nova1"un1 duniination1(.1n p1·0-
v1siones. 

,,Olim truncus era.1n, ficulnus et inutilc lignun1, 
,,Cnm faber ignarus scamnum facerctne Priapum? 

• 

,,)Ialuit esse Deum : E::: az á,jtatos e1nberck térdet haj-
tának a kertek őrző-istenének, az asszonyok pedig épülve 
processióztrik a legneve7,etesebb tagjával a kedYelt otro111-
banak. Olyan közönséges az Í8tenek imádása! dc a szenteké, 
annyi k{tlvínir-ták kiizt, valósággal figycln1ctcsf'ég<'t érdcn1<'l· 

, 
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Olvastad-e, n1iként szólítja. Szabó Jáno:,; gróf Csáky 
bá.ndort'! 

üh l\'1argita l\1argitája 1 
Lelke napja és fénye, 

Oh egek dicsö plántája 
Oh föld di�zcs rc1nén.,·c ! 

Csak egyszerre :t földön �1argit,i.t, a.z égben prdig na
pot, fényt s a 1ni leg(',.:ucl�ílatosahb, <'·gi plántát rsinál belőle. 
és azt n1ín<l azért, a n1int aláhh 111a<ra, 1nondi

·a 111crt ií narrY-o . ' o ... 
,.:á�a neki s czi1nbor,í;.:ainak ('''Y horclcí c:,;atárit ")'Otnraikh·1 

�. b, 0 
• 

c::orgattatot(·.- l·�_v:111 1nit tudna 111on<lani ez a nagy pocra 
Buo11apart1\rúl, ha p.o. ez neki k<-t hordu hordca11xü hort kül
dene ,\jántléklia: ,. oltairc i,; 11�ya11 111cgdicsértc drrekasa11 
az ist.cnbcn bolllogúlt grúf lfckc•Lc;t ,l µ:rnerali:-t, 1ninck11tánarz 
neki egynéhány ,,talag hegyaljai a:-:-zúszőléihorral (':- fra.n
czia ver ckkcl kellveskc<lett volna : clc 1nécri,.: a LÖtnJ'énvczé,-

o . 

közben i" kéutcle11íttetett 1negvallani, hogy ver:-ci1H\J johh a 
liora éí nagyságának. �zal><í J,íno,; Hran1 jobban t11d l1ozz� 
nem elég,.:zik 1neg az égi plánt,íval, 7'if11snrrk i.; nevezi �r1'>t' 
Csákít, kéti'ég kiví.íl a frizúra 1uiatt, " 11túljúra ,tzt n1ondja 
neki hogy /1'1:jl'rl:Jr>n l(hilitijl J,p11,"jk,íi_1.13<' j,í\ lá,ttatik tudni, 
9.1il' l"s ,nnu.vrtis Vt>r:; .friss„nt les l,rrtux jo111·s rl,·s .r;rnnd.s ef
drs ronn11s. En ecldig csak azt tucltan1 IIoratiu:-:bcíl, quocl niri{n, 
crlr1ninn, sc1·ibrint1t1· oqun" potoriúns) de soha nem is gondol
ha tta1n, hogy egy hordó csatiíri után annyi fa.gyas és hely
telen icleakkal !ehessék elékelni, és valakit csak azért magas7,
talni, mert íta�ja az en1bert, n1int ha a n1agyar poeták nen1 
értenének n1áshoz, csak a szo1njasághoz, gróf Csákiban pedig: 
ne1n lehetne egyéb clicsérhetőt találni, a borban való bő
kezüségen kivűl. 

Hízelkedö uram, ha mit akarsz írni, 
Bután ne gyalázzál és tauúlj dicsírni . 

"Nem szólok gr. Csákiról, de egyátaljában napról napra 
szaporodik nálunk 111indcn szegletben a szcn1lelen hízelkc
clők szá1na, aszerint amint keveseclik érdcn1cs nagy uraink 
csoportja. 1\1ind ennek, 1nind annak, úgy tetszik, az a jrlc , 

1 

1 

r 
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hogy tlr,íga az élet; a régi vásott, elkopott vagy foltos posz
tóra, n1indcnfélc zktákos hí111ct kell varni a szcgöny éhes 
szr1IHík 1urk) nehogy a foltok hítta,:sa11ak; dc 11101111,vi 1nag,ínos
,:,íg ( égois1nc) kell arra, hogy vahtki :1z cfl'élc n1aga:sztahísok 
('clctt 110 pirúljon ! és n1ennyi butasríg, hogy bcnnck gyönyör
kii<ljcn ! Gr. e,.... jó S józa,IICSZÍÍ ífjú, ezt a p;yahízatot nc1n ér
dc1nlcttc; i:::.1ncrc1n őtct, tud 0111, hogy pirosabb vala a :::.zc1111.:
rc111től orczája 1nint Szabó J,í,no::;é a csa.tári bornak hcvétül: 
t11dja hogy niilycn dolgok ,íltal kell érde1nlcni :t díszt, ::; bi
zonyosa.n ig:yck,:zik is, hogy n1ag,ít arra, 1néltóvá tegye; jól 
e1nlékczik hogy atyjáról senki scn1 írt verseket, 1nidőn ,L nHt

,:oktúl ,tnnyirahajházott új s nagy hatabnú hivatalt fclválla1ni 
110111 n.karta. }Iáladatosok, valóban, a 1nagyarok; a 111it akkor 
apja cr,ínt cl111ulasztottak, 1nost fián pótolgatják Szabó János 
híres pocta által - Apolló k,1bítsa! 

Egy p,ír ilyetén rostáz,Ís a I-Iaza.i J'údó:sítá:sokhan ki ncn1 
irtan,í ugyan n,ílunk egé:::.zcn a hízclkc<1,·c i:::. rosz poctúkttt, 
dt• legal:íhb sz:í1nokat kevcsítené, é� az újságírók 11cn1 lcn-
11énck anuyi:;zor kéntclenuck annyi poctai :;zenietct, 1nely 
esup,ín a jobbnak s :->zcbbnek helyét foglalja, a toldalékokbau 
veliink közleni. 1-\. nyaló prózaist,íkra azut,í11 jönne a sor. 

1->ápai Sú,nuelt épen ol ,·ason1. IC.ír 1niatta félre lökni 
gran11uati krí dat. 

.J egyzéscidet nagy figychnetcsséggcl, és haszonnal is, 
többször forga.ttan1, ín1c co·ynéh:í.11y é:szrcvétclci1n. En°·cdj 

, 0 0 

1ncg, bar,\to,n, de n1inclcn 1nuzsikabcli finnyá,:sci.g nélkül 1neg 
kell vallanon1, hogy az én fülein is h,íro111 e-t ::;cjdít a n1[tgyar 
nyelvben p. o. érted-e. Nc1n szólok a n1értékről, hanc1n csu
pán a hangról; ne,n n1ondom azonban, hogy rosszat hall 
vagy nc1n-n1agyar fülű, a kinek n1áskép ütögeti dobját a hang
hordó levegő. 

Sc111 tr, sen1 én, baráto1n, nem tudhatjuk bizonyosan a 
rir11111 hrnu1111ol hogy ejtették a régiek, akúr a hangra, akár a 
1nértékrc nézve; 1nég azt :scn1 tudjuk, J-Julrrria vagy Olla1·in-e 
Plautusnak egyik con1ocdi,\ja, é;, ha mértékes verseket nen1 
írt:1k volna, talán n1ég ahoz :;cn1 vethetnénk, hogy hihetőké
pen ncn1 anglus és franczia n1ódra, n1áskép tudnillik beszéltek 

' 

<)S m:Í:,kép írtak légyen. En nem tudon1 ugyan, dc azért. 

' 

• 

hiszc111 hogy úgy ír,ínak ,·:1la1ni11t he,:zéltenek, n1ert nt111 
Yolna elé� tcr111é,:zctcs feltenni, hou-y eo·ycdííl az ír:Ís ,_.. 11en1 

.._, �- r-, 

egyszersn1in<l a ki1no111l;í,::; és ha.lhí:- ,:zerint n1érték volna kii-
lönféle vcr;,ezcteiknek lábait, noha, nuí:; ré:.<zrGl a franc·ziúk, 
a kik rrlíÍr 1110::;t ncn1 a .  szeinnck, ha11c111 n í"lilnck h:111µ:ot 
egyeztetnek, nen1 n1in1lég ,1z ejtés é,: szt',1:í,:, l1anc1n ol_ykor az 
ír:t:s 1nódjiír,l i:; ,:zokt.ik légyen szú1nl:ilni ver::;cikbcn ,1 ,:zÓb,
gokat. Di<'ux p. o. a franczia prozódiúban egy ,;zútaµ:, ne111 
kcttéí; r J l)ieux) r'r, qiiels niol'tels livl'rz vous l'univei·s; de a 
fra nezi,í kna,k ni nc:-cnck n1értékc$, ha. <·:n1prín 1nindcní'élc bi
zonyos :szá1nú szótagokból álló é:- a. végczeteken 1nintlcnkor 
vagy az egyik vagy a 1ná:;ik, vag_v 1n:\s 1nég alál,h e:;[í sornak 
végs6jévcl ha.ngcgycztctéí vcr"czctcik �i\lunk is a szrt'úl(d
csdg-ot így írjuk : sza'úndsd..r;. Vagy húL ne1n közö11:-égcs a 
rcgulád, vagy kevesebbet kell tartani a :;z,\r1naz,ísra, 1nikor 
írunk, a, n1i a. 1nértékct nézi .• \J,:írn1it 111011djanak a 11C-111c
tck, kedve::; bar:íto1n, két vagy h:\ro111 kiiliin 111;1,:sall1a11p;z1Í 
clött a magúha11l1anzó nehezen lehet rö,·id, b:ír 111ik{·p pcrrg
jcn valakinek :1 nyel,·c . .1! 11te 111utru11 <'f li9uidr1111 si/,,1ur (íµ:y) 
1•st conu&nis a de:íkokn:íl, p. o. 11rclri,;: dc· ez is ('sak kifog,í.s, 
,nely 111int ,·ahunely ki.ilönös :;z,tb,1d:;,í.g csak ,\zért szcn,·c<ltc
tik 1neg a dcúk prosódiába.n, n1ivel a t-ét kö,·ctl'.í 1nag[1ban
hangzó e az l'-Ct előző <'-vcl egybeolvad. ,'-lch111etlei'ncle:s) 1na
g,í.b,tn szép, helyes kif�jezé:-, kinyo111ozza ez a hat:írozó azt a 
1nit te:;zcn, cle ugy:1n hogy: lehet hclíilc <lnctylust c,:in1íl11i? 1\. 
tlactylu:snak ter1nészete v,íltozliatatlan, ne1n fiigg az valan1cly 
írónak vagy 11e1nzetnek kényét61 ak,írmclyik nyelvbe;n is . ..:\z 
a dactylus, n1elyben az első syllabát lto::;szan, a két utól;:;ót 
pedig rövideden kimondhassa 1ninden a k,í,rmilycn ne,nzctbc]i 
ember is a világon; dc próbálja 1ncg csak n1aga l\.lop:-tok 
v,tgy Vosz rncl előtt, rinle duas 1iqnidas et 111111111 11ii1/rc111)
akármelyik n1agábanhangzót is rövideden ejteni. } .. nén1ct 
nyelvnek terrné:szcti röo·ö:ssén-c s ío·y a :;ziik:séo· co-)•ctlül sz<'-

o O O r-, 0 

rczhctte ezt a.z erőszakot; ez a fő oka, hogy olyan darabo,:ok
ii né111ct hritlríbrisok) és hogy azokat a né1netekeu kivííL
kik a n1ao·ok i,i,.,.)rébcn ro:;z bíriík, 111,Í::; ne111zctek a lc�fcl:-é-

t') t"', ' 

ge::;cbb gondolatok n1cllctt i,-, rnclyckct olykor 1nagokhan 
fop:lnlnnk, rgé:-:zcn n1eg ncn1 rn1é:;zthctik. Te. aki olv júrta,; 

' 
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vagy a görög nyelvben, legjobban érezheted, miként zak!i
tolná, 1niként tliribda,rabolná. fel ezen szó: sch11ietter1icles) vak
ős dédő;;,ünk JI0n1eru�nak füleit, ha daetylus képében neki
�7,alai-ztcíd11a. :i\[eg nc1n állhrito1n, hogy ezen alkalmatosság
gal ne hozzak elé egy új franczia 1nég élő kritikust, a ki (a
mi eddig ritka volt) ncn1 csak hogy felette otthon van a
német literaturában, hanen1 annak niég kedvellője is; íme
szavai : Unc ,:ingnlarité clc la proso<lic alle1nancle c'est, l)_ue,
ni dans les con1positions 1nc1ne des n1ots, ni  clans leur posi
tion respcctive, le non1hre de:- conson11cs consccutives ne
change la valeur dc la sillabc. ,linsi dans : ents111·osse1i) par
cxen1plc, la prc1nicre c;.t hrc\'C. cp1oiqu'il y en ait 5, tandis
,p1e dans le'óen 011 i\ n':v en a qu'nne, elle est longue. De
111rme clan:::, ....... Schn1erz le premier n1ot est un chorcc
quoiqu'il y ait 6 consonne;::. 11 arrive dc la q11c ccltc lang11c
péc-hc un pcn par le déf'aut dc :-:ponllée:-:. et s11rto11t dc cc:
moLs 1nolo;.,-c:;, <li:-:po11dt'·0:-: c·tc. <jlt'on re,1co11trl' ,-i frt:lp1e111e11t
dans le latin ct cp1i 11roll11i:-::C'nt 1111 :-:i �rand cff'et da11:-< le gc11rc
:-on1bre. I,a poé::;ic epiquc n1étriq11e c:-t 1111 clair oh:-:cur, dout,
le clair e::;t cxpri,né par le da<·t,,·le:-, ct l'ob,-cur par les $JlOn
dée"'. I,<.'::- n11ancc::; inter1nediaire:-:, q11oi< 1u'en di,;e l(lopstock,
sont 1nic11x rcnduC'i- par un 111<'.•lange a;;sorti cle ces dcux ex
trén1c:-, que IH1r une couleur étrangerc tellc que le ehorée;
<:'e:::t au:-:::i ln j11stc proportion entre les dactyles et les spon
clées, 11ui rend la langue latine si proprc a, la poésie i111itative
en tout genrc. l�z a proportio (sz,11nn1érték) alkalmasint meg
van nálunk, p. o.

Al patPr 01nnipotens .faecttn(lis i1n7,ribus (iethcr 
C'onjtt9is i,t rlnlris 91·e1niunt laetn.9 cZescenrUt el omnes 
1ll(1g1tus alit 1nagnos, coniniixtus co1·pore f aetii1,. 

Virgil. 

Szerte hat<ilnias (ityánk hár1nas ké.1Jébe,i az égből 
}.1öszö föld, felesége ny·itott kebelébe leluíllván, 

E9!J veledilc, ter1neszt é� 1ninilenelc élnek alcitt<i. 

N en, rnondom hogy két egyenlő nHÍRsalhangzó előtt
némelykor n1ikor 1negszorúlunk, ne lehessen 1negrövidítcni a
magában hangzót , de abban az esetben is jobb szerete1n

tartóztn tni 1nnp:nn1n t .1 n1ú,-,-:dhn11p:7,Únnk kcttiíztctc:,-c;t ííl. p. 
v.

1íln1orlott urli;rtrf Így írn.\.111 ,.; 11101Hlan:Í1n ink:íbh: tÍ/11111rl,,t' 1ul-' . 
1·ur/. l)c ha cl lel1C't hctüt ('sÍpni n ,·f'r,-c·zc'-,-ben, 1H·111 l1íton1
111Ört ne lel1c:-;,-e11 kC'ttiíztC'tni. ha ho::,-zúra , nn ,;ziik:-c.'·giink,
l;S n16rt ne lchc:.;,-('n kf'di;r·'!'>e helyett 1no11d:111i /�r,di;r·i:-�t>·? :;\f:ís
,·olna. lta :-cnki se1n ejtené így, dc ljtik ,-oka11, :-:zintúgy 111i11t
ezen :-zcít /111111111111·; azonh::in c.'•11 Í,.; jobbnak tarto111 !tr1111r1r.
111crt íg_, . a ,-za.pora,-:1g jobban kijelentetik, l;"' nng.,·on :-zcrc
tc1n, ha, \'ala111C'nnyirf' l<'p:nl,íhh n. :-:z<', a jclcntC'tt cloloµ:nnk
kc:p<;t riseli.

J\kár rr,111énylr•111) aloír rt>111,:l/e111 :.;oha,-cn1 riivid n n1.íso
dik ta,g, 1nincl ,LZ\

0•rt.. n1crt cl11pl:ÍzYn ran :tz /, 1ni11d pcclig .1zt'·rt
111crt <·kcz,·e :- nc1n c:.;,q>panc'1z,·n jelenik 1neg az r•; <'µ:_,·c;l>ir:ínt
noha 111i1 1d a kettií ,·ign:-:ztnlja a szi \'('t,johha11 c:-ik 111indazo11-
:íltal ;1 f'iilnC'k n r1•1111:/tP1n.

lr. ' ' "/ ·,)Z 11t1'1],,./1 ]H1:-:-'',l'1-" ·., l'()\·jcl-f'; • f'S.,21' l'IJ ,. ' 

tct,-zik.
,·a g,· ;1111 i 11 t' . 

l\.i:- falud,· ,;zép l'l111é,·cl bír; eredeti::.-c.'·g az iclc.'1kr:1 és
képczctckrc néz,·c nincs igen :-ok hcnnc, dc :-:zcrcnc::c;,: fe,:tt'í,
i-zínci clercnck, buja cc·:-clc ne111 kaezérkodcí, nagyobli 111(·,-ter
az ö:s«zehor<lott képczctcknck ki festésében. n1i11t azoknak
felta.lál{1::;(1 .ban é:S rajzolatjúban. _\z i;; kil{1t,-zik n l3olclogtah1n
szerclinéből, l,ogy érzettc többnyire a niit kiírt. :\Ienn_\'Í\'el
hígabb Boldog szerelnie� _jobban hálálhatjuk fele ·égénck haj
dani 1n1ítkás durcz,1súgait, 111int 1nosta11i kcgyessc.'·gét; dc :tz
asszonyok ,na.goknnk és szcretőjeknek, 11cn1 a litcratúriíknak
szoktak végtére szeretni, s jól teszik. I,cg11ap:yobh érclc1nc
clőtte1n ICisf,tludynak a 11yclvre néz\'C, hogy 11 kcll{í h::ingzat
szcrént \'iíloo·atta (,,; röviclítettc a szókat, és hogy az eµ:yta-

t> 
'l I' gúakkal 1ni11den crőtctés nélki.il igen 1nc:;tcr,.;ég:e:-cn e t c-

�ycn. 11éu 1cl.r íztclcni;;égckct (Ge,;ch1nacklusigkeitc11) 1nint a�,
111clyct C'1nlítcsz, a.z ű tolta is kiesÍl<'ztatott. ()l.,·a11 P· o. a pi-. ' 

p:ínak a költe1nénycs andalg:í,;ok közt ,·al1í <'ndcgetl',:e: czt
ncn1 lehet 1ne11ten

.
i 1nég a t�rök "' 111agyar költií a11d;tlgt'1k1níl

i:;c1n, 111ert az ajakokon, ki1"ontó bi.i1lii,;, :-zédítií (:s (·,:Íp? ,fii,;�
sohascrn fo� a kiilti>Í elragailtat:Í:-nak c·,-cnd közt ,·iragzo

kertjébe ta1�toz11i. ,\ cin c•gy kciltő. ha a tiiriik C's.isz:ír andalo
cl,í,-ai közé illene a pipa;'<\<' tuc]v;1 van, hog_,· 11 csá:::z,Írok

1 
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ncrn :-ui t lalgnnnk. A biidösvirág szép 1nngábnn, a szc1nnck
tetszik, dc lehet-e egy róz:;a-, lilon1- s szckfübokrétn közé
kötni? Tu<lo1n én, hogy Thorius Rriphael 1628-bnn egy költc
n1ényt írt a tab.íkról, hy1nnion tabaci; tudon1 hogy Blionauf'r,
Frilucli s 111,í .sok rajzolt{ik a börbcnczéböl kö<lként felcsa-

,·arodó, n tiszta leYegöbe kékesen lcbcgYe, hcíló gyanúnt
elnyúlt'>, ezer könnyü for1n:íkba tckcrgé5clzvc 1nintegy úsziís
közt la.s:,:an lassan oszló s végtére egyszerre eltünő pipa- és
doh:ínyf'i.istöt, Ynlan1int n n1úlandóságnak vékony (1rnyékké
pét: dc 111,ís az, a pip,ít n, költés és andalo<l,ís eszközei közé
,.;z,ín1l(ilni; altoz n, kntonás poet;ihoz illene az, n ki azt írta
111ak gen<>rr,11·,:I:

.llic nuic;. 

.\'01is <ivon.<1 vri8 le (/e11e1·ltl 111ru·

('onnne 1ine prise de tabnc. 

A . ' ' l l . 1 ' '1 '1 l' 
' 

1 1 n11t a vasar 1c y1 >1ro ,ro cn1 1tcsz, szcp, < e esn ( azt
1nutn�ja, hogy iga2.ságosnbbak nóha a bírt'1k 1nint a tiirYt'nyek;
ez a történet tch:ít olyan, n1int 1nikor <'gy leégett falu szc
gényci11ek ala111izsn:ít adunk sziínakozú:;búl, inert n, közinté
zetek 11c1n clcp:cn,lőképen Ynló gy,í1nolítói a szerencsétlenség
nek. Szép a hijinos közrc11tlelé1,ckct pótolgató c1nbcriségcs
csclekc<let, dc szon1orú cgyszcrs1nind, n1iycl a1na,zok fogy a t
koz,ísá t .Jelen ti.

Reszketek új 1nunkádra, kcd vcs ba.r,Í to111, én is írta111

1->estcn léYén n 1ninap egy két :-zót nC'n1zctülésünkriíl. S<>n111ei
ego ne auditor tantiiin, n1inqnrt111 ne l'f'JJOnain? l(ul t:-:írna k
adta111 1nunk,í1nat ; fogja-e kinyo1nattatni n, IIn,zni 'fu1Júsítit
sokba.11, és hogyan? nagyon cso11kítva-c, vagy csak félig he
rét ve? n1egválik. Igazat szólok, dc illcntlő><éo·o·cl t·:-< tréfi'1 k

�J - Vb 

közt, i-i.dendo vei-n1n; 1neg1nutato1n hogy 111ég most a n1a gya r
acadcn1ia. csak kic::;iny eszköz nc111zctülésünkrc. \'al<'>bn,n 11c1n
l:íto1n, hogy fog 1nagyaro:;odni a pesti bnrg:cr, n, :-<opronyi
héncz és ii liptói s.í.fr,ínyos a 111agyar acallc 1nia, fcl:íllít:'1,.;a

' által. 1-\llítsünk lt(1t acadcn1iút, dc 11c 11ézzi.ik rizt n1ég 1110::;t
111int egy fő intézetet n. czélyunkra: vril<>bit cu111 1·eliqui.· hoc
inst itutun1, serl 80lttn1 snp1,osito .fini hriurlqurtqiirt111 1·e,5710J1-
debit . .t\z aca<lcn1i(inak egyenes czélya ne1n lehet 1n,í,:=:, ha11cn1

l1up:y a. nrcl,·ct rcguh\zza, annak tisztas:íg,tt n1cgéírizzc, és a
• 

• 

4i' 

111agyarokniíl a n1agyar litcraturát gyarapítsa, ,le a nénict, a
tót, ii franczia 1nagyarbúl a n1a,gyar acntlc1nin vnJócli s ecrész
1nagyiirt nc111 fog csinilni, e pedig a fií dolog ha ncnizctcs�dni
akar,,nl(. Ncn1zctcsedésünk ellen az cllcnYCt<\,cket cléhor<lon1
és rcájok felelek : ex viscerib11s cr111srte, serl J>f'r api<:rs et
ridf'1ulo, 1it V('?·ita.�, cujus lantun1 l)c/i101/, lr·i:Íll8 tolr•rr•tur. \" éo·-

"' 

tére a1na tübingia,i 111agyart is bcC'sL·t1c·tc,;cn, dc 1110C',.;ok nélkid
lerako111. Az én 1nunk,'11n nc111 systr,,n((firus, ninC':< 250 ,;za
kaszra, :- 1nég két:::zc1· n,nn_ri czikkcl.,·r<' fclo:::zt,·a, 11incf- h<'nnc
ú j  ter1ninologia; le,·élfor1náhn ,·an öntYe, <le az iclcúk benne
1nintcgy htnczszcn1eken füz,·c folynak egyik a 111 :ísik:ít<'>l.
Olyan argu111cnto1nok ,·:1. 11 11nk cléhord,·a, n1clyck az C'llenkczií

-

fC'lct lcgink:íbb szorongathatjúk; rii,·id a <lolg<>kra 11<\z,·c,
1nelyckct 1nag,\ ban f'oglnl. noha cg·y<·hC'rÚ nt cl{,µ: ho:,;szú; rna
go:-nhl> lll'ZÍ> [)Onthcíl V(\,·{-11 l'cl az co-{,,.;z clo)crot 1nint e<ldirr
' t"' ..... t"" 

:szok:\,.;hn n ,·olt, é;; íg_,· tcrnH':,zctc:-en ol .,·n noka t n1oncllt:1 ttn 111,
111clyck 111ég cclclig ncn1 r1nlcgcttcttC'k. l�p:y1:<'·h:ínv l'C'rt:ílron1-. . 
ba került 1111111 k:íe:sk,ín1, 1ncl.,·ckct ,1, hazn,:z('rctct cg_,· :-z:ízad
gyönyörííségeinck érzé:sév<; i'tltnlvúltoztatott. f-;ajn(tlon1 hng-y
itt Yngy 1->cf-tcn cgyi.itt 11e1n l<,li<•ttünk, l1ogy kéizcilltettiik Yol-
11:1. cgy1nással idcúinkat.

K cin c,-nlatkozol hogy a hollandiai nyel,· uralko<lú Ilol
landiábnn; egy tuclós ltollandus„al, ki 1110,-t két (';-;ztC'ndcje
1ncghahílozott, lcYelcztc1n sok,í.ig franczin 11ych·c11 tndonnÍ.
nYos túrg-yakbnn; ()ln.szorszi\rrban tettein vele n1c1r az r:-n1c-. .. ... , '°" 
rct,oéget. J\ [cgkülclcttc 1 1ckc111 eredeti for 11 1.'1j,íhan holla:1<l11,-
11yclYcn h,1,z,íjának a Dircctorium nlatt ké"ziilt eonstituti<Íjiít
is; 1ncglé:sz ,·alahol ir:ís,iin1 közt, dc <'gYéhképcn i,: t11clo111,
hogy az Orií niai hú.z sohascin cllcnzcttc a hollanclu:- nyel ,·et
Ilollancli,íbrin. Olvasl1atod azt újtoág-okh,u1, hogy ép<' n ,nost
hollan<liai aca.dc1ni:ít ,tllít fel Bonaparte Lajo:- II0ll:1ndi:íban.
Bonaparte Nnpolcon pe(li� kiilönii,-cn ,·c\dcln1ezi 1ni11dcniitt a
honnyni nyelveket azon tnrton1únyokban, 111clyck 11in<·;-;c11ek
egyenesen a franczin. koron{tl1oz kap<':-ol ,·a; íp:y lt:', t n J{h<'·
nnson innen a né1nct, Pic1nonto 1 1 túl pc<li[.!· az ola"z 1:yel,·nck
l),ÍrtfogÓJ·a. fríg)·c;;cinél. Focraclok hoo·}' n Pire11c'u,:okon túl

.... ... t> ) ;-, 

is n1cghap:yja a ,-p,inyol nycl,·ct ort'z:ígo,: nyel,·nek. nk:ír
}I11rat, ak:ír ,Tóz,-cf b.ít_yjn kiiltözzön :ílt.,tl oda királynak.
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Tu<ljiík n frnnc7.i:ík, n1indcn egyéb hntnln1n„kodiísok 1nclletti,:, hoQ·\" n1e!.térde1nli 1ni11llén· co·r 01·sz,ío- ha annnk 1l'·cJ,·,'.t - 11.- • '-> ü t, ., .:, ' / \.. . l•'ejc<ll'l111e 1ncgtani'ilja. ,�alan1i11t X,ípolyhan nz ola,.:z, úg·y.,zintc �,·éc7.i,íha1 1 a SYéczi..ii, l)iini,íban l)cdio· a <1:i 11ia,i nyelv::-, . uralkodik, holott az cl,:{i or,.:z,íg·ba11 a f i-anrzia luízhúl. a két11t1íl::ókban !H·di:.f 11<:111ct lt,ízokhúl ,·ahík i,- a frjcdeJ,nek.Y:da111i11t az C.!.!."<:,_zen oro,:zi'rlt Oro,-zbir<1dalo1nba11 a fcjcdelc1na,;s7.011yuk. 'J'iihhC't 111onclok: a bn,·áriai ,-ercgnél, 1nclret' . gcn('ral \\'rede l�ona p,1 rtc ,·czér]é,-c alatt legközelebl,rül azoro,.:zok ellen ,·cz('tCtt n fran('zi,ík t:í.r.;:a;::,i,o·,íban nz co·/,,z• 
• ... � ' ... t'°!\..o._; kntonni feg)·,·crgyakorl.í,: n1:u1ct nyelYc11 folyt; ncn1 rctte,:7.,Ín1bn ez a nngy c111bcr, n ki a gy{ízcdclc1nnek 1nindcn ele-

1nenton1a it olyan j<íl felsz,ín1ítja, azt a kiesiny és ncYet égcscllcnyctést, hoµ:,r tu<lnillik ha két kiilö11 nyelv ya,n egy ,·e7.1{ralatt hadakozó két ,Ír1nádi,ínúl, ,,::;o kann n1an keinc klcincgerni:.<chtc ()01n111a11<lo',, nb;:chickcn." i\[intha kir,; eo·yyclo·e:_.;;::-, . e <·�apatocsk,ík nélkül neni lehetne g·yőzni? n1intl ra egy olyankis nlkaln1atlans,ígnak cg·y 111,í::: olyan nagy és annyi Yal nagyobb, a7.az az cgé,:zt c:::zközl{í czélyt h,ítr,ílni kéne? ésn1inth a n,ílunk p. o. 11e1n lenne n1indeg·y, ak,\r cg;· néniet s
1na�")·ar esapatot egy nén1et ti::;zt alatt egyc::;ítcni , nk:írugya nazonegy 1nngyar nr1n�ídiiíbúl Yagy épen reg·e1nentuűl' egy n1a.gyar s tot csapatot egy né1netííl eo1111nandírozó ti;;zt
:il(t adni? ICin1ondhntatla.n be kevés és ne11i-JJ1·acticus és beszíík eszek légyen a né1neteknek, et q·ua1n non sciitnt dist1·n_c;i.;err> 1ninus necessa1·iuni a 111r1_r;is nr>c()ssa1·io ! Egy híre,: o·ene-
· r k 

r, ra I un p. o. azt n1ondta neke1n tn,·nly J.>esten, hog·y nzértne1n lehet az orsz,1gútakat csináltatni 11 katonaság�:al, inertelkopnn r11hájok a, katoniíknak ! Ín1c egy dc,ík beszéden,,n1clyet n közelebb 1núlt diaeta 11tólsó eg·y,·elgcs-gyűlé:sébcne�n1ondottan1 Bud,ín, du111 rl„ 1·niJJP1·iis 11iilitrc1·i'1its JJettrirtl,ngva rt colonello deariun J.andis fuissr>t qi,rtf'stio, r:t 1'ctó iilr1
F'rocf'1·un1 co11f1·r11·ia,11 s1> 11fe11tir1,11 t11r• 1·r>fu.1·. �l'alán nen, eo·é-t" ,,zen érdcrnctlen, hogy rneg6ri7.<l a posterit,í,-11ak; nincs e,,.(;_1 . l 'k . � S7.en e as,::1cu,,: ( ea >'agg·al ír,·a, <1e nc1n is lehetett, ha tndt, 1111i-; ,·olna, inert úgy kelletett ké,.,zítencn1, hog,· 11agrobb része

:1 hazának mrg-<'-rtsc. Tinrb?rus, scd fortns.:;� ·n<l 1�1;1gi::; usquellarharo,: ,·erh:i fcri. " 

t 

LEV8LEZ l�S<í K 1 !) 

ines nc1ntelcnebb kegyetlenség, n1int vala,ncly or;;zá
got honnyai nyclvétííl lassan-lassan n1egfosztani akar11i. 1\i[in
den nemzetnek, szintúgy 1nint 1ninden e1nbernek, az önnön
maga. szeretete lelkébe vagyon oltva, ez belső saj,í.tja n.z en1-
bernek, ezt tehát bántani nagyobb durvas(tg n1int akárn1elyik
111ás külső sajátunkat. Csak a rón1aiak voltanak oly erősza
kosak, azok a ró1naiak, a. kik a külső ne1n7.etek isteneit n
1nagokéik közé foga<lták; s talán ennek a sanyargatásnak is
lehet (noha sen1 1\1ontesquieu, sem Gibbon vihigosan nen1

e1nlíti) valamennyire tulajdonítani azon elkeseredést, n1ely a
v,tndorló népek bcrontása alkalmatosságával a r61nai biro
<lalomnak felbontását segéllctte. Mihelyest ne1n adunk Yagy
nen1 a.clhatunk egy nyelvet az egész világnak : n1inden füg
o·etlen országnak a 1naga nyelvét 1neghagyni tartozunk. A
::, . . 

1 de�í,k nyel,· nem csak külsőben holt nyelv 1s, cs o ya.n nen1-
zetnek ·holt nyelve, mely n1inclenben, n1indenben különbözött
a 1nostani nemzetcktűl. A ró1naiakn:íl majn1ozott vagy tőlök
kölcsönözött rendtartások, az idő folyása, a ne1nzetek külön
O'Cniusa és szokása,ik,a vallás és a polgií.ri intézetek, a nálunk
0 

• ' 1 . d „ 
1.� vir,í.gz6 vallások, a 1nostan1 culturana e min ennen1u, n1<1.::;-

n1úsféle, a régitől különböző hajlatjai által úgy n1egváltoztak,
hocry a deák nyelvet, mint i<leáinknak é,:; érzeményeinknek
es�<özét 1nost rnár részszerint többé .nen1 haszn,1lhatjuk, rész
szerint v,íltoztatni kénteleníttetünk. Es n1i1nódon kénteleníttc
tünk ezt a vúltozást tenni? A rni mostani lételi.inknek elernen
ton1a.i szerint, mely 1nivel a r61naiak régi lételének clerne11-
to1naitól co-észen különbözik, szi.ikségesképen a dc,ík nyelY
nck olyan :bajdocz és korcsosítása últal kénszeríttc�ünk ezt
cselekedni, hogy a rni n1ostani deák nyelvünket alig lehet
többé <le,í.k nyelvnek nevezni. ..:\.. 1nosta ,ni hi vatalo,: <lc:í.k
nyelv vala1ni olyan hetc1·09eneiir11, vegyített, ítbajdocz, n1elyet
méo· keresztelni sen1 lehet. l\1ivcl állapotj.'1nak és teriné:;ze
tén:k világos kimagy.trázatjára teljességgel 111et�phorá r�

. 1 '1 l .. l t ecry CO'Y réo-1lcell szorúlnom, én a 1nostan1 t er1 < nye vun <e ::, - o . � 
• , 1 , 1 1 l 't 1. n1cly ré()'cn ten felsc-
1 o·en felséo·es <lr,to-a ru 1a, 1oz 1ason I a,n„n1, o o O O 

· J e uzetsé()' gescn ruházta a Titánokat, dc .1 n1elyet 1111 pu ya _11 1 .. o•
1ni pocronya, porongy, törpe emberek, részszerint széJJCl-

:C: d b' · 11 , · . \ "zerint ruin<1cnfélc
tépdeln1 és nagyobb ara, �a1t e 1any111, 1 e 7.., 

Dessewffy �:� H:uinczy. l.
l 

l 

1 
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kiilön-külön 1nás n1agunk 1nn.tcriáibúl készült foltokkal meg
toltlani, fötozni ::, így piczinyi;égüukhöz képest 1nint annyi 
pulicsincll�tk, pantalonok éi; arlekinok, egészen új form(tra 
reánk szabni és alkalmaztatni kénteleníttetiink. Jó volna 
még, ha a deák nyelv nálunk Caracalla magosra szegezett 
törvénytábláihoz hasonlítana, legalább nézőcső által hozzájok 
férhctnénk n1indny11jan, de n1,ír ma a.zon 1negaranyozott 
abrakhoz, azon tlrága eledelhez hasonlít, melyet ha. a bolond 
császár okosan (inert hamar) meg nc1n változtatott volna, 
Consul lova mcggebbedett, 1ncgdöglött volna. Ila tehát vagy 
elveszni vagy nc,·ctséges törpe pantalonok és arlekinok 
maradni nc1n akarunk, hagyjuk oda a részszerint elégtelen, 
részszerint egészen 1ncgvesztcgctctt 1nostani deák nyelvün
ket. Vegyük fel hiít a szomszéd nén1etekét? igen, de hogyan? 
L:-'trm,l.ztrik a mostani né1ncteknck, kik a n1agyar nyelv ellen 
1nost annyira berzenkednek, hajdani apjaik, 1nikor a fi·anciia 
nyelv el akarta borítani az övééket, ugyan 1nért nem marad
tak ők is a deák nyelvnél? hiszcn1 az akkor országos nyelv 
vala nálok, 1nivcl ők is, szintúgy rnint 1ni és vala1nint majd 
minden nen1zetek Európában, több külön-külön népekből, 
lassan-lassan forrtak öszvc egy nemzetbe? Ugyan n1ért nem 
tartott,ík meg a deák nyelvet? vagy n1ért nem választották 
a francziákét, mely akkor már készűltebb ya.]a a megokéénál? 
Az ő régi írásaik, diplom,íik is mind deák nyelven valának 
írva; nilok is megvolt a fe1idale systerna in toto siio v1·go1·c, 
amint a mostani pantaloH-deákok n1ondják. Mit felelhetnek 
ezekre : talán a pragnirttica sa11,ctiot, az egyéb örökös-tarto-
1nányokkal való egyesülésünket fogják emlegetni ? Dc a 
sa1ictio pr·agniritica nemzeti függetlenségünket mcger(ísíti; 
Magyarország, mely különös polgári alkotmánynyal, sőt 
constitutióval is bír, nem Ausztriához, úgy, 1nint I -Iorvát
ország 1\1:igyarországhoz, hanem az ausztriai fejedelemhez 
van kapcsolva; 1ninket n1eg nem hó<loltattak szomszéd urn,i
mék, és ha meg i,, hódítottak volna, akkor se1n kellene nyel
vünket annyira üldözni és a 1nngokét rcán le tolni szándé
kozni. Magyarországban több népek, több nyelvek, de ·csalc 
egy ncn1zet, egy constitutio vagyon. A n1agyarok, noha solc 
magyar lakik Bécsben, sőt sok le is telepedett ottan, nem 
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kivá.nják, hogy a magyar nyelv or:;;zágos nyelvvé váljék Bécs
ben, pedig minden ember tudja, hogy már most a magyar 
örökös-tartományok a né1net örökös-tartományokat majd 
hogy felyül nem haladják. Ennekelőtte ::VIajlandban, Velen
czében, és Triesztben most is, a fődolgokat olaszúl, Belo-iom
ban pedig francziáúl f olytatá az ausztriai kormányszék. 

0 

Ilyeneket és más többeket foglal magában n1unkács
kám. Szeretné1n ha kijönne s olvasnád, és nekem róla meg
mondanád ítéletedet. Te a mogyoróbotba rejtett ajándék 
példájá.val meg akarod engesztelni a tübingai magyart; e szép 
fogás, de kételkedem hogy használjon, mert Themistocles 
felkiáltását : Üss de hallgass, vevé fel jelszóúl. 

„Magyar, légy igaz 1nagyar; becsüld nyelvedet," ezt 
ugyan így tartom, de ily czímű munkát sohasem volt szeren
csém sen1 írnom sem olvasnom; nagy becsületnek tartom 
hogy nekem tulajdonítják. 

Azon kérdésbe, hogy mennyire !egyék ell<észítve s el
készülve a magyar nyelv, belé ereszkedni a tübingiai ma
gyarral, n1éltónak nem tartottam; csak azt mondom neki 
mellesleg, hogy olvassa törvényes új szólaistromainkat, és 
vesse össze a még nen, régiben Rcgensburgba.n uralkodó 
Reichsstyl-lel. (N én1et birodalon1beli közirományok) orszi1g
gyűléseinknek jegyzőkönyveit. 

Akármennyit hordasz elő neki költőinkből, a.zt fogjn fe
lelni : ,,,Ja, sie hat poetischen Reichthum, aber kein�n philo
sophischen; gen1acht zun1 hohen Flug, ist sic ,vcniger ge
schickt zur leichtern, zur an1nuthigen, zur ::,cherzenden, mit 
eine1n ,,v orte zur taglichen Pocsie; und zur Conversation ist 
sie gar nicht." 

El ne felejtsd hát neki Szalkait é$ n1aga<lat citálni, és 
húzzál a darabos né1net nyelv és a 1nienk közt egy igazságos 
parallelát, azaz n.ránysorozatot. Annyit tudok, hogy Luther 
Márton idejében készült magyar forclításn a szentírásnak 
sokkal, sokkal jobb és kcllen1etesebb az akkori né1nct fordí
tásnál; ha tehit azóta 1negclőztck 1ninket, nem nekünk, hogy 
pedig n1i n1cg nen1 előztük őket, azt csupán nekik lehet 
tulajdonítani. 

A mi cnge1nct illet, én :;;ohasc1n irtani semn1it, ahol a 
4* 



sz<>, nen1 pctlig; a dolog lett volna a főérdc1n, követvén Ilo
ratius sinór1nértékét, 1·e111 1•e1·l,r1 seqiii'ntul' : 1nin<lazonáltal 
sohasc111 szűkölködtc1n ::izó nélkül idcái1nnak vagy valan1cly 
rajzolatnak és képczctnek előadásában, noh.1 11c1n ötlenc is 
amaz 111indcnkor lcgotta11 vagy nyclvc111bc vagy penn(1mba; 
dc valahányszor csendci,, elcvcnsén·o·el o·ondoltam a dolo·ot Ob b O l 

mindenkor elébb-utóbb a való"áO' át i· elentéí :;zavára mint 
;:-,, . ' 

tulajdon jelére, ak,1<ltan1 önként. 
l\finclen tartalék nélkül közlö1n hát veled először cgy

neluíny fordítás:1i1nat. Szcinsz,í.tidékka.l f'ordításain1búl v{1lasz
tottam főképen, n1ert n, nyel,. tehetségéről van a kérdés; 
aztá,n egynehány eredetieket is kirepítek, szintén kiilön-kü
löunc1nückct. A m,1sokbúl általad clőhordandó pélJázatokbúl 
kivált látlHttni foo·ia a111a tiibino·ai 1nao·yar hazafi hoO'y nincs OJ b b � ' t> 

alkal111atlan nyelv, ha az ész és elme nen1 alkaln1atlan, és 
hogy nem szi,ikség 1'übi ngába 111enni a józanésznck, az egye
nes okoskod,í.snak, ,tz eleven képezctck tcr1nészcte� cléadásft
nak és a hazafiúsá.g tüzének fcltalálús,í.ra. 

�� 1ni pré>zsáruat illeti, ín1c kezdete egy crellcti bioo·ra
phiúnak, 1nclyct több esztendők előtt írtan1 vala. I(cdves 
felcségen1 istenben boldogúlt apjának élete a tárgya; folyta
t�t a egé zen :-;zinte azon lélekkel é� clrvcn"éggel vagyon 
1rva. 

Mar1nontclcdct 1nintl olvastan1, niind :;zólotta1n felőle 
egy tudon1áuyszcrctő és ncn1 rosz ízlésü hazafi val, a ki szerző 
egyszersn1ind. I111e dialogusunk. 

X. Olvasta, hiszen1, Nagysád ICazinezi l\1arn1ontelét;
úgy-e erőlteti, sőt arczúl csapja némelykor a nyelvet? 

}). Ila csak fejét cl ne1n üti. 
X. �i\.zt ncn1 épen; n1cg kellett volna 1nindazonáltal c1n

lékczni, hogy a fra.nczia társasági beszélgetés folyama,�j:ít 
akarta velünk 111agyarokkal 111cgismértetni. 

D. IIiszc1n ezt cselekedte.
X. Nc111 egészen; olyan kifejezésekkel él, n1elyck nin

csenek: nálunk szok,ísban a közbeszédben és  a 111elyckkcl 
hihcté>képen nem élt volna lVIar1nontel, ha n1agyar nyelven 
írt volna. 

n. }Vficso<l.\:.; közbeszédet ért az úrr 
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X. A parasztost, a közemberek között forgót nc,n ér
tem bizonyosan, hanem azon közbcszétlről szólok, 111clyct 
azok szoktak folytatni, kiknél a j0bh ncvclé" sok 111,í.s haszno · 
és szép külső dolgok mcgtanúlása mellett honnyai nyelvek
nek, történcteiknek és törvényeiknek, meg ilzolní.,-a,iknak vagy 
clfelejtésében vagy ehnulasztásiban, vagy épen 1ncgút,íhís,t
ba11 nen1 vala helyhcztctvc; azon közhcszt\<lct, n1cly tcrn1é
szctescn és mívclt eln1éhcz illő renddel és kcllcmctc::;séggcl, 
111indcn czifra, minden gondos ::;zóválogatás nélkül cléaclja a 
dolgokat, n1integy 1nag,í.té>l 111indcnkor a, leghelyesebb szóra 
és a lcgtulajdonabb n1agyarázatra. akad\'án. l\'Jihelycst vala
honnan kitetszik valamely szerző 1nunkájából, hogy gondat
lanabb lett legyen a dolog 1nint a szavak cránt, n1clyckbc 
azt öltöztette, azonnal fogy a tcrn1észcti:<éggcl együtt becse 
cléadásának. 

D. E fogyatkozásokat péld{1k :íltal kellene 1ncg1nutatni.
X. Szívesen; fogjunk hozz:1, vegyük elé az clsií dara

bot, a kezdetét a 1nunkának. ,,;\ szcrcnc:;c egyetértésben 
láttatott lenni a tcr1nészcttcl, hogy r\lcibi{ulot a legboldo
gabb halandóvá teszik/' l(i beszél így? I-Iát ez : ,,mennyi 
czírn, neki szcleseclni ni inden hohósáp;nak !" l(i érti ezt 
n1indjá.rt? 

D. Engcdelrnévcl az úrnak, e :,zcrcncsés kitétel : 11/ki
szele1,eclni nti ndf' 11 úoh1Í8tÍ.rJ II rt kJ ; f'ranczia r irli<' irl II f'l; értchnét
it bohósítg itten cgé:-zcn kimeríti.

X. C'o1n'1ien rle tit1·,,
) 

,; itten itélctc111 szcrinL 1nagyarúl
ncn1 rnennyi czí111

) 
h:u1c1n 111e1111yi iiszfij11

) 
11u,n11,11i ok.

D. Az úr kicsinysép;ckcn akatloz. !\ézz<' az úr, a 1na
gyar szépszól,ís for1núji 11i11c..;cnek 1nt\g n:ílunk ki1ncrítvc,
Jco·ékcscbbcu nevelt urnink vao·y 11é111ctííl vag)· f'ranczi.ít'tl

0 � •. 

szóla,nak közöns<\gcscn, é1dgy 111ég ezer 111cg ezer ,;zép kitc!-
tclckct foglal ::i rejt cl 111agában a 1nagyar nyelv gcniu:,a, rne
lyeket, re,.íjok találván, friscbh cl1néink, lassa,n-lassan ki Í<>g
nak fejtegetni, ,, ,t niclyck csak a nyel" természetével egye
nesen 11c ellenkezzenek, rni1Hlcn újsigok n1cllctt iH iclt'í foly
tával be fognak vétctődni, a :-;zokAs által pc<lig a kcllcn<lők 
sorába tétetni. l\1ikor 1\1arn-1ontel írt, úgy vala 1n1ír akkor 
megtörve n legtá rsaságosabb 11c1nzctnck nyel vc, hogy alig 

1 

) 
' 
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találtatott Francziaországban olyan formája a gondolatnak 
és érzen1énynek, 1nelynek egy bizonyos és már bevett kitétel 
ne lett volna, szentelve a, fi·anczia ne1nzet é� nyelv O'eniusában 

0 ' 

és így új formájú kitételek által nem hogy szaporította, ha 
korcsosította volna a fi·anczia nyelvet Marmontel. De mi 
n1ajd hogy nen1 a kapuküszöbénél állunk méO' azon mao·as 
épületnek,· n1elynek legfelsőbb emeletéből és t;lá11 már fed�le 
Jyukaiból néznek le és széllyel a francziák; a n1i tehát a 
társasági beszélgetést illeti. 11ekünk nemcsak hoo-y meO' 

0 D

vagyon engedve, sőt kell néha újforma kitételeket 1nind te-
remteni, n1ind elfogadni, csakhogy azokkal a nyelvünk o·e-
. , , 

e 
o 

n1usat ne sertsük. sudfílni "' örülni kell, hogy co·y olyan 
nemzetnél, tihol (kiveszen1 Erdélyt) a nagyobb társa�ágokban 
éLZ első rendű urak és kis 1neg nagy asszonyaink a honnyai 
nyelveken nen1 beszélgetnek, egy-két magánosságban élő jó 
h,1zafiak kezei alatt olyan könyvek készültek légyen, a n1e
iyekben a legszerencsésebb formájú kifejezések.re naO'y szám
mal találhassunk; il ycnek p. o. ri hiú,scí,_9 lerínyai1i kezdve, .fel ci 
legtisztdbb ( vagy legti1:<zte:;ebb) risszo11,ysrí,9oki_9; ilyen Alcibiád 
begyeskediije; ilyen riz eszniéletek icl�je, le te111s de reveries; 
ilyen n leqócítoi·ítóbb .fe�feclörlzetek, nudités eneourageantes; 
ilyen a reszketek belé, ilyen r1 ,  ,q1ibó a franczia sot helyébe, 
ilyen a kerlvke1·esés, complais�111cc, és má::; egyéb szán1talanok, 
1nelyeket 1nint ,1 jó gyün1ölcsnek 1nagvait a gyi.imölcscsel 
együtt oly i:;zámosa11 és oly szerencsésen hullatja azon édes
séggel rakott ter1nékeny elrnc a magyar literaturának még 
helylyel-helylyel parlagos mezrjére. 

X. Jól vagyon, igen jól vagyon, de mért mondja védte,
védelme helyett, kegyek helyébe kecsek? mért teszi nem a 
cl'edit, hanem ahelyett hitelt? mért faire rougir, pi1·ítni 
valak1't? 

D. Non ego paucis offendor maculis; omnis, crecle mihi,
sic fit, avite, liber. 

X. Látom hogy Nagysá1.,l Martialissal tart, ki azt írja
i\..uctusnak : 

Laud as, cxtollis tu nostros, Aucte, ti bellos, 
Sccl 'I uida1u obscuros essc Poeta. putat. 

Non nimium curo: na1n caenae fercula nostrae 
i'líali1n l'Onvivis qua1n placuisse coci�. 

' 
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I{ritikát kivántál, íme itt van; láthatod, hogy ninc,
benne része sem a barátságnak, sem az auctoro:::; t:1r::;v�tgyó
dásnak, 1'ivalité. Adná az isten hogy ilyet lehetne tenni min
den magyar írórúl. Csókollak 1000000. Szeresd 

hit: J J:;kríclal. 

U. I. Elfelejté1n n1eg1nondani, hogy ki �1z a,z r\.goston. 
a hci1igcísz szónak koholója. N e1n szent Ágoston, dc nagy 
doktor : érn1indszenti plcbános. 1805-ben n1agy,1r oskohí,t 
írt egy felette hosszú czín1 alatt. �4. magyar szók felső értel
méről értekezik, régi mély dolgokban töri fejét; azt igyek
szik megmutatni, hogy a 111agyar nyelv J áf'et maradékai ,Utal 
egyenesen az első embernek „A.dámnak nyelvéből eredt lé-
gyen, abból a legrégiebb vil,í,gunkkal egyidejű nyelvéből, 
1nelyben a szentírás szerint 1ninden dolognak és élőnek 11eve
zete a jelentett tárgynak belső természetét tökéletesen 1ua
gában foglalta és azzal egészen megegyezett. Ádám, a ki 
(az Isten mindenre tanítván) mindent isn1ért, bélyegezte így 
elsőben magokat ezeket a nen1zetcket, azután belé azokat 
minden dolgokba és reá n1inden élőkbe. 

A második részben a magyar nyelvnek életfáját, azaz 
a származásoknak ágaz<1tjait adja elé. 

A harmadikban a Mcígy iát, amint 1nondja, tanítja, az
az azt az útat, a mely valami dolognak magjára vagy• <.:rede
tére, 1<ezcletére vezet. Bochart a francziáknál és a Brcdeczki 
nálunk, gazemberek hozzája képest az etymologiai mester
ségben; ha reá bízod, egy fertályóra alatt a szereln1et a 
gyűlöletből szár1naztatja, értetődik, 1uutatis niutandis. 

A negyedik részben az istenek és nevezetes e1nberek 
nevein etymologiáz. Nen1 egykönnyen lehet hasztalanabb é"' 
unalmasabb könyvet írni és olvasni, tle én, ,i ki n1ég a dic
tionáriomokon is általvergődön1, ezt is forgatta1n, csupán 
azért, mert magyar. Dc kár hogy annyi unalmas könyvvel 
bővelkedünk, s be szereten1 hogy 1negtanúltan1 Pá.sztoritól, 
hogy a legnagyobb 1nestcrség a világon u11,1tkozni tudni. 

Ezen Jcvelen1nek hosszasága, karczolJsa " annyiféle 
tárgyoknak öszvekeverése tanúbizonyság,ii,n , hogy ezt a 
mesterséget jól n1egtanúlta1n, és az unalmat nem csak tűrni, 

•
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ha te1:jeszteni is tudom. De b�csáss n1cg kedves barátom, �zt a
levelet 12 na.p alatt legalább is húsz„zor szakasztottam felbe,
és 1uco-annyiszor folytatta111, f.í.jdalinak, rettegések és keser
vek k�zt, 1ncl vek vcszedelen1ben forgó Virgíni,t1n felett el
foot,ík szívcm.et. A szenvedő a.nya, annyira aggatott, n1int a

sí�lődő poronty, ispot�íly s gyászl1ajlék vala, az egész ház;
1nost valan1ivel jobban v<Ln Virgínia. Az in<lúlatok h<í.bor
gatj(1k az elmét, bocsá�$ 1ncg hát, kérlek 1nég egyszer. Be
io-azán írtan1 hajdan vala.hol l

0 

Cypria jucundi laetissin1a n1atcr an1oris 
Saepú tuus puc.r est fchile 11u111c11

, 
.\.tnor ! 

XIII. 

l(edves barcíto1n ! 

Leveled híjával volt 1nunk:tddal, 1nclyet e1nlítettél; vagy
elfclcjtétl 1negki.ildc11i vagy kilopták ex a1norc boni ordinit-,
n1ert, csak hidd el, hogy nyitj,ík a leveleket, dc ne1n csupán
azok a kiknek szólanak. I(öszönö1n hogy cl ne1n felcjtkeztél
róla1n U-ben 1). J. ő nagys�íga elmés n1ondását nen1 értc1n;
ritk,ín szól, dc valahányszor beszél, nehéz érteni.

S0hasen1 volt bajosabb :, kedvetlenebb a belső s külső
politik„-íról szólani; hallgatok hát, dc azt mondom, hogy ki
tudja, hogy ha él, hol és hogy fog lenni két esztendő múlv�
ilyenkor? azt nagy, igen nagy prófetának lehet tartani.
Be jó volna 1nost aludni mint Rpin1enides vagy, hét e�z�cn
cleig, azután felébredni és látni, hogy érclc1ncs volt-e a v1lagot
úgyannyira 1negzavarni. 1\1cgvallon1, ncn1 szeretem ezt az
időt, est cnim chaos ct nova creatio, clcn1entor11n1quc cxagi
tatio, non bcne jnnctarun1 discordia sctnina rcr11n1, és a vil'á
gok n1eg :L gyümölcsök, ha nem roncsolódnak 1neg nagy
részint e z,tvarha11, csak maraclékaink szán1:ír,L fogna,]< kiver-
gődni. Pax majora decet. Vale caput amantissi1num. En a
telet E-n '1) fogo1n tölteni.

J(asP,ín, 1808. 4. ()ct. 
- - -----

1) Újbclyben.2) Eperjt'sC'n. 

J. 
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XIV. 

Keclvr,.s óro·(Íf()n1.1

I-Iúladatossáo-o·nJ vettem kön" ,·cdet és {)'Y ön rörüséo·,rel
::,o J n. . oo 

, átolvastan1. Várva v{trom új  1nunkádat. I1ne 11 1naga1né, 1nc-
lyct l(ultsár úr, 11 1intha őreája volna bízva a józané,;z k11l
c:;n,, nc1n n1éltóztatott a hon1ályoss,í,gbúl a közvilAgra a Clazai
'fúuósításokban kibocsátani. Ez az en1bcr vagy a híjúbavaló
s/tgoknak ezifr,ízója, vagy csup,í,n átalíró szokott lenni. Soha
se1nn1i gyökeres idea nen1 ter1nctt pennája alatt, és fél 1nind
egyiktűl, a mely n1ásnak tolla alatt serdül.

N e1n tartozon1 és ncn1 is akaron1 tudni, hogy a ,  nádor-
, ispány a 100 aranyos kérdésnek szerzője. En kcféle1n a kér-

dezőt, mert 1nocskot szórt n1ind reánk n1intl n1agára. Ila a

kis dánus és s,·ék.us nen1zct a 1naga nyel vét oltalmazza, n1ért
ne védeln1czhcssük n1i a 1nagunkét? 1\1erem 1nondaní, hogy
az az en1ber, a ki módját cjthetné, hogy ez a kis írás kínyon1-
tatódjék, nagyon lccsépelné az európai publikon1 előtt az
ellenünk való agyarko<lókat.

Jó gondolat egy lutheranust egy tót vár1negyébcn a

magyar literaturához édesíteni; derék az e1nbcr, és jobb esze
van n1int egéssége. Vénűlő (de nr,kern

1 
Lií,·inak) igf>n f('fszű '.)

képemet, a kinek kedve van hozz:í, szívesen últalc11gcdc111,
értetőLlik (inert egyébiránt Lóri protestál) csupán a lcrajzo
l{1sra, és an,int feleségem mondja, csak úgy, hogy eltaLíljo11 .

I -Ierclcrt 1ncgvcsze1n tőled. Vaíii Rón1áját n1egkiildön1
Olysórúl , a,hol ,Januarius elein leszek. 1'alán 1nég clébh
mcgl�ttogatlak; 1nost itt, Eperjest, altol a telet f'op:jnk tölteni,
a lturúttal kiiszködö1n.

Éljenek 1nagzatitl, 1nincl a ha,la11 tlók, mind a hall1atatla
nok. Jt 1ni porontyaink olyanok n1int a tavaszi rózs,ík, 1nidőn
a napfény rnosolyog fclettck.

Ölellek.
Epcricst, l4·dik Dec. 1808. 

/Jí,v .J,í.<krít!.
1) .\ levél Desse,vfl'yné kc7.e, , e be,7.1ínl� tiilc van.
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xv. 

.llsó Olysón, 1809. 8-<lik J anuar. 

A minap, kedves barátom, a rospontosok a jég miatt 
nem akartak vinni lCis-Bányácskára, mert ezek az inbn1n�ínufl 
géták nem értik, ha Széphahnot emlegeti nekik valaki. 

Tiszántúlról jötten1; az újesztendő n1ind itt, 1nincl ott 
felette szon1orú 1nintlég a gazdákra nézve. Ne1n tudo1n hogy 
dicsérhetik Apollóban testvéreink annyira a gazdaemberek 
sorsát; ez a, n1agaszta.lás vr1lóságos poesis. J e n'ain1e les bre
bis que quand ils sont a. moi, úgymond Voltaire; verun1 ubi 
ovcs furto, morbo periere capellae, spem mentita seges, bos 
est enectus arando, mit csinál akkor a gazda? Sír, a poeta 
Pcdio- co-y szomorú leírással meo·eléO'szik. Csak azé 1ninden, 

t:> 0 0 0 

a kinek semmije sincs. Nincs rútabb dolog a valóságnál, nincs 
szebb a képzelőtehetségnél. 

Íme be boldog J ekelfalusy József; ő, a mint beszéli, a 
palatinusnak több jó tanácsot adott, n1elyeken álmélkodott 
ő hcrezegsége, ő neki sohasem hízelkedett, ő a gyűlésen min
dég hallgatott, de a gyűlésen kiv(íl mindenkor cseleke'dett. 

Le grand Cesar ignol'e oíi son 01nbre repose, 
Et maitre Po1npig11an se eroit quelque chose! 

Dc vannak-e boldogabb emberek a Po1npignánoknál? 
Valóban nincsenek, mertképzelődőtehetségek mindenkor mi11<l 
önnönmagokat mind másokat mulatja. 

I-la rneo-eno-e<li eo-ésséo-em, 12. Febr. elJ·övök a iryűlésre 
0 0 0 0 � 

Újhelybe, ott lesz, an1int hallom, a Főispán is, és meg-
látjuk, hazánk Atlásai hogy fogják a terhet a magok tikkadó 
vállokrúl a ,  mások nyakába csapni. A personalis insurrectio 
szép, jó, szükséges, de nem a sok poltronok közt. 

Íme az igért Vasi és az ártatlanságból vétkes L11 bin 
meg Annettc 1). Rnnél ugyan nincs szebb és jobb fordítá,; a 
magyar nyelven. 

1) i\larmootel beszélye, fordítva l(azinczytól. l(iadatlau.

• MAI ,:c;zzo--·

• 

LEVELEZÉSÖ1(. 

Bacsányi meg Rajnis a leforditásról 
Hajdan igen sokat s hevesen veszödtek; 

Be le mondanának ,L hadarázásról, 
J-l;� Lubint s A.nettet olvasná1n elöttek !

Békére némúlna 1nind ,L kettö szája, 
i\,f ert ez a szeretet s fol'<litás péld,tja. 
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1'1. majestas-szegők Dantisnál vannak 1), mcgigérte hogy
visszaadja. Engedj meg hogy neki adtam, dc hiszen n1eo- kell

t:> engedni minden szerencsétlennek, hogy legalább n1éltatlan ül-
döztetésének ig,tz historiáját olvashassa. 

A n1unkácská1n leírója szennyes ruhába öltöztötött. 
Mostani ifjainknak nagyobb része olyan mint a pávák, szé
pek, kevélyek, <le ne111 tisztítottak körn1eik. Szeresd 

Júskádat. 

XVI. 

Széphalo1n, J anuar 2 ! ·dik 1809. 

Tisztelt bci1·cítoni l 

Tegnap este érkeztek embereid. Vacsorát is bort is 
parancsoltam nékiek, mert nékem kedve:; vendégeim voltak -
Tőled jöttek s kedves ajándékot hoztak - dc szakácson1 le
vitte magához 111ind étctni s 1ninll hálni, a nagyon félek, hogy 
ne1n úgy láttattak odale, mint iclefcl fogtak volna. A rnin
denható felséges úr isten az r1kri1·rittal 1negclégszik: ha tehát 
hiba van, elégedjél n1eg ezzel Te is. -

Vasit csaknem egész éjjel olvasá1n. I -I0zta1n n1agammal 
egy kis eforma római átláskát Bücsből is, De én talán a Pi
ranési munkájával sem érném be 1nagamat. Mohón falo1n azt 
mind, a n1i vele1n Ró1nát láttatja. Ez a Vasi neken1 annál 
kedvesebb, mivel arra emlékeztetett, hogy 1795. Aprilisben 
az a minorita Sterly, a ki lCassán a ,(J1'ój. Fáy 1\.goston fi.it
nevelte, nekem ezt és Homért külclé be a franciscanus klas
tromba olvasni. Ezen emlékezethez ezután a Desöffi aján
dékának emlékezete fog járulni, melyet az a gondolat emel, 
hogy ő ezt Rómában vette, s ez neki ott kalaúza volt. 

, 
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Ennek a pracdiu1nnak ig:izi neve Széphrilo1n. Dc ülte
tctlen lévén egész 1759-ig, n1idön az :ity,ím itt volt scrhá
z:íhoz cgynch,íny parn.sztot i::; szállíta, :1, tót nyclvíí lakosok 
sohasern tudták nyelveken nevezni. A1ali Re.9111ecz1iek ncn1 
nevezhették, n1crt a 1ni Reg,ncczünk 1naga is Alsó Regn1ccz
nek neveztetik. \" égre n1integy nyolcz esztendő ólta l(is-
13,ínyácskának n1onclják, n1clyct én n,nnálinkább ncn1 akarok, 
1nivel hat:íros lévén Széphalorn Banyácsk:íYal, a hatá.r cr,Í,nt 
baj tán1adha,t közötti.ink. - Ezt lakúso1n 11omenclatioj(tra. 

Í111hol küldö1n Ilcrdcrnck mind az 5 Licfcrungját, öt
rendbeli kereskedői ignatnrá val. !(érlek ezen signatur�íkat 
cl ne hullasd. Ebből látni fogod hogy az eddig érkezett 
Ilcrclcrekért Cott:ínak n1egycn 82 f'r. 37 kr., 11, luíro1nrcndbcli 
porto pedig 30 fr. ::51 kr. 

Schillernek theatr111nnt n1cgtartottan1. 1\z 18 fi·. Cottá
n,íl; bankóban érte sz{unolok 36 fr. - a 30 fr. 51. kr. 9 kr, 
híj,í,n, teszcn 31 ftot, s n1cllé tévén itt 5 fr. bankót, ezen 

. ' 
3(i fr. is a te kezedbe 1negycn. l�sígy az egész vétel annyi, 
n1intha a Te nevedre jött YOlna, s én azonkívül még az 5 to-
1n11s Schiller portcíj.íért tartozo1n neked köszönettel azon fe
lyíil, hogy ezen vétel terhét róla1n n1aga<lra venni n1éltóztat
t:íl, 1ncly niost nékc1n, kiköltvén 1nagan1at bécsi útan1ban ez 
öszszcl, igen terhes volna. En Ilcrdc1· nélkül cl nc1n lc.·zek, tle 
ké:-Gbhcn vcsze1n n1cg, 111ikor er,-zényc1n jobban clbí1:ja. -
Écles bar1íto1n ! n1i11clen e1nbernck van valan1i takarni valója, 
legal,íbb n1inclennek van egy helye, ahol a n1agyar példabe-

, 
,-zé<l szerint a, tsi7.111a n_vo1nja a Iúb,ít. J.:n ennyi boldogs:\g 
közt két bajjal kiiszköclö1n : az crszénynyel és te;:tvércn1 kín
z,i:sú val. Dc 1nc!!e1nlc;kt'Z\'én, hogy n, boldo!).'sáu:ot senkinek 

(.1 (..;� ... ..  '---' 

llC1n adt,í.k i11,r;ye11 a;1, i8tc11ek, azt his;1,c111, hogy e két �zik-
kelyen ncn1 \',Ís,írlotta1 11 n1cg- dri\gán a 1naga1nét. Rpen 
,.;zegény nen1 vagyok, 8 lesz egy id6, 1nelyben könnyebben 
fogok lélekzeni : dc nagy b:\j a;1,, hogy né1ncly fantázián1at 
nen1 realizálhaton1. J .>on1pn nekc1n soha nen1 kellene, ha ga,z
dag volnék is. 

Ila. 13zercncsé1n le::;z hozz,í_d a gyülés alatt, látni fogod 
ICrcutzinger által r·e::;tett képen1ct. Oly jól van festve, hogy 
l�alkai azt hi:,;zi. l1ogy valaha még galleri:íban fog fi.igghctni : 

• 

fi 1 

dc b,i.gyadt lelket adott neki a fcstíi. Ila l�alkai itt le;;z, újra
fc:stcten1, s lelket atlatok neki. l�z így 1naratl ahogy van, n1ert
a I(reutzinger 1nunkiijit illetni vétek volna. J elent:::d a 1néll.
grófnénak alázatos s háládatos kézc:sóko111al azért, hogy ké
pedet egy ideig i<.le engedi. Balkai 1najrl itt lesz, s J1a ez j<'>,
ezt - lin, pedig nc1n jó, az i0·azi ,;z/. 11 <',; lclk<'s oric,·in,ílt foo·i·a...., ' r'"'i h t'°• ' 

szá.n1omra festeni. 
A 1nagyar nyelv dolgában írt n1unka fclyüll1alatlja re

ménységcn1ct, pedig én tőled keveset nem szokta1n ,·,írni. 
Rendes clolo!r az, hogy az indi viduali tús 1niut J. eleno·cti 111a <>·:í t '-' b :-.. 

1nindcnbcn. Ugyanezt a dolgot czikkelycnként íratn:ínk tíz-
zel, mind a. tiz n1ás n1eg n1ás lenne, s 1nintl a tíz h:ítr,íbb 
állana a Tiednél. Ezek gcnienck a rá11tlúhí:sai s r.índít.ísai, s 
n1inclenikből egy pajkos szeretetre igen 1néltó ki::- �,atyrns 
pillant. - l(ultsárnak mo.st kellett volna, h:dlanocl 11é111el \' ' . 

sza,vait, 1nidőn nála voltarn. lí;n őtct ne1n is1uere111, pe<lig azt 
hittem hogy felette i::;n1erc1n. Gróf Széchenyi l'elííl lé,·<1 11 szó, 
s én kérdvén hoo·y honnan eredhet az ő reli"'. o-)·en.,.e,;éue ' e  � o  o r"' ,

azt úgy 1nagyarázt.t, hogy Iz<lenczi reá ijc,-zlett, oszt.ín 
, 

n1aga is érzettc, hogy ifjabb korában li·ey1naurcrkedett. -]�11 
nagyobb jót benne nen1 is1nerck, 111int azt, hog')· a 111. nyel,·
nck s 11ationalisn1u::;nak heve:; púrtfogója, s a theatru1not f'en
tartani pro po::;sc igyekszik. Nagyon fiíj neki hogy l{évainak 
helyébe nen1 őtet ültették hanc1n Czin kc l<'crenezct. 

Olvastad-e Berzeviczy Gergelynek 1nunk,ijút Übcr <len 
'''{clthandel etc. Eficlegvé1·1·el, ::;őt 1nintcgy 1íhr'.jlur1 propi,( ti
zál, hogy 1ni au::;triacu;,okká lészünk 1nagyarokból, s akkor 
osztán lesz co1nmcrciun1unk. l\ilire jut az oly 11e1nzel, a 1ncly
nek sok Bcrzeviczyjc van? S a, jobl1 c1nber ké:sz-< ' aranyért, 
com1nerciu1nért n1e!rválni n 1na,o·a nationalit,í�.ítöl r Ii�1le11 

() ü 

akkor írtan1 I(oczok Fiscalisnn,k L{ícsére, 111ikor ,,zt :i It 
1nunkáját olvas.1111, ::; tudván hogy {i egyik ru1f1111u,·alr:J(( a 
protestanss:ígnak Szepesbcn, s e 111in,tt B-Ycl gyakran vag_,·on, 
szabadon ki1nond,Í,n1 itélete1nct. 13. l(oezokn::l yo]t. 1nikor 
levelem érkezék. B. azt tudakoztatt,i l(. :\Ital tiíle111. lin é11

vagyok-e igazabb haza.fi, a ki a ncn1zct egy hr11·11urúrí ll((k 
nyelve ja,ván dolgozon1, Yagy ő, a, ki a ne1nzet 111i11d11hrí1·01u

hr11· 111 rtrtríl11 igyekszik? Lríscl eubéíl, n1cly patriotn az, a ki 
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nc1n érez scnunit ,L nyelvért� 11en1zetért; a, ki csak azt nézi, 
1nely j,iszol v:in tele. 

Elj szerencsésen, édes barátom ! Február 13-�ikán en-
gedd együtt ünnepelnünk születésed napját. - Eljenek a 
Po1npignánok. Ők 1négis hasznosb tagjai a társaságnak, 
mint a társa. 

XVII. 

Széphalom, J anuar 23-d. 1809. 

Tis:?.telt brt1·átom ! 

Embereid nála1n háltak, s ajándékodat ( Vasinak Rómá
ját) n1eghozták. I{öszönöm azt kimondhatatlan köszönettel. 
J\.z éjszakának nagy részét a 1nagyar nyelv dolgában írt 
1nunkádnak s Vasinak· olvasása által töltöttem. Ez Rómába 
ragadott; együtt járta1u ott veled : an1az pedig csudálással 
töltött cl. Sok új s igen nyomos okoskodásokra. akadtam. 
JY!ihelyt reá érek, 1nindjárt le fogo1n azt magamnak tisztázni, 
s a vett originált visszaadom akkor, mikor a gyűlésre jővén, 
hozzád, a miért nagyon esedezem, szerencsém leszen (NB. az 
nem lesz Febr. 12-kén; mikor lesz, még ne1n tudatik). 

Herdert általvitte1n tegnap I{ázmérba. A jövő héten 
már Ruminál fog letétetni számodra. Benne leled Cottának 
és I{iliánnak contoikat. Nagy clakadásból szakasztál ki, n1ert 
épen Cserei írja, hogy Göthének nyolcz darabjáért is 71 fr. 
15 krt kell fizctne1n. Ezenfelül Mart. 1-ső napján La Roche
foucauldért n1integy 600 ftot várnak tőlc1u Bécsben. S mikor 
szivárog az a pénz vissza! - Bárcsak holmi Po1npignan, a 
ki észszcl ne111 bírván, erszénynyel bír, egy-egy tomus munká
mat nyomtattatná. Esztendő n1úlva vissza.fizetném pénzét. 
Dc ezt úgy csclckednén1, hogy a könyvárosok obligálnák 
1uagokat, n1crt én több atlósságot, rnint a mi rajta1u már van, 
1nagamra vállalni nen1 a.karok. La Rochefoucauld 600forintba 
került. 3 ftj{1val adván el egy cxplárt, 200 explárból már 
visszajő a pénz. I-Ia tehát feltesszük, hogy csak 300 explár 
kel is el, a 1ni bizonyosan elkél, látnivaló, hogy a könyváro-

63 

sok rabátja kitelik, s a mi azonfelűl adódik el (500 cxc1npl. 
nyomtatta.tik), nyereségnek 1nara,d vagy cxplárban 111ara,l. -
Megvallorn hogy most ezen plán szerint igyekszem nyorntat
tatni készen álló munkáimat s a Dayka verseit. 

I-Ia itt lészesz, látni fogod a Berzsenyi verseit, s úgy 
hiszc1u, azt vallod, hogy I -IimfyycJ egy líncában áll, noha 11c1n 
egy ne1nben dolgozott. O<lái n1agasan szá rnyall.inak, s az 
nem gőz, ncn1 füst, hane1u tűz; nem dagály, hanc1n n1agas
ság. - Bacsányi is nyomtattatja verseit, úgy 1nondá Sándor 
István Bécsben. - A Vad-embernél ebédcltern n1ap;yarok 
között s magyarúl beszéltem, midőn n1cgnyílott az ajtó s 
B. belépett. Lekaptan1 róla szen1c1net, s fennszóval szólék
magyarúl. Ö hátam megett ménc a szomszéd szobá.ba, 8 meg
ne1n szólított, holott a 111agyar hang bizonyosn.n re,í,m pillan
tatott vele. J clc, hogy nem akart látni. Én azért ncn1 szó lék
hozzá, azért kaptam le szen1e1net, mert nc1n tudta1n, hn
akar-e látni s vclen1 szólani. Ilyet attól fel lehet s kell
tenni, a ki négy esztendő előtt lcvelcn1ct visszaki.ildctte 13écs
ből a postán, és a ki 1803. magamnak mondá, ho�y midiín
első levelemet vette, bémutatta azt gróf Sauraunak; s ugyan
akkor kért, hogy hozzája ne menjek, mert őtet szemmel
tartják.

Levelednek egyéb czikkclycirc a IIcr<ler pakétjában 
kapod fclcletcn1et. Élj szerencsésen. A mélt. grófné kezeit 
tisztelettel csókolom s köszönöm kegyességét, hogy képc<let 
lcn1ásolás véo·ett ide eno-edi. Visszaa.dom azt szíYcsen. Fele-

t> t, 

sége1n nagyon tisztel. 

XVIII. 

L<' 1. dc i'\1111·�. 1809. 

J(edves ba1·átom! 

l{ötik épen Iícrdcrt, egy kötet kétszer Ya,n, egy pC'dig 
hibázik, de inert n .  theologiát nézi, ncn1 n.kaszto1n fel n1aga
mat. Kérlek írd meg kerekdedcn, mennyit kiildjek l(iliánnak. 

A gyűlésről semmit sem tudok, soká lesz, úgy tarto1n, 
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inert gróf J�:;ztcrházyt az öziinöknck viz:;g,íl:íi;ára. küldötték. 
\'isszajövé11rk Dcukalionnak idcji. Cs:tkhogy ncrn a, kövek 
v:íltoznak crnbcrckké, dc az cn1bcrck v,íltoztak kövekké, úgy 
hányják, úgy c:;apkodj(tk cgyn1ást n1i11t Pyrrha. 

.,.\ húború, arnint 111ondják, clkcríílhctctlcn. 1-\ndrcos
sit ncn1 aka1ja Fcrcncz elbocsátani Bécsbűl, n1ég P(trizbúl 
.i\Ictternich cl 11cn1 érkezik . .1-\. .i\loniteur tele van agyarkodá
sokkal, 111clyck boszantanak anélkül, hogy n1c1j ük azokn t 
Yiszonozni; a kevélység·, az alatto1nos harag és it félclcn1 
együtt dolgoznak és gyötrik az udvart; tudja hogy n1it akar, 
dc nc1n tudja hogy 1nit cselekedjen. Azt n1ondják, hogy he
vesen adta ki n1agát i\'a.polcon a ,nagyar aristokraták ellen. 
Il snit cc granll tira.11 quc les hongrais sont dc petits tirnns, 
qui ne veulcnt pa,: étrc tirannisés. De ő lesz a nyertes, inert 
nzt lehet rólunk és kor111ányzóinkrúl 1nonda.ni,a 111it:;\Iirnbcau 
az orlcani hcrczcgrííl 111ondott : 11 ne suffit pas dc bnndcr le 
cri1T1c, il faut o�cr le tlecha.rgcr. 

Dicsérctcdnck 9/
1 0 a barátságnak tulajdoníto1n, 1 

1 ,, egész 
jutahnorn, és elég. Gróf Széchenyi gyenge lelkű úgy n1int 
szcn1ű Yolt 1nindcnkor, de azért hcne est n1cri tus dc 1\11 u::ico 
na tionali. 

Berzeviczy (}ergcly, a kivel sokat levcleztcn1 életcn1-
bcn, né1uct-1nagyar c1nbcr; dcákúl szeret írni és ncn1 tud; 
egyébiránt kiYévén né,ncly uralkodó han1is i cle,íit, a n1clyck
té>l, n1ivcl hozz:íjok ,-zokott, ne1n lehet őtet könnyen cl vonni, 
igen okos cn1bcr.llízclkcdc1n 1nagan1nak, hogy n1,ír igen 1ncg
térítcttcn1 <>tct a 1nagyarsághoz. Igen szelíden kell vele bán
ni, ,uint a va,jassal, n1ert igen csiklandós és érzékeny. Pana
szolkoclott nckc,n ellened, dc azt 1uondtan1 neki, hogy nektek 
barátoknak kellene lenni. Olyan c1nbcrcknck 111int ő 1ncgté
rítésérc való kivált az én 1uunk,ícská1n. Ila 1ncgigazítanád é;;

herélés nélki.il :sín1ít1tnád, szcretné111 ha elküldenéd l\lolni-Írnak 
a Pannonia kiaclój<ínak Bécsbe. Nc,n bánniírn ha ncvcn1 alatt 
is kijönne, 111ert nc1n kerc::;ck sen1111it, :;zégycnt pc<lig talán 
nc111 vallanék, 111crt te dicsérsz. l\Iegküldö1n Vay ,T ózscfnck; 
hadd kcrcngjcn legalább kézírásban, és a Palatinus kezébe is 
jííjje11. r cn1 kcll 1ninclég tö,njént, ha olykor igazsúgot is sza
p:oltntni a nagy urakkal. 

_________ _::::::-31! .. �!:!.""II! 
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IIogy jutott eszedbe születésem na.pja? ICöszönöm a 
szíves emlékezetet. 

Sz,íz csztcn<lök után majd azt, 
Nc111 fogják ünnepelni, 

Elnyon1ják az i<lök ii gazt,
Dc Zefirek ernelni 

'Tovább tovább rnin<lég fogják 
A csírázó nevedet 

S gyermekek is n1aj<I dadogjúk 
Boldog s1,ületéscdet. 

Igaz-e hogy ipad rnegégctt? Csókollak ezerszer. 
Epcriest 1-sü l\{art. 1809. 

XIX. 

Igaz híY barátod 
Dess e1cj'y .J <5zsr,f 

Széphalom, l\1art. 13--<1. 1809. 

. 
É clcs barÍlt01n! SictYC beszélem cl mi történt a 1nru 

gyülésben. ]� leyc)ct rígyban íro111, inert e napokban fekY<Í 
betco· yaJék, s n,ost sem vagyok j61. 

0 

A föispin tegnap jött Újhely be e- confcrentii'1kat tartott.
Nagy haragra buzdította a Rendeket Napoleon ellen, rncly
méo· 111a is tartott, an1int gyűlés előtt hozzá 1nenten1, a szobn
kö;epén állott po1npás öltözetben. A llendck

, 
körű�tc. ,,C�ak

két 6r{1io· szeretnék vele lenni, hogy szemere hanyha :,;an,
gazságait. Megcsalta nc1n csak a. királ!okat, ,l1:1nc111 a n

.
é�e

ket is. Anclreossi elment Bécsből, n11nekutana �[ettcini�h
haza érkezett. Én 1110 t bcszéltcn1 egy kurírral, azt n,ondJa

1 é 1 0
„ a balkonra ·íJl is scn1 YÍ ,·,ítokat ncrnez, 1ogy ::i. n p 1a • , , , . , · 1 t e tetet crií II ta.kiáltoz többé, sen1 egyéb képen ncn1 Je cn 1 1,zcr ; 

b ·, · 1 1 o·)·,í,-zt n111tasson. l�nSőt fekete ruhá an Jar m1 ne en, 1ogy O , s, 
, 1 ]· . 1 11,, 1 eo·)·i.itt vcszte1n cl." a szaba.,lsa g:oma.t csa < a ,a 1 e 01111 " e, 

• tt � · 'J cm J\!léo· tovább tartott így beszéde, dc én a sc,-sio )a sic '
0 

hogy jó helyet kapjak. 
Oesst,, lry ts l<rt,dncty. 1 

ö 
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Bejövc s előadta, hogy a confercntia végzése szcrént 
rege111entct állítsunk az apró nc1ncsségből s fizessük az 
1805-ki clavis szerént. Lónyai felelt s ez 111incljárt 1neo·álla-
, 

s 

0 

p1tta tott. zemere Albert eg·y stuclírozott nyon1orúlt peczkes 
és esztelen oratiót 1nontla. lr.enclkivíil V((,l<, e11ibe1·11ek nevezte 
Napoleont JJa1· excelle1ice

1 
azaz íg·y : az a 1·e11dkiv .... tle 

csakha1nar patrioticus tűzbe 1nene által, s készeknek 1noncla 
benn i.inket jó kir,ilyu nkért utolsó krun ka.t s csepp vérünket 
fcl:ílclozni : ,,azt azonban cl nen1 hallgathatorn, hoo·y diaet. 
kövctcink n1a.gokat a 1ni inRtructiónk ellen viselték," ezzel 
rekesztette be az oktahin oratiót. 
, .i\. fői:sp,in szörnyü tűzbe jött s zúgott, n1orn1ogott a nép.

En felfiilclten1 n1i le z ebből a.z extravagantiá.ból. Lónyai 
felkölt. Po111pigniint, a. ki h,itul ült, nen1 láthatta. sehol sze
n1e1n, pedig kereste. T..,ónyai 1násoclszor akara szólni, nen1 lc
hc�ett ; har1nadszor ncYetve 1nonclja., hogy hagyják szólani 
,,hiszen tegnap estve 1no11dotta 111:'ir nékc,n Szc1ncre Alb. 
a sessor úr, hogy ezt fogja. n1onclani." Erre provoc:ílt ncn1 
t11do1n n1icsocla actára., hogy ők ketten a dia etán instructiójok 
zcrént protest.1lt�ik a. végzés ellen, dc a.z ncn1 használt. Ezt 

nevetés követte. Szc1nerc pedig 1ncgszólalt, hogy ő ezt tud
ta, hancn1 azért hozta clií, hog·y n1úsok is tudjúk. 

Holnap dcputatio tartatik, n1cly ,i lo\·a.s regcn1cnt kiál
lítúsának n1ódja felől t,1 nác. kozzék. Ö felségétől kérnek 
pénzt kölcsön reá, cllátvlin cl6rc, hogy ez a teher tőlünk ki 
ncn1 telik. 1\. főisp,í.n egy nag·y dcputatióval 21. nJart. IC�íl
�ó�a. n1c�.r a pal�tinusnak bé1nutatni a vég·czést és kérni, hog·y 
allJon rea. Azuta11 Bernáth ,T,í.nos költ fel, hoo·y ií hitelesen 

fi ' . 

0 

re eralJa, hogy az 1805-ki exinsurgcnsek csak azt v,iijfík, 
hogy para.ncsolatot kapja,nak a.z insurrectióra, sőt őtct n1ár 
tudakozt,ík, 1niért nc111 j6 111,\r a parancsolat. Szt..íra.y �\.lbcrt 
50 legény ,í.llít,ísút aji1nlotta. ViYát ! viy,í,t! Lónyai uo-yan
a.nnyit. Vivát ! Yivát! Szemere Albert a 1naga. szc1ntclc�séo·e 
szcrént, Scnnycit :;zólította n1cg, hogy hát ő? Sennyey ne�n 
szólott . .t'\. főisp�ín 6000 ftot igrrt. Viva.t ! vivnt l Azutiin 
occurrens 1nateri.ík hozattak cl6. 

1:\.z asztalnál Szen1ere Albert a vár1neo·yc triumviratusa. 
( ! ! ! ) cgésségét itta, mcgnevczvén a főispá�t, Lónyait éR a.

Ll<:VELEZltSt)K. fi7 

sógorodat. (Hogy tetszik ez a. triun1viratuR neked, a főispán
nak és a sógorodnak ?) Azután óbcr:,;ter I(lob. 1) Vincze 
cgésségét. Erre Lónyai felkölt, s Szemere Albertre köszönte 

, 

a poharat e szókkal: Oberstlicutenant ICandó etc. - En a. fő-
ispánnal vis a, vis ültem, s ne1n állhatá,n 1ncg hogy a, szomszé
don1nak világosan és hangosan ne mondjam, hog�- 1nár az nem
illik, hogy poharak közt és antc te,npu,; kiáltsa. ki egyik vagy
másik a tiszteket, kik n1ég választva si n�scnck . .1\.lig mondám
ki a. szót, n1id6n észrevettem, hogy a főisp,íu s7.emc" füle rcá,n
vala 1ucresztve, s a főispán nyomban felkölt, és Szc,nerét le
ültette, midőn épen 1najor Szentesit �ikarta provocálni. A fű
ispánnak a.z én sugallásomra bizony nincs szük,.:ége, dc ta
paszta.10111, hogy sokat elnéz a mi illetlen. 

Gróf Rogendorffnak, a ,  napan1 tcstvérb!ityjának, ki
nálam 7. ,Tan. 1ueghala 2), 111a érkezik Bécsből. 1Iondja. hogy
megszökött onnan, mert katonának akartc'tk elfogni. J\Iég a.
templon1ból kijövőket is fogják az útszán. 54 csztcnuiis örege
k et visznek. N en1 tudom hány száz lovat behajtottak f'alukról
s a legjobbakat p. 150 f'r., n, többit, ha jó volt, olcsóbban, el
szedték. ICivált a. szent ró1nai ln1pbcli kir!1lyok Bécsben
mesterséget tanúló jobbágyair,1, van fogok. 1-\. n1oszkYa, dá

'.
1

és svéd jobbágyokat nc,n fogdossák. Rlfclcj tén1 1nondan1,
hog3· ,t főispán előtt ninc::- nagyobb c,nbcr n1int a své;l kir:ily.
Ezt llClll critice, hanc1n csak historicc 111ontlon1 cl. En 1ncg
vallo1n hogy eddig n1ás hitben volta.111, dc engedek a főispún
bcsserc Einsich tj,ínak, s n1ár 1nost én is annak néze111. V a le
corculuu1 (a Scipio Jasica értelmében). 

xx. 

Széphalom, 1'\iiart. 16-cl. 1809.

/ 

Edes ba1·áto11i.' 
Első napi gyülésünkben 1ni történt, addig 1nig �z a le

vclern kezedbe jut tco·na.pclőtti lcvclc1nb6l 111,ír tudni fogo(l.
' 0 

' 1 "l' .Most íro1n a. többit. - 14-bcn nem gyüles, 1ancm gyu esny,

t) l(lobu!-iczk "-
2) A tollban 1;1 aradt valan1i, n1el't :i levél igen sict,·C> íratott.

[,* 
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számosságú cleputatio tartatott. Ott tanácskoztak, mint kel
letik fegyvert, ruh{1t, loYat szel'czni s a dolgot folyan1atba 
hozni. Lóvás�rlásra négyfelé 1nennck ki ugyanannyi pár 
deputatusok d1nrnu1n nélkül. Gróf Szbíray Albert és Szit'ina 
Pál - gróf J{lobusiczky Vincze és I(azinczy István _ Szir� 
n1ay Antal a tolcsvai és Szentc1-, s ICancló ne111 tudo1n hirtelen 
kivel, talán Rollyal. - J\. palatínushoz dcputatio küldetik 
1(álló�a, hogy 1nutassa bé n1it végeztünk, kérje ki javalhísát, 
s �ycrJC 1ucg, hogy az u<lvar a budai gazdaságbeli tisztségtől
adJon nekünk rnhát pénzél't és 300000 ftot köl('sÖn úo·yinint 
a n1i nélkül cl scn1 kczdhctji.ik a n1unkát. Ezen fel;űl ;endel
tctett, egy dcpu tatio, n1cly 14 szc1nél yből áll, és ennek tagjai
cgymast olyfor1nán fogják váltogatni, hogy Újhely soha ne 
1nara<ljon négy nélkül, dc annál jobb, 111inél többen lesznek 
s ezek a viceispán pracsidiu1na alatt consicleálnak, valamiko:. 
az i.nsurrcctio dolgúban siirgctő parancsolat vagy hírad{1s ér
kezik, s hatahna lesz ennek 1nind azt végezni, a 1nit a o·yűlés 
fogna, ha épen akkor trirtatnék. Rnnck 1naga1n is tagja va
gyok. Benne van b. Sennyei, az l'1jhelyi pleb{111us, Boronkai 
G,ísp,\r és Zsig1nond, Sulyovszki, Szen1erc Lií.szló és István, 
Zolt,Ín P,íl, Pintér Istvii11, J{os::;utli, és rajtan1 kivűl rnéo- n1ás 
h·írom 'f 'bb' ' A l .::, • · ova a egy 1uas ussc 1u::;z, 1ncly a n1cstcren1berck-
kel dolgoz tat, Bal{tsházi J ózscf és Du::;icska (ki beteo-séo·c 

. tt f' 1 · 0 0 n�ia ezt e ncn1 vallalta). Az clsőbb dcputá.tusoknak sen1
cl1u.r�1 _uma sen1 forspontja; a dolgoztatóknak pedig ren1unerat 10Ja lesz. Tegnap Lónyai fclolva::;tatá a,zt a rcpracscntatiót, melyet '.naga tc�t .fel :L palatínushoz, elébb a 1naga szobríj(d)an,azutan a notar1us altal c.L gyűlé::;en, s 11en1 i::; volt egyéb scn1111i nevezete;;, hanc1n hogy C::;,íky Imre 50 c1nbcrt rnco-io·ért <le 100 11··11· · · · , C-b ' -na< {Hl 1tasa 11 fog igyekezni. Es ícrv a sóo·orod 500-t L , . . , �., o ' 

_ onyai a�1ny1t aclvan, a fői,.:pán 6000 ft. (= 50 en1bcr), Csáky:>O vagy cpcn 100-at adván, a lovas 1130 főn kivűl van n1iír 200 vagy 250 gyalog is, holott ezen felvc.ílt,is nélki.il lovas a vgyéből csak 43 tölt volna, a,zokat, a kik 3000 fr. felett bírna,k, i<lc nen1 sz,\,1nhílv,in. 
... A tisztek 27-<lik (ne1n 24.) ;\lart. f'og:nak tncgválasztatni,inHlon inár a lustra első actusa lészen. OhcrRternck készítik

---------•9'.Jll!w•c:r;llll'J'.!:I pace,_........_-
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gróf IClobusiczky Vinczét, - Obristlieut. I{ancló G(ibort -
lV[ajornak Szentest, (Szir1nay Jóska is van szóban, dc ne1n 
nagyon). - ICapitányok ezek lesznek : gr. Sztúray, a vicéje 
az újhelyi lakos volt hadnagy katona (1nedaillos hadnagy)
tolcsvai Szirn1ay Antal - Szit'111ay Ferencz - I(azinczy J::;tván és Geizler Nlihály. A ki ezen első kapitányok közül ne1n 
szolgált, olyan vice kapitányt kap, a ki szolgAlt. Több tisz
tel<ről még nem hallék szót. 

Szemere }\.lbcrt nagy ::;zájjal viszi <lolg.Lit. 15-a l\Iart. 
nagyon clcsende::;ítcttc Szirnuiy .:\.nllr.ís. 1-\. dolog ez. Szir1nay 
Andr. vala1nely kérdést tett a föispcÍnnak és gyűlésnek. Sze
mere javallotta sőt c::;ud,ílta a Szir1nay helyes tal:1ln1ányát s 
ezt veté 1nellé : 11icgvallo1n) 11c1n vcírtron) neni telleni Jel.

Szir1nay tíízbe jött, dc cl nen1 felejtette n1ng{1t; fclpana:;zlotta 
a publicumnak, hogy az ily bántásokat nen1 lehet elszenvedni, 
s amint elcsendesedett, rncg::;úgta Szcn1erénck, hogy ha 1ncg 
ne1n szűnik, felpofozza vagy öszvcva,g<lalja. 

Szcn1erc az asztalnií.l LónyaiHak az cgésségéért úgy 
ivott, 1nint a vgyc i,1·rí1nszarvasríé1·t. :\z allcgoria a 'fhicrreich
ból lévén véve, meg kell vallani, hogy n1ég 1naga L<ínyai is

nevette, pcut-ctrc avec un ri::: sardoniq1 1c. D(' Szc1ncr(' n1a
gyarázatr:t fakadt n,ég a bor n1egi v,ísa clött, hogy az oly 
állat, mely húsával, tejével, szőrével, kör1névcl, bőrével, 

. . l I h . · 1 I , {rvasa} . 1 r,sontJava 1asznot aJt, :; 1 ycn ramsz,i a vgycne < , 1nara 
Lónyai i:;, a ki viecispán is, notárius is, követ is, Fiscalis i:;.
A czélzás arra volt, hogy a ina elolvasott rcprac::;entatio a

Lónyai 1nunkája vala. 
A tegnapi gyűlés 1nég ,tzért i:; cn1líté:;t érdc1nel, hogy 

benne felolvastatott a tarczali plebánus esedezése, 1ncly így 
kezdődik : Királyi JJapscígo1n és lsl('ntüt vett hivatrdo,11 stb. 
..r\.zt kérte, hogy a tarczali zsidóknnk ne legyen :;zabad c:,;elé
clct keresztyént tartani, mert azok a zsidókn;\l ne1n ünnepelnek, nc1n böjtölnek, sőt hogy a Ilcgyaljáról, n1cly 11rro1y há-
1iya) tiltassanak cl. - Legahí.bb ncvctti.ink rajta. 

J ekelfalusy beteg, és így csak első 1uip volt gyülé�ben, s talán e 1uiatt nen1 is atlliatott vagy igérlictett gyalogokat. 
Dc valóban a ki oly sokat adott, 1negpihenhet az ad[u;ban. 
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Szc111erc valan1i Bécsből jött missilís levelet hordozott
szélJ. cl, u1elyben J(árol v f'őherczco·ün knck is co·y c irculáréia• • .::> n ".J olvastiitik. Es handclt ,.:icli von clcr 1-Bx i,;tcnz dcr l\1onarchic
::;tb., ez v.an hennc. 'agy dolog f'oro� fenn, noha nem tud
hatjuk. En azt hi::-ze,n, lior!·,· a n1i 11dvarunk az ano·lus török.... ,. b ' és russzus segédre t,i1u�1szkodltatik, azaz hoo·y ezek b ftr.'1-

• 0 tink. Rossz időkre j 11 t,í nk. ]�lj szerencsé:-en. Valan,it látok s
hallok, a n1i érde1ne:; hogy tu<ltl, uéked n1egíron1.

XXI. 

Széphalon1, 23-ik l\Iart. 1809. 

Éde1; barcíto11i!

16-ik 1VIartius olta csaknc1n mindég fcksze1n. Rhcuma-ea bajon vagy chiragra és podagra, nem tudom, de kínos haso
gat,íst érzek főképen bal kczen1bcn. Ez idén érzcn1 azt ily
111értékbcn. l�lső közelítését brünni fogságon1ban érzettemhal kezein újjaiban, s ott arra, fogtam, hogy azt az éjjel nappal öt c:;ztcndcig viselt vai::hilincs 1J1cgfagyása okozta olyankor, ,niclőn n1ég télben i8 egy órai sétálásra kihorrlottak.Csakhogy nem a jobbo1nat hasogatja; úgy haszniít vehetemennek .

. In1liol a parancsolatod szerént n1egváltoztatott n1unkádcopi ,íja origin:ilisával és pályaírásommal eo-yütt. }{érlek . , . 0 'v1gyazz erre, hogy el ne veszszen, mert több exemplban inecrnincs sen1 nálan1 . en1 senkinél 111,í ·nál, Cottát kivévén. S kitudja, Cottának i:::; jutott-e kezébe a nek i n1co·küldött exemplu1n. Diligence-szekérrc tétette1n azt l(assá1� reá vala borí_tékjára ír,·a, h?gy a lepecsételt csomóban n1i vagyon. Nemhiszem hogy az ily nagysiígú csomók felbontatlanúl kiereszte :;enek monarchiánkból, s így az én csomóm oly kézbekerülhetett, mely ,tzt jónak látta n1cgtartani. - A per mégbincs elítélve.

Az
A Te munk,i.d nékem igen ic'ok gyönyörűséget csinált.okok nyomosok, az előadás lelkes. De sok helytt alig
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értcttcn1 n1it akar mondani, n1cly talán r.tz alig olva:;ható írá:-

hibája volt. Niegcngcdj, ha szavaidnak ltan1is értchnct substi
tuáltan1. ICcdves lesz clőttcn1, ha az én copián1at tulajdon
kezeddel igazítod 1ncg. Ezt azért óhajto1n, mert az írás f'élre
lesz téve a n1aradéknak. ICépzclcl, n1i kedves lesz annak ezen
explárban annak a szép lelkű en1bcrnck a keze 11yo111ait lát
hatni, c;sókolltatni, a ki az ő lelkeiket a hi1zaszerctct ;;zent
tüzével tölti el. -1Iártonnak 1ncg nc1n ki.ildöm, n1crt ő ennek
sct11 Pa,nnoni.í.jiban se1n egyébként hasznát ncn1 venné . .,-\.z az
en1ber Bécsbe1i lakó 1nagyar, szereti a nyel vét és haz,i.ját i:--,
de úgy hogy ez a nyelv é:s haza szeretete néki ne ártson.

Ezen pályair,\so1nat (iltalkiildén1 Run1inak, hogy ;i né-
111ct o·ram1natika s ortho,,.ra1)hi;t ellen elkövetett hihiii1nat

0 0 

igazítsa meg. 1\ halvány tintával tett igazítúsok az ő kezének
•

• vonasa1. 
Közlön1 veled az ifjú báró vV c:;selényihcz írt epistolá-

1nat is. Ez legújabb vcrsclé co1. _\. lovak ne,·cit a Zsibó Í:5-

tálójából vctte1n .• A.. Consul Brnt11s felől nékcn1 1nondotta azt
a szép 1ncgjegyzést; Atilút clőttcnt is jútszotta; hogy pedig
Zilajon a, gyűlést a főispán bejövetele előtt n1egszólította,
hogy őtct szenvednék benn lenni, ait 1111\,�októl tudo1n. -
Katonai tűzre gycrrnckct és ,V c:;sclényinek egyetlen egy
fiát ti.izelni nc1n kellett, :; 111inthogy nen1 kellett, nc1n is volt
kedvem. 1\..ttól félek, hogy az iinyja testvére, ,L 1ni kedve:;
Cscreynk, igeni:; fogja. Édes baráton1, kínos érzésekkel v:t.l,
lorr1 néked, hogy ez ,L tiszteletre n1éltó en1bcr enge1n fel
esztendő olta sok:szor n1egbotr,\,nkoztatott a 1naga ,;zertclcn
vanitásaival. A legszentebb bar(1t:;,\,ggal intctte1n nagy 1neg
kín1éléssel, dc ncn1 haszntíl. 1Iogy kan1ar,í:;s1i Je,;z, azt neken'.
mondotta 1nég négy esztendő előtt, s óhajtotta111 azt neki
tiszta szívvel, inert az oly rangot .'1d s el::;őségekct, a inelyre
neki (1nint vV csselényi sóo·or{tnak ;; o-róf Ilaller G.íbor vcjé-

o w 

nek) szi.iksége volt. De gondold cl, 1ni szi.ikség volt a, papa
Latcranensis Sporn-Ritterségére, n1c}y ordóban l\1agyaror-
száo·on cscik az cnyiczkci boldo,rtalan htíró Niesko a colle-

v ::> • 

gáJ'a? Most l(rasznának o·yűlésén, mely "ft.VC k11,cbh mint
b . , 

Torna eo·y eo·ész árkusra is nehezen férő ho::;szúsi\gú oratiot
> b O 'b , , 

tart arról, hogy van-e ok a háborúra, mintha a h�i oru cs
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béke dolga nen1 volna kirekesztő jussal a fejedelern hatalma?
Xa,poleont vádolja hogy purpurt vett fel, holott a .  1ni urunk
souvcrain11ek recogno�cálta, s azt beszéli hogy a n1i urunkat
l{. tette le a római cs�tsz<-Ín;,ío·ból holott a n1i urunk a rnao·a0 ' 

0 pátensében egyebet n 1ond. Ezek gondolatlanscígok) n1égpe-
dig a jobb,ígyi tisztelettel öszve nem férő gondolatlanságok.
Ezenfeliil a l\l. ICurír n1inapi levelében ol vashatád egy leve
lét, 1nelyet búcsúzó kapitányá.hoz írt. C'urtiust, Scaevolcit
stb. hordja neki elő péld,í úl, s azzal bíz tatja,, hogy ha majd
borostyánnal koszorús s az ellenség trophéu1nival felékesített
zászlóikat a hiilád;ltos haza oltárának zsárnoly,tinál letészik
stb. Egy kapitány 111egmarasztásáért ! Et tout au sujet d'un
1nanteau ! ezt kiálton1 la Fontainenel. - Ily fon,ikságokat
tétet az e1nberrel a pillog,ís szeretete s a generfilisi titulusra
vágyás. Azzal n1cnti n1agát utolsó levelében, hogy ő paran
csolatot vett, hogy ilyeket Íljon. Hiszen1 hogy vette: de talán
11en1 jól értette, mert ilyet nem parancsolhatnak. Azonban
kedves előttem azt látni, hogy most e, hazai sze1·etet ki van
tehát valaha n1ár a p1·ohibitus S<'nsiisok laistro1nából törölve.
- �lit n1ondasz Berzeviczyhcz írt levelcrnre? l(üldd vissza,

• • kérlek, pálya1r!tson1111al ezt is. Elj szerencsésen tisztelt bará-
tom. Mélt. grófnéd kezeit csókolon1. 

vVécsey Miklós í1ja a vejének, hogy 24 óra alatt Pesten
é:s Bu<lán 345 stafctá.t expediáltak. Jól n1egjegyezd: 345! -

XXII. 

Széphalom 27-d. i\1art. 1809. 

Erdcmes úarcftoni !

Most jövök estve a ina tartott újhelyi gyűlésből, s ezen 
levelem l(as ára holnap indúl. A palatínushoz küldött clepu
tatio tette meg relatióját. 

:7\lidön épen indúlni akara a deputatio, akkor érkezék a 
palat. levele, hogy már nem regernent kell, hanem csak sze
n1élyes felkelés. Azonban körö1nbe érvén a deputatio, s
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hémutatván hogy 1130 lova ból álló rcgen1entet állít a vgyc, 
a palat. elfogadta az ajinlást, s 1ncgigérte hogy }{állóból fe
lelni fog. - Felelt; elfogadja a regcmentct; a 300000 l'r. 
kölcsön kért pénz 1negnyeréséért esedezni fog ő Felségénél, 
- (a főispánnak megsúgta, hogy arrúl kételkedni >'Cm lch<'t,
hogy ő Felsége azt n1eg ne adja) - :;; a concurrentialis cassa
clolgába,n oly hon1ályos és kétérteln1ű módon fejezte ki 1na
gát, hogy a vgye kéntelen volt a palatínushoz egy kurírt
(l{azinezy István t) Budára vagy tovibb, ha a paJat. l3ut1{1n
nem volna, kikl'tldcni. T-Iolna.p ez a levél felolvastatik, :; :iz
öcsén1 indúl.

A lustra 5-<l. Apr. lesz. 11. A pr. a, prí1nás praesidiurna 
alatt lesz gyülésünk. S akkor o,;ztán a tisztek is megv,ílasz
tatnak. Ezek így készíttetnek : Ohcr,:;t<'r !{lob. \Tincze. -
Obs!licut. l{andó Gibor. - illajor Szentes vagy Szir1nay 
,1\ntal. - Első kapitányok : gróf Szt,íray Albert, Szirmay 
Antal és }'erencz, I{a,zinczy István és Gcizler 1\[ihály. 

A palat. gyönyörűséggel nézvén a kállai gy(ílésben a 
Rendek készségeket, buzgósá.gokat, azt a con1pli1nentet tevé 
nekik, hogy a n1cgyéjekbcli b. Vay 1\'fiklóst nevezte ki nagy 
dicséretekkel brio·adérosnak, Ó' ezt úgy ejtette n1int viszont-

e 
. • 

Cf)?nJili1nentet a vgyének. Rhédey .ielen volt, s n1eg .;cn1 al-
rnodván hogy /j el fog n1ellőztetni (n1ert nagyon vágyott a
fejér 1nentérc ), szembetünőképcn r,onfundáltittott a Vay deno
minatióján. 

J\. mai gyülésben felolvasta 1Iorváth Tan1ás a 1naga
gyökeres repraesentátiójAt azon paranes_olat el�en

,' 
n1el!, _a

tavaly jure stat,irio felakasztott Babos J anos cz_igany . h1ra1t
in poenam eltiltja a crin1inalis sedri.íkra leendó a�pl1calta
tástól. Meg van 1nutatva. nyilván ezeknek irt,ttlansaga. 1\�a
o·a }t főisI)án is a vcrye értel1nérc tért, holott az akasztas
o O 

• ( ·11)kor ellenek szegezte n1agát, é.::; 1nég 13-a ivlart. is. ez i( cn 
azon értelen1ben volt, hogy Bahos vétkes proceduraval akasz-

tatott fel. 
úgy n1ondják, hogy ő Fel s. 9-a A pr. fogja S�ent !:;tv,tn�

nál 1nco·áldatni a kardját szerencsés 01nenre a ha horuban, "
0 

.. · 1 f' ·I l' al ... 1. )enni ha11c1n c,:;akn1eg fog eskudn1, 1ogy ncrn og a o <,. 
birtoka védelmezője. 
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Egy tiszt Varsó n1cllöl í1j:1, hogy 1násnapra várták a 
1ni ott fckvö screircink ,t 200,000 főből álló 111uszka ::;eo -édet. 

• .._, 0 En i:::: dc ö-a i\Jart. vctte1n levelet egy azon t,ijéko11 táborozó 
n1agynr ti:-;zttől. �\.z nein csak ezt ncn1 n1011dja, hancn1 épen 
ellenkezőt ír, azt tn<lnillik, liog·y a tilsiti öszvejövetel oly 
szoro�an 111cgköUcttc a két békélő fél k:özt a barátságot, 
hogy a n111szka segédet nem re 1néll 1etjük. i1cgv�1lik, 1nelyik 
hír az igazi. 

1Ierdcrnck árok eriínt írtam Pestre. ,r enni fogod a, 
tudósítást. 1\.z clniaradt thcologicus darabokat bé kell I(i
Jiánnak n1utatnod. s visszaki.ildeni a l<étszercscn küldött 

• egyik darabot, hogy supplcáltassék. Erdemcs a megtartásra 
IIcrdcrncl< 1uég theol. n1unk.íja is, mert az theologici ugyan, 
dc a flerdcré. 

Ha Stael-1Iollsteinnének Corinnája vag·y n1agadnak 
vagy grófhé<lnak megvan n...íl::td, kérlek add ide megolvasásra. 
Szép rcccnsiójcít ),ittam, ;; n1eg nem kaphaton1 Pestről. Vissza 
fogon1 küldeni a 1nn.ga ép égében. 

Ne tartóztasd soká pályaír,1son1at, Berzcviczyhcz írt 
' levelemet s a ,V csselényihez írt ján1busokat. Elj szerencsésen. 

XXIII. 

Széphalom, 12-d .. April. 1809. 

:Vagy érdeniii barcítorn ., 
Ötödfél esztendeje lesz, hogy mcgházasodta1n. Csaknem annyi idejű az itt menő sonctt. Te, 11 ki az olasz nyelv s olasz sonettek édességét is1nerecl, i:; a mesterség titkaiba 1nint n1ester Yagy béavatva, tudod, hogy nehezebb 1nunka ninc::; a n1agy:1r pocsiiiben, 1ni nt  ezen problema feloldása; inert nagy nyűg 111,í.r a l'Ín1e i:-;, nyel ,·i.inknek felette kevés rí1náji lévén (hanen1ha őket ex iisde1n partibus orationis szcc.lji.ik: teste,net, lclke,net, nyel ven1et; így könnyű eo-ész er)icum carn1cnt co-y 0 

i-,. rÍlnre Írni, mint az arabszok; dc nem lesz se1nmi kelle1ne) -
hát 1nég midőn sccí.ndál ni i s  kell láb::tkat ! h[tt még 1nikor 

• 

• 
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n1ind a sorok sz,Í1na min cl a rín1,í.k helye ki  van szabva'. 
J�z esclekc<lte, liogy soha niég n1agyar költő sonettct nc1n c\ne
kclt. Nen1 szégyenleni 1ncgyallani, hogy czL a ki:- sc111111isé
get eszten<lök olta. titkolom n1úsoktúl,s így fogon1 a tiihbit is, 
clonec no1ni11is hnj11s honoren1, megérdc1nleni fogják. :\fé� 
csak Sophic i"'n 1eri : de n1a, 1negírtan1 l(isnek, s í1ne néked ii:, ; 
s rc:\.d és ICisre cln1onclo1n: quod :-i 1nc itnlici,; v: ttibus in:-;c•re:-;, 
subli1ni ferian1 sidera verti<,e. 

]3i.irger, a, német poeta, azt 1non<lja, hogy a sonett rein1-
ju.i úgy játszanak egymással, ,nint a 1ncnuctfordúl1tsok, :< 
i"·aza viin. Én ezt a koszorút :<zeretné1n elnyerni. C.s,tk hu-
o 

• szonnégyet í1j,ik jót, elt'•g lesz ncven1ct lialhatatlanna tenni. 
]�O')' nein 1·ossz j,: esztendők olt,i készül : dc még nern lévé11 

0 

' ' kész, ncn1 e ·ak nen1 1n11taton1, dc meg soha le sen1 1rtan1. 
Utolsó sora ez : 

1
--; 

·z , - 'k ' , h z ,, ;; -<,s a Vt a_q ennr, ·ent , z1·1.1 a on1.

Tibnllusi ideák n1ennek előre, s az el:<éi sora ez : Ragassz({ 
uiá s 111rigcí1·a prí ntlikrí it.

De ín1hol co·ynek töredéke, n1clyet ncn1 folytatok, n11yc] 
a. s(;héina ellen í;tan1. A ríni{tk neni a ningok helyeikre é:;
soraikra jutottak :

1. �yögve, fonnyadt képpel "cl:<árgúlva,
2. Nlint a sírok' éh árnyékai,

3. Bul,tan1 z::;,\.n1olyodhoz, :< clcsortlúlva
4. Folytak gyötreh11in1 toln1�tcsai.

5. 'S n1int az ég' kegy cs hiko,-ai
6. 1\. rnidőn az ín,.;ég kínjai

7. Feljutnak hozz.íjak, ellúgyúlYa,
s. Rám pillantál, s 1ncg \·alrk gyógyúlva. -

A 1 .. 4 1.k ;;, ·1 ,: . 8 j], ;;ornak Úlrn rí111iít kel-z e so -( 1 v-l < ""' - ' ' 
lett volna ka1:ni, s a 2-iknak, 3-iknak, 6-iknak é::; :-iknck _rli-�.

Edl]ig keze<lhen van pályaíráson1. �{érlek,. Jll_ttai:,d_ 1�'.��:
kezen1be. ICiliúnnak leveleit vettcn1 . .r\. pcnz tchat Jobb 1�lok1,o 

; 1 · · b t l cltc111 <le n1·ír 0')'0°·vu-1na.radjon nál�Ltl. En 5 1et1g e eges ,e · , ' n o. 

]ok. Elj szerencsésen. 
•



•

• 
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VI. NOVEMB. MDCCCIV.

.1 10
0
0-első, sőt min<letl<l' ti 1g egye en souett, mely magyarúl 

énekel te tett. 

Nincs,milliók közt egy, kit a fene,
Vak ,"\ te így vett volna korbácslásba. 
Fia mcgdühödve kap bár néha másba. 
Azt megkönnyítni felkél Istene. 

Ah, engcn1et ne1n véd ő ellene 
�em ég sem fold! E szörnyű bajvivá:sba 
Ajúlva dűlök újabb ájúlásba; 
'S írt nem találok mely enyhítene. 

, 
_4,mor 111egs�ánta éltc1n' kínja.it
'S 1nond' : En enyhitern a kit a Sors sújta. 
·s bérül ölernbe tette le Sophiet.

• 
Es írn, miolta néke1n áldást nyújta,
'S bús éjjelen1nck bájos mécset gyúj ta, 
Ncn1 érzem a sors c:sapko<lásait. 

XXIV. 

Eperjest 17. April 1809. 

Kedves ba1·cíto1n.l 

, Nyo:cza<l'.k 1'1artiustól fogva Pesten, Borsod, Szabolcs
e::,- Ze,nplen varn1cgyébcn, ahol nen1 láttalak de 1 
rc·r • , 

< ·, a 1onnan 
, 1 1antul levelet küldöttem neked, utazván, csak tcgnapcléítt 

crkczt_cm haza, és ictek ötrcndbcli leveledre felelni. 

. _Ime _ezt írom Bcrzcvczynck : I(azi nczy n1ccuin r,01111uu-
�Hcavi t cp1stolam quan1 tibi scrip::,-it. Quoa<l nationalitatcin 
H_lcm cum co s?nt_io. A

_i
narc1n ut opusculum liungaricuin quod

c,ttenus conscr1ps1, et 111 quo m�iteriam hanc ex omnibus visus 

-�-.----------·-=---·9':!11!!1m: � !?4Ql0 _
__ , .
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punctis consiclero, atque ita tracto uti adhuc liucduni per 
nullu1n tractata fuit, !egeres. Scd quoatl sc<lcs clon1inales 
tuae, ct non l(azinczianac sun1 opinionis. In::;titutio hacc non
nisi tam<liu valct, quoad rclationcs intcr r11:;ticu1n ct publi
ca1n auctoritatcm, ru:;ticu1n itc1n ct don1inu1n pntriarchalc,; 
sunt; ut primu1n apud nationc1n aliqua1n "piritu,; n1ilitaris ín 
spiritum industriac transforn1atur, ccssarc dcbct, sccus incvi
tabilcs sunt innun1cri abusus ex naturi.1 in::;titutionis; cum 
nullun1 rcpagulun1 ::;upcrsit opprimcrc volenti, qua1n 1norali
ta,, cnjus per succrcsccntc1n civilisatio11en1 agcntur qui<lcm 
ratioua]ia moti\'a, sc<l in11ninuu11tur psychologica. Non igitur 
quacstio est dc cxcoptionibus, scd dc naturalibus scqucli>
ipsiu:; institutionis in sta tu civilisatiouis progrctlicntis. I(:t
zinczy rcn1 . c<liun1 <lomin.tliun1 theorcticc non practicc consi
<leravi t. Pu tat 01nn cn1 co n trovcrsian1 i ntcr rusticu,n ct do1ni
nun1 ad Consiliu111 locu1ntcncntialc pertingere. Oblivi:,eitur 
tum Con1itatus tun1 Consiliurn ex nobilibus possc::;,:ionati,-, 
qui ad statu1n pri vilegiatu1n pcrtincnt, consisterc, cxi:;ti1nat 
J udices nobilium ubiquc in quovis sui proccssus vel di,.:tric
tus loco quotannis co1nparcre. Scio cxc1npla in Consilio I,o
c11111tcnentiali, scd 11cc unicu1n scio eontra tlon1inu1n rusticun1 
in co1nitatu triurnphassc. Bona legislatio in 1nodcrnac provi
sionc n1cdiu1n invcnirc dcbcrct subditu1n ita tuendi, ne vcl 
dcspcrationc tri u1nphi inj uria:.i q ucrcla.c pracfcr,1t, vcl nin1ia 
et ccrta spc victoriac facilc turbulcntus cvatlat. 

Se1npcr optavi, ct puto id n1c tibi ja1n semcl pcrscrip
sisse, ut stat11111 subditor11n1 in rcliquis ctia1n hacrcditariis 
provincii::; adu1nbrcs ct co1nparationc1n instituas. Na1n qucrc
la.c ct invidiac corum nil aliud sccus prohant, qua111 quocl 
11,enio qiicon sibi sorte1n seu l'ettio declerit, se1i SOl'S objecel'it, 
'illa contentus vivat, laudet divei·sa seq1ientes. Pro rclati ,·a 
fclicitatc vcl inf'clicitatc probanda, ignaror111n subditorum 
q11cstus nil confcrunt. 

Ubi dicis: cr hat ,vcniger als nichts; ct quod J(azinczy 
notat, potuisses a.<ldcrc : an tlcn Gr�inzen Pohlcns aufs "·c
nigste, bcsondcrs \VCnn cr tlurch Ilantlel und ,,rantlcl oder 
sonst sich nicht et1vas extra cr,virbt. Ita e.xprcssa idea, plcna 
f'u isset vcrit.atis. 
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Landabi](' C'St IIXOl'Clll J(azinezii 11uera Slla s11bditorun1 prolihus praeberc, sed non on1ncs fac,ninc sunt uxores }i:azinczii. ncc111c viri ornnc::; C'oni·11o·c::; CJ·us rna.riti. l;;x n<lverso • t""' .. 'certun1 est, quod si prono, C't ad pe<les tuos se provolvcnti Rutcno 1nan11n1. q 11an1 tibi pro an1plcxu pr('nsa re vnlt, subtralias, rnagi„ te supcrbnn1 cpra.rn hu1nanun1 rcp11tabit. J el quoq11c cert111n <'st, q11od talc per .cducatio11e1n ct adjnncta effect111n hun1ana f;tcic scn1ibrutu1n, nonnisi spe ph_vsici boni, quc1nacl1n0Llun1 tirnorc phisici 1nali ad bo(lun1 n1oralc allici, vel a rnalo rnorali dctcrrcri possit, binc ct ferus in dcscrtis p:i.stor trans'fibiscun1, qui eun1 pecoribus suis succrcscit, ct l'tutcnus, qui scn1per rniseria tun1 cli1natis tun1 cluritic labornn1, t111n injnstitia rcpartitionis hor111nque ·oncrun1 sequclis urgctnr, quancloquc baculis excitari vcl repri1ni dcbet, na1n ntcrqnc, quod natura, rcritati' ct servitutis est, faeilc ex s111nn1�1. libertate aut scr,·itio, ni„i eoereeatur et contincatur, ad :;umn1an1 licentian1 prorun1pit, sed longc frequentius cum 1nodcran1inc t:unen (11c ip�u1n illud ad bonum 1norale ineitan.1cntu1n Yitinn1 eYadat) ille vino, hie cren1ato non ta,1n allicien<lu:s, qu:un procn1iandus venit, ct sic liquorc regi ín propria sua eornrnoda potcst. 
K on 1792, sed 1802 raet,1. n1otio quoad vias publiea.s, sed non svasissern, ut aliquis Llixissct, nobilitatcn1 quoqnc co contribncrc dcberc. Géczy, nunc Protonotarius, tunc Con1itatu:s ICornaro,nicnsis „A.blcgatus, q 11in proYocatus fnissct, publice deelaravit, d11rn fund11s publicus discuterctur, csse contra Con ·titutionem Yel eogitarc IIugarun1 nobilcn1, ctiarn

:,;Í pro bono pnblieo, aliquid eontribucrc posse. Vay J osephus reposuit, hac ratione eonstitutionis li1nitcs tam I:itc protcndi, ut difficilis fut11ra sit corun1 dcfcnsio; co·o auten1 obscrvavi, 0 rnc ncedun1 sciYissc libertatem IIungari nobilis eonstit11tio-nalc1n potiore,11 csse libertate ct obligationc ho,ninis in societate1n civile,n coalcseentii:;. Nobis plauscrunt sed Géczy vieit ' 
. ' ct n1ore taeticae dietal is, a<l quaestionc1n nccandan1 propo:siturn est id pctcre, quod seiebatur nos non obtenturol", ut quippe dc su1n1na, per at�cetum prctiun1 sali provenicntc, ratiotinia exhibcantur, ct quod usquc supercrit, fundo pnblico et -víis<lcserYiat, uti alioquin Jege stahilitum est. 

' 

' 

Si io·nobi]i,; ,J11dex nobiliun1 ·
111xta . scn::;111n Palatini et 

n 

Cottus Zcrnplinicnsis fieri po::;,;c dcberet, q11arc non Yicc? 
quarc non :,;uprcrnus (;o,ncs? forta:ssc itleo, <1uia in 1nachi11a 
adrninistrationis infi1na. rota a,gcn,; c,;t ,1 u<lcx 11obili11n1 r Scd 
infi1na rota a, supcrioribus pen(lct, aut illis innixa est. l<'it:nt 
i,;ta ornnia, et henc' crit, ::;ccl 1na11c<' ficri 11011 clchC'nt: par,·11n1 
nnnc jn,rn ,·:i.lc-t, sec! ncxa C>'t cornpaµ;ci-; 110:--tra. <iu:u• n111tari 
debcnt, una sin1ulq11e dchcnt 1nntnri . 

. ,..\.nno practerito non fui in l)iacta, i-;c<l tlul1ito :\Iaria:,;
si 111n dc re1nis:sione nonac' ct dcci1nac "inc aliq ua rcl11itio1H' 
pcrorassc, nccp1c n1crnini propositiú11i,; J{aµ;alyi,tnac 180i. dc 
proprietate rusticis p�r'.cs rc�uitic'.ncn1 tril>11c11'.\a. _I1111tile )<'"'. 
haetc1111,; tale,- propos1t1011c:,; 111 D1acta l[ung,,rH·a fac·er<'. 1,arr 
nautes in o·uro·ite ya:;to. J,i<·<·at n1ihi unarn rcHexion<'lll fiH·t·-

� n 

re. Non b,trbarics, non clcf<'<:tu>' culturac apud 11at1011c·1n 
Ilnno·aran1 i111pcdit tale:,; propositioncs ficri. ct exccutio11i 

0 . n1andari, setl con1111otli proprii St1Hli11111. Idein 1not1,·11111 c·o11-
scrvat apud 1\.nglos culto� cl<'ll 1'cg<'rhan<lcl l't opprc'�"ionc111 
C!atholieoru1n in Irlan<lia; nullibi 11nqun1n in 1111111do ,111e po
tc:statis cxecntivac, aut a<lj1unento , ,tut Yigorc' ah ip"i" .\ri
stocratis sirniles propo::;itionc,; exccutioni 111an<latal' :,;11·11. 
Pracelarc dicit Rousseau, nationc111 lcvari ::;cn„u proprin< :-:uae 
cxistiinatiouis, et IC,izinczy : nobi:,; pra<'t('l' cult11ra1n ,;cicnti
fieain nihil au extcris <'xpctcn<lu1n e'""<'. lfarH· cpi::;tola111 in 
eopia ctiarn l{azinczyo trans1nitta1ll ('t \'alde µ;1u_1cl_cho di.,s,�

cirtto.$ /;l 1Jotei·o conizJ()nere a111icos, durnrnodo 1111!11 11'.111 ar<·r
dat quo<l sacpc cYcnit, ut intcr duo:s litigantcs, tcrt'.u.,; 11011
ga.u<lc,1.rn, scd patiar atq11c sortern hah<'an1 11011-quac,;rt, pro-
cu ratoris. .. 

Az ífjú ,,rcssclényihcz intézett versek teli \'annak go-
rÖ<Tséo-o·el, IIoratius lelke lebeg rajtok, régen ncnt o]ya::;tarn
kü1önb�ket. A sűrü scrényü Buccfalus, a talpYerií l�rn�u:-. a' r/ '] ' • ' 

ellen 'l'"'CI ''ti.izct hiínyú Pitt és Fox, r,rnep: /,,,,1 >Oll is egynias " t"-

- lúno·o·al tclJ'es rajzolatok. 
Ob 

' '] ' ( 
' c\zol-hoz esa.tlha:ssad n1ao·ad," :1 1ua80d1, :,;,1,0 J:tll a rna-

,,.._. � \. • 0 . ' 

sodik tag keinénykc. ,,A tajték, 1ncly a kifiíraclt. lú 111a11 _lc-
foly," hathatós kép, n1cly a régi göriigökct rncg .1'.cni bo.tran-

, · · t t 1· J·e'ri,·e" francz1akat. (TYC'n-kozta,tna annyira, 111111 a 1nos a1 1 � , � · 
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gédebb, szebb, helyesebb a n1ostan iak képzelődése, inert

többet t,irsalkodnak a fejérnéppel, és n1ivcl nincs annyi erő a 
fejekben, hogy csuptí n a fő ideára függesztctvén figyeln1ek, 
oldalas ideá ktúl el ne vonattatnának. 

.,.\z ilyetén szép verseket rostálni kell szinte azért, n1crt

szépek. 
A lar111·io111-ot, szégyenc1nrc, nem értc1n, hacsak ncta-

1,íntán a l111·ibus sz�írn1aztatod. 
l{öszönöm hogy sÍ!nítottad prózán1at; valóban szük égc 

Yolt a gyalúra, n1ert a lobbanásnak hevenyében készült, 
gondatlan vaJék mind a nu1ncrusra, 1nind a pontoss,ígra, 
szöktek gyakran, s néha elöl:íb ugrottiík egy1n,íst gondolati rn, 
a nyelvben is épitetten1 hib,íkat : de 1négis itt s amott kc
gyelmczhcttél volna nekc 1n n1inden botlásin1 n1cllctt is, p. o. 
kár volt kihagyni, hogy az úr isten ruagya,rúl is tud; k,ir 
volt monLlani, hog·y pengő pénzben száz arany,1t ígért a tü
bingai patriota; nc1n ütköztetőbb-c (plus frappant) a 111os
tani időkben az 1nondani : száz aranyat aranyban? trop de 
clarté nuit quclque fois a, la fincsse. Nem ütköztetőbb-e így 
szólani : ,,a kik nen1 tudnak rnagyarúl Magyarországban,'' 
1nint így : ,,a kik köztünk laknak, s n1ég se1n tudnak 1na
gyarúl"? Senkinek a világon nincs inkább szüksége rosta ló
ra, senki sc1n fogadja szívesebben a javítgatást n1int én : dc 
világos, bariíto,n, a mit, úgy tetszik az anglus i\.disson n1ond, 
hogy ha csupán annak jc,bbítg·atás(ira, a 1ni teljességgel tűr
hetetlen rossz vagy hibás, vagy gá ncsos, ncn1 szorí tj:1k n1a
goka t a critieusok, lchctlen hogy az íróknak ercdctiségeket 
olykor-olykor 1ncg ne hcréljék. Legnagyobb részét v,ílto7.
tat,í.saidnak hclybcnhagyon1, de szülöttjcin1 né 1nely hib,íihoz 
ragaszkodon1. Virgíniá,nnak egy kis púpja van a nyaka h,ítán, 
dc inert nem igen nagy, kedvelem azt s ne1n adnám n1ás le
ányk(u1ak lcgsí111ább nyakáért. Te, a ki annyira szereted a7. 
individua1itást, tudod, hogy né1nelykor abban is van a carac
tcri::;ticun1, quod in::;it plus s;ingvini:,; qua1n liniac. Tgaz h:í.la
adással köszönön1, hogy styluso 1nat folyóbb(i tetted, hogy a 
nyelv ellen valcí hibi.íkat kiirtottad, hogy c1nczt cl<'·bb, r,1nn,zt 
hátrábL hclyhcztctted, hogy több 1nozgást, több kccsct, né
hol több világo1:;:,ágot n<ltál 1nnnká,n1nak, hogy néhol jól 

-�- -�--

Xl 

rövidítettél, a buj;.i ágokat nycstcd, a ritkákat összccson1Óz
tad, a sürűket kiterpcsztcttcd : csak néhol kívántam Yolna 
több tompaságot késcdnek, nehogy termésem, a mely anglus 
kertben vette eredetét, francziaban tcrn1cttnck lá.tszasson . 
La critique est, úgyn1ond La Ilarpe, dans la libre „A.nglctcrrc 
contre le mauvai::;, ct 11011 pour le 1uicux. 

Én a te 1nunkádi1t nagy 1ncgclégcdéssel t>S figyele1n1ncl 
olvasta1n; különösen örvendek, hogy 1naju 1nindenben egyet
érti.ink. Azt a philosophiat, a melyet Zcno egy n1arokba szo
rított, Cicero a keze újjain fejtegette. J�gyct szerctten1 volna 
benne, hogy tudnillik 1ncg1nutatta<l volna, hogy egy élő 
európai nyelven sc 1n lehet a görög é::; tlcák hatláb�sok!1oz 
foghatókat írnia, csak a n1agyarban. Ez a dc1non:::trat 10, vita
tás, a 1nagyar nyelvnek lcgna,gyobh (licséretc lett rolna. (\;ak 
Szabó D:ívid kis szót,í.rjú.t kell n1egtcki11tcni :inna.k 1ncgvallá
sárft hoo-y Jcni;:,ch szerint der intensiv.: ll1,iclith1Pn dcr unga
risclien °Sprachc ak,írmilycn európai nyclY\'Cl is vetekedik, 
111ár f)Cdio· 1ni vel a mcsterszók mind vagy 1nctaphor,í.k, vagy 0 

; l 1 ·1; szárLnaztatások, vagy kölcsönözésck, vagy öszvetctc e<, v1 a-
O'OS dass Jic intensiv rcichstc Sprachc dcn l(ci1n de::; cxtcn-
0 ' • ·ct • } l l siven Reicbthums ín sich fas:-e. E11 ezt az 1 cat ,;e 10 sen1 o -
vas tani, dc 1uennél többet gondolkodom felette, annal iga-
7.abbnak látszik nekern. . 

A reo-cincntbül oszt:tly lett, 1nég 1ninekclőttc az, a k1-
ncl· a rco·e

0

ment j o-értctett, fololdott volna n1in kct ajánlásunk-
" 0 0 ·1 · túl. Jól mondta Szcincrc Albert, 1nidőn 11 rcgcn1cnt a v, .igra 

lőn, ,iesze se1nnii
1 
fogd ,neg júl. I,ónyai G,í.bor ncn1 vala egy 

értelcinbcn a nádor-ispánynyal a. diétán; a hcrczeg a pcr;:,O-
. · · 't ·· ttc a ,,1·,.c·1s1)·'.n az 1741 63. art. Ne1u nalis 1nsu rrect10 surge , , , � · 

1 lt t <l ·11·11- o" ]1erC7.c.,.séo·c hoo·v � � ré:-ze a n1agya-o·ont o a u n1 , · o o , oJ 

l�oknak hainisan f0o- vallani, és IH•gy �OOO forint jövcdelcn1
0 

r · · G 'b sinórn1értéke szerint igen keYé,- lesz a lovas. .ionya• xa or
tehát rész:zerint, hogy n1cg11111tas:,;a a pahttin�1"1.1ak

'. 
liog): �·�

ö részén vala az igaz:,;iig, rés7.szerint hogy a li 1bat c.1t�tt 11,tg) 

úron, 111int első az egé;;z orsz,\,gbitn, új projektoin alt,,tl _;;e-
. 1 'lt l " ,rc\nv ()'y·doo· \'l.!re1nk gítsen, annálfogva, lOgy ez a a ::;7.eo . o ' I:" 

1 
, 

· 1 l' 1 'tára e1nelődnek a rc"'cn1entct tcre1ntettc, C:3 cl-1naJC a o 1.1 • • ' 0 

l "l. . , l z lé y·Írtueo·yé11 {Crcsztu vén az ország kapi tanya na< c;Crop n , o. b 

Oe$,twffy é, K&tinf:,;)' 1 
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lett útn.z,ísn, alkal1natosság:íval, azt ,tj,ínlotta. Azonban ké
::-ííbben oly,tn fóltételek alatt aj,ínlottítk azt a St,ítusok, me
lyekről alkahnasint azt tették fel, hogy nc1n fognak elfoga
clóclni, és így a buzgós,íg kin1utat,í,sa, a, fösvénység és 111ind a 
két kLilön-kiilön úton et pliisicc ct politicc ct 1noraliter járó 
herczeg kegyelinénck 1ncgnyerésc, és, n,  1ni n. lcgföbb, n, vicc
ispán akar,ttj,ínak n1egbuktn.t:í::;a volta,k nzon czélyol<, 1nclyek 
13. )lart. olt,t, é:- 10. r\.pr. i::; a nagyobb részét a Stútusoknak
vezérlctték. Lcínyai, a ravasz, ezt n1ind szá1nba vette, s clarc
cll:ítta, azok teluít, a kik ellene dolgozni l,ít::;za.ttak, 1nagok
nak 1ni11d kezc{re clolgoztanak. _,\. n1n.chia.vellisn1ns elsült, 
111in<l a c:-al<í ré,;zérül, 1nin<l a 1negc,-alntottakérúl, a kik n1n
gok a királyt, ,; a két hcrezegct éi- n ,·ircispánt reásze<lui 
igyckC'ztck. l)e 1ni léín a kiivC'tkezéi-;c' rnnck a tekervényes, 
fii,;vén,\, hc,lytrlrn c1,- kc\t,;zíníí politiloí11ak? Az, hogy a n:í
dorisp:ín, a ki Plfi>gadta a rcg<'1ncntet, a feltételek er:ínt 
"<'nunit ,;('111 f<'lclt a prí1n.í,- eUö,·et<'I<' éi- el,nenetcl<' cl{ítt, és 
' . 1gy "pcrato contrnr1nn1 C'VCllÍ<'lltC' , 1nintl L<ínya.i, 1nincl a 
v,ír1negyc, 1ni11d a ké>t her<'zcg cliítt, n1incl a kir,íly előtt, n1incl 
or,;;z:íg::-zcrte beC',-íílctébcn eso11ki'il, c1 ,; 1nég scn1 egészen bi
zonyo:,; n1t1g, hogy 11en1 fog-e kény,-zeríttC'tni regcn1entet adni, 
és hogy abban ne1n lészen-e belé sz:11nlálva a 10-ik i.\.prilisi 
<livisio, vagy pedig h:t ne1n fogja-e épen ezen clivisiót még n,

rcgc1nentcn fc,lyül adni. :vrc'rt a regen1ent igérctc visszahúzá
,;ának oka ez \'olt, hogy tuclnillik tiirvénytclcn igéret vala, 
n1i ,·cl feltette a regnicolari:,; c ·n::',-a nl<'>l valcí felszabadúlást, 
így tehát 111,Ís v:í r1ncgyc\ k k,í,r:í t. l)c ez telJ' esséo·o·cl SC'min i t • �ü 

:-cin nyom, 1-o: 111ert ha c·z tiirvénytelenséo· lenne hcc;;telen-
• t9> ' 

,-ég lett \'Olna ígérni, ha, pedig nen1 az, becstelenség Yi;;szit-
húzn i az igc\rctet. Valóban tsúnya.ság a kir:tlyntik a testvére 
,íltal igér<'tet t<•1111i, az11t:ín l)Ctlio· 1ni11ckeliíttc n1éo· v"uy .., 

h' o '"'n n,

király::, te::;tvére feloldott Yoln,t 1ninket az igérettül, ,;zt a 
király ,.,ógorn. ;i,ltnl sen11niv<1 tenni, ehíllni a nagyobbtúl, és ez 
:íltal kcve,-chbet ígérni. 2-o: _\1ni a törvénytelenséget illeti, ezt 
<\n :íltal ne1n l:íto1n, inert a regniC"olari,; cassa systhemáj:í,ba,n 
n1inden viírrncgye kap, s 111inden várn1egyc ad, és a.z olyan 
nen1es::;éggcl gazdag v1ír1ncgyék, 1nint Zcn1plén, többet kap
nak 1ui11t adnak az insurrcctionalii; rcgnicolaris cassához, és 

• 

I,EVELEZÉ8ÖJC. X:! 

így a rcge1ncnt n1ás vár1negyék kára nélkül iillott volna f'C'l. 
Én Martiusban netn voltan1 Újhelyben, ha ott lc:tten1 volna, 
azt 1nondtam volna, hogy nen1 kell a nádoriRpiínynak igérctct 
tenni, 1n?rt Zc1nplén vár1ncgyébe a, príniá:!t kiildöttc 11 feje
delem. Ime 1nilyen tlolgok történnek, 1nitlőn oldal.is s 1nellcs
leg tekintetek vezérlik az c1nbcreket, é:; nc1n a haza java az 
egycne::; ezély. Be köszönö1n a 1nindc11h:1t<Ínak, hogy beléí
lc1n intriga.nst ne1n csiuúlt é„ 1négi,; elég e,-zct :idott n1indeu 
efféle szövevényn(·k ki tapogat,isára. N' cin :í 111 az az útja a 
nagy dolgoknak. 

'
Ird meg mtí r egyszer, kctl ves baráto1n, kerekdedcn, 

hogy 1ncnnyivel tartozo1n Ilcrclerért, hogy a pénzt 1ncgkiilcl
hesscu1. ICilián ne1n akarta a, péu;,. t f'e l venni, 1ncgí rta neked 
az okokat azon levélben, n1elyct ip,ítlnak, hogy urkc<l :íltal-

, adja., Ujhclyben ,t 1nina.p kezéhez ,-zolg,íltattan1. 
Deák vcr::;cket kellett a 1ninap a 11,igy lúrnia kii2.t írnon1 

' 

lTjhelyben ,t prínHíshoz; kinyo1ntattattak !\1takon. Xe111 az 
a lélek lehet bennck, tt 1nely lelke„ít 111i11kct, clc az, a. 1nclytííl 
kéne lelkesíttetni, ha 1ninden, a legrosszabb e::-etre is a szük
séo· azt hozná 1nan·ával, hoo·v az orsz,ío·nak 1>olitil'ai fiii:rget-

o b t,J ::, ............. 

lenségct kéne ::;zcrczni, és hazúnknak integritá::-,Ít J'entartani,
készséo·ct és elsziínúst kell 1nutatni azoknak, a kik erre é,-

o 

an1arra érrlemesekké akarják magokat tenni. 
�'i..zon deák J,atlú.bú vcr::;ck, 1nclycket a. pataki collegiorn

készíttetett, szebbek, többet festenek, jobban cli(',;érik :t prí
n1á;;t. Dc n1ikor fogjuk 1ni 1n,ír egyszer t11<l11i, hogy 111it kell?
mikor? hogya.n n1ondani? r\. prínHÍs azért útazott, hogy fel
buzdít::;a a, nc1nzctet é,; segodcl1net kérjen, crrül kellett h:ít

szólani és csak 1ncllc:,;lcg e111líteni gratia.Hl ,·1dtu:,;, 111Prt a u1a

jestasbúl se1n1ni sincs, é,; hazug/'>úg nélkLil kell tud11i <lic·,-,1rni.

A hath1bosok a.zonkivül nz cpopoc:iha va�.\' a di<lactie111n

pocn1áb�t vagy az idylliáha. va.lók; a tog.ítu::< (Jaliíniusnak

állóképét it curiábi.n, HC1n pc<lig egy ki,- c·Rbincthcn kell fc,1-

állítani, ahová csupán 111<',ijképckC't (Bii,;te:-) kell rakni; az

odc szép, csupt'tn csa.k ,·agy odét vagy elégi:ít va.gy cpigra111-

mit írtak a réo ·i róniaia.k 1nindenkor alkalinato:,;,;:ígi versek
i:, 

képében. Dc 111intl ezzel együtt 111cg kell \'allani, hogy ,-z('-

retnék egy deák cpopocat olvasni 6 7 c"zlcntlií 1núlva a.ttúl
� 

6� 
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az ifjútúl, a ki azokat a hatlábasokat írta. JCilátszott Buona
rotti ak{tr olajszínckkel a v,ísznon, akár szénnel az útcza fa
lain festett valamit. 

1:\ soncttcd derék. A n1ennyire értcn1, nehéz rnunka ez, 
dc igen tetszik a fiilnek, és te szerencsésen j:irtál cl benne. 
Ezt oda kell igtatni n 1nagyar litcratur(Lnal-. szebb példái 
közé. Tndotl-c barátom, hogy Szabó Dávidnak sapphicurnja 
a ledőlt di<Ífrí,·á1 rc1nek 1nunka? Scn1n1it, egy RZÓt sem 1ná
solnék n1cg benne, csak a 111,ísodik stroph,inak a végén e há
ron1 szÓ('skát: H<'(lvek t>lhagy1,;rfn; e sen1 nen1 jó, sc1n 11e1n szép, 
sem ncn1 vihí�o:;, sc1n ncn1 költcn1ényes kitétel. 

iicrt eredetieket is hordasz elé, és 111ivel a. nyelvrűl s 
a.nnak közönségcsi:é tételéről szólsz, talán ocla ragaszthatta.cl
volna vcrsci1nct a nádorisp,í.nhoz, n1időn nyelvünk 1nellett
harczolt 1R05-bcn : ,,:lVf agyarok szerclrne, herczegcknck fé
nye," 1nclyckct, úgy tetszik, 1negküldöttc1n nckcd. I{öszö11ön1
niint Cicero I,ucili11s11ak " l�Jinius 1'aeitusnak, quod no1ncn
nostrun1 scriptis ill11stret11r tui,;, inert én Pliniuss1d tartok,
és szcreten1 olyan cn1bertííl, 1nint te vagy, érclen1leni ,L dicsére
tet; na1n po:;tq11a111 lauclan<la faccre <lc�ii,nus, laudari q110-
qnc inept111n putan1n:,;. ]�bbül a helybül is látszik, hogy Szc-
1nerc• jó deák, é,- ncn1 goron1ba 1nagyar volt, a n1inap, n1időn
a prí1n,í.s előtt ,tzt n1ondta. : i11cpta1n rcn1 facit Cottus Zcm
pli1nicn i,;.

Ölellek ezerszer. Ilív Jóskád. 
J�ngc1nct Szabolcsban stabilis tisztnek kiYántak , dc 

nem 1nchctck, 11oha, kapitányok valék 1797, n1ert 1802. fel
fordúltan11 a J. obbi k lábamon a nao-y eret kettészaka ·ztotta111 

� '

é" úgy vagyok schhelycmn1el (cicatrix), hogy tavaly az olysói 
hegy n1eredekén egy gördülő kövec,;be csak kicsint ütközvén, 
hat hétig sínlődni s szenvedni kénteleníttette1n. 

Z:;olczá11 valék ,r ay i)'[iklósnénál; köszönt; a Morgen
blattbúl adott ep::vneh,íny le,•clcket, kérV,Sn, hogy l<üldenék 
neki egynehány kótötöt dc !'esprit t1cs Journaux. l\1egcsc
lekszc1n ál tala.d, l'ncrt úgy is levelezel vele s küldözgettek 
egyn1ásnak lel ki eledelt. 

LE,rJ;;LEZÉSÖl(. 

Bon. 1) Lucian háron1 esztendötűl foo-va eo-ész familiá-o b 

jával n1agyarúl tanúi. Ez a háború olyan, hogy sen1mit scrn
nyerni, llC 1ninclent cl lehet ,·elc yesztcni. IIúllnak, esnek a
proclama.tiók és az cprigra1n1nÍlk, dc n1ég egy proclan1atio
sincs olyan, a 1ncly hathatna a franczia nép eszére é::; szivérc. 
A volna pedig a funda1nentom; epigra1nn1�d<at a győzedel
n1ünk után kéne írni. 

XXV. 

1809. 8. l\Iai. A. 0. 

J(edves hrirríto111, 

100 rft. ígéretem szerint, Corinnát és kéziráso<lat kül
döm, azzal a kéréssel, hogy C'orinnút Vay 1'1[iklósnénak ki.ild
jecl n1ennél elébb. 

l\ilinket 1negvertek, n1ert n1ohón t\f; 1négi,; későn és több 
bátorsággal mint okossággal kezdetti.ik a verekedéseket. Á ki 
oldalaslag és hát n1cgett nem tud 1ncnni :i fra.nczi,í.knak, ha
nem csak egyenesen rolnin re[tjok, az n1indég fog vcrettctni, 
mert ez 1nind bátor, 1nin<l okos nép. Tegnap érkeztem egész 
há.zinépemn1cl a v{trosbúl, annyi a dolog, a baj, annyi levélre 
kell felelni, hogy 1nost lehetetlen többet írno1u. Ölellek s 
vagyok egész barátsággal 

hív Jóskád 
Pipsz. 

Ugyan dicsérsz; köszönöm, a fele is sok, azonban senki 
se1n C8Örnörlött még n1eg a dic:;ércttöl; nincs szcnvedhctöhh 
dolog ennél. Lucri bonus, laudis optin1uf; Ollor, dc érdcrnleni 
ám a. 1nestcrség: a barátság 1ninden ü tt érden1ct lát, és 1ui11 d
j árt és mindenben, ahol a szív 1ucgfordúl. 

1) Bonaparte.
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XXVI. •

• Széphalom, l\1ájus 12-d. 1809 . 

�1egbecsülhctet1en barát.om ! A száz forintot Cottánaksz_,í,nára vcttcn1. 1\zt 111incladdig lehetett volna halasztanod,n11g leveléből n1cgértettük volna, n1i a könyv ára. Emberedc�cnfelül, vis;i, a nyugtat6t 1nincl ez cránt, n1ind hogy Corinnat s a, palya1rast clhozá. ��zt sietve íro1n hoo-y kcltséo·ctl 
, 

, ö � ne legyen.
I-Iozzánk 3-dik l\1áj. érkezett a ,-zerenc;;étleuséo- híregr. Csáky I1nrénck :;tafét:íja által. A főispán f'clhívata ;ind anégyünket, tudnillik a kik a cleputationak akkori hetesei valánk, Szerncrc László, Sulyovszki, az apátúr és én. E szókkal fo�ada : Ilinc su111uR ! - s ekkor olva,-:\ a Csáky levelét.

�gy,ora 1núlvaj?tt n1ár a palatinus parancsolatja is, 8 a }Ia
<l1k cs Ilcrtclcnd1 levele, hogy a nép indúljon, b{ir gatyában
s l� nélkül va1� '.s, s kr1jék kölcsön szon1szédjaiknak pisztolyatl�at:; ka�·clJ a1kat. Nagy vala ré1nülésiink. o1indjiírt scssiótt,'.rt:'.nk, s k1111cn� 1nég akkor nap a paranc;;olat, hogy l<>vásarlo„deputatusa1nk ::: szolgabírá.ink, lo,·at ::; pokr<Íczot, nc-
1ne:,;tol ncn1-ne1ne;;t{;l szedjenek cl rcc1uisitiohan 8 küldjék hc.... \_ parancsolatot n f<5- é:- viceisp,\n és négy dcpnta.tus pcrmancn:- :,;ubscrib�1l:í 11k. Xcgycd nap 1núlva érkezék a Szirmay-\ntal sta.fétája Pcstré5l, hogy ő küldi 15 szekéren a liolmit E "E ., .,z o, ,:CJ,'.t _nagyon 1nc�nyngtatta, inert a Szir inay Antallcvclebol latJ uk, l1ogy 1111 vn.gyunk az az co ·y· yo·ye az eo·és l „ él O :-,. 0 z<orny ,cn, a n1cly rul1:íhan küldi a ::;crco·ét é;; fco-yve. ·cl A"'bl . 1 

• 0 0 11 . to )1·n ,e < scn1 ruh,\Ja, scn1 fegyvere. Pest vg·yc 3000 ft. di-:-cret1ot adata az occon. con1111is,•10 t·1�zt;ic"111cJ· 01 
' • 

• • -- v ·• .., ,, ::; 1ncg su1csaza, a, nut m1 kaptunk.
• • En rnost kapok h,íron1 cso1nó holn1it I)cstr·o"l . 1 . , • . , p1 oc a1na-t1� k, versek sth. l\. 1Sf�ludy-Ili1nfy a palatinus által adjutánsá-va �ét�tctt, :; a penna� fogja vinni. Láttad, rcn1énylem, az ötollal:ul folyt n1agya,r 1nsurgcnsckhez szóló buzdítást. Azt apalat1n11s nén1ctrc fordíttatta Schedius által. ·restről írják,

LE\TELJtZltSöK.
hogy l(isfa1udy ,nár ott van. Tak,í,c:,nak lcvelébéíl
hogy egy n1arsot is készített és t:í.hori dalokat. Sőt
paginából álló rnunka is ily czín1 alatt :

H!lzají1íi sz11zrtf " n1r1.r;yro· 11e111ess1:!)hez

R7 

tudom.
('<ty 120
�. 

n,z övé. Nen1 tudon1, ha hitelt lehet-e ezen állításnak adni,
rncrt sokszor citálJ. a önnön vcn,cit, 1ncl r rendes Yolna. I) ·io-... ( t"'. 

8. rendes vers a 2-dik sor :
Bont; dönt; tör; ro11t, d(ll; 1;1�jt; öl.

Ha ez is ver:;, nc1n t11do1n 1ni nc1n lehet vers .
• En rettegek, é:.- hid<l cl, n1ég :ílinomb<Íl i,.: sok:,zor fel-

riadok. 1Iolnap bé1ncgyck a Yáro,.:ba. n1cµ:tu<lni, n1it hoza a
ma várt staféta. ,Tó jelnek hítszik, hogy 24. April. olta sen1-
mi több nem történt. ()bcrstcr Splényi .b'cr. fclííl :iz a hír,
hogy elesett. Elc:;ctt l\láriússy i,.: az ohcr:-tcr, úgy a pataki
vasas-scregbcli obcrstcr 1Vlo<'zcn, a c:.-úszúrnak kedve:.- cin_
bere. - H�i vala1ni nagy történik itt, tudni fogo<l lcvclcin1-
b6l mindéo·. 

Az i11surrectio11. rc,-ta11tiúk up:)·ancsak CXC<Juúltattak.
, Szirmay Adú1n 6000-nél többet fizetett. � 1•111 vala k1\,-z p<.'•nz,

:; senki scn1 akarta venni holtniét J,�. I3ényén, Í':.- így cp:y 10
ezer forinto,- '\V cehsclt ki.il,lc be, 1ncly k<\t holnap 1núl,·a fi
zettetik. l\. sessióban }l \V cchscl t ncn1 acecpt(tl tu k. ,J 1'>sa
iVTádon gr. Szir1naynak egy curi:íját adta cl 2000 forintban

• zsidóknak. E::1 több ilyck. 
I(üldön1 itt a \'ayn<- l\I0rp:n11hlattját. - .,\ SzcrCll<'!->iné

veje gróf 'fcleki ,Jóska. tcp:nap vett lPvclébííl érte1n, hogy
fcleséO'C ötct co·y leá n,·o·ycr1nck atvJ· (1 v,í t<•ttc 1,L ,\.1)ril. i\z

h b .1 ("'t. J 

én f'clc::;égcm 1-a 1Yiai érzé n11\h<\bcn lcp:clííször ugrani l•:1nil
Trajánus fiát. 

Élj szerencsésen. Aj:\nlo1n 1nap:a1nat barút,.:áp:o<lha, 1ncly
előttem minden becs felett van.

l(érlck a l\iforgcnbl�ittokat kiild iH111ét ncke111, hog)· ,,.ay-
11énak ki.il<lhcsscn1. Akkor fogon1 csak 111cgol, asni. l�<l<lig reá
nem értcn1. - Azon aJ)rósáo·okkal kcdvcskcdc1n, a 1nclyck

,., 

1nclléjc vannak téve.

-�·�-----·-=--""•*!llo•: J..&!7iQJC _____ r 
________________________________________ ;;;;;;;;;;;;;;;;;:;.. 
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Betegségein miatt ne1n valék Újhelyben. Dc azt í1:ják
onnan, hogy a 1)rÍn1As nehezteléssel vette a rco-en1cntct. Ek-

'-'· 0 

kor a tátusok <'s kiv,\lt a n1,ígn1í ok a fő- és viceispánt vá-
dolni kezdették. A főisp,ín a,zt n1ondJ, hogy ő erről nen1 is
álmodozott, de Lónyai néki n1ilielyt n1egérkezett, azt 1nondá,
hogy ki van csin,-\1 va a dolog. Erre a prímás Lónyainak :
Ita ho,· est quando in diact,t non concludi1nus, don1i vero
merit,t quaesi1uus nt donationcm obtinea1nus. Lónyai nagyon
le volt verve. 1'1i végeztetett, n1ásoktól tudhatod.

.XXVII. 

l(cd\'Cti baráto111, a k11tyiít kö:;zönjiik.

iLint a �zél úgy 1·epiil. 

l�orog 1nint a l,1µta. 

Cefalus kezébúl 

Prokri�om 1ncgkiipta. 

�\. lengyel l�tzaclá:;ok 11cn1 nézik 11agyarorszá,got; ók, a
lengyelek, egy süveg al,í ,isítoznak, ha n1cg nem csalattatnak,
elébh utóbb l\Jagy,trorsz:ígbnn lesz luíború a francziák és
oroszok közt. Nlintlen esetre szörnyű a jövendő, ha a jelen
való ninc:; eddig clvégezye Budin, csak ott fog kötni békét
N. l rdvarunk örül a lengyel tün1a<.L'u:;okon, re1nélvén, hogy
az orosz segítségére jő; de kétséges vagy késő az, s nem a
legközelebb, l1anen1 a távolabb es{í következést is kellene
szá1nba venni. A fri�scség, az előre l{1tás meglepte a lassúsá
got s gondatlan:-ágot. fla oko:-ok lesznek az en1berel< Budán,
türhetően esett taliín mintlcn, dc ha, Sá1nson cl foo- akarni

0 

veszni a philistcusokkal, a philiszteusok el fognak veszui
Sámsonnal. Nisi utilc est quod facin1us, stulta est gloria, le
n1ieux est l'enncn1i du bon, é1> a kisebb rosz, jó a, nagyobb
roszhoz képest. Az istenért, ne berzenkedjctek Újhelyben,
csak hideg vér, liitleg vér; mind késő va,n, 1náskép szól a
poéta, máskép a politicu:;, an1az azt festi, a n1inek kéne lenni,

8(1 

ez a jelenlevőt, a n1últnt é� a jöv<'ndőt val6,!i iíllapotjába11
l,í tja.

Mindcnhííl kifogyt1111k, 1nég ,iz iclőbííl is, az <'l rnehcli
erkölesi cr(í 1nin<lcn tekintetben 11ngyohh az cllcnséµ;nél, <·
pedig ri lelke a testinek. C:-11(la 11<qkiil l<'lictctlen a :-:or,: v<'g-c
zctét 1n1ÍR0I11i; ha okoRok vagyunk, azon f'og11nk iparkodni,
hogy n, közvcszc,lcle1nből a közjó tcrc>n1jc11; ne nézze kiki
önnön Ye:;zté,:cit, hanc1n a k<iznycrc:-<;gct. lla 1nindcnt meg
akarunk tartani, 1nindent cl'7c,:zcj tLink. 11,íny,.:zor mon<l,ín1
ezt hazámfiainak ! A kik n1agok n1agokon nc 1n tudnak vagy
nen1 akarnak segíteni a 1naga idejében, ,tzoknak türni kell a
nálok hatalma$abb cn1bernck intézeteit crántok.

Azok, a kik ha1nis és hazug rcn1é11yckkel szeretik 1na
gokat tápláltatni, ,-z{tnakoz(tsra 1nélt<', c1nberek: az oko,- é:-:
f'érfia8 charactcrü c1nbcr látja a dolgot amint van, irretorto
oculo, ,; nen1 k<'c:-egteti 1nag,ít; azonban kétségbe nem eHik,
ha mindenre kéHz és a ,z clhá.ríthatatla,n rosz ellen ncn1 türköl,
hanem azt 1nérsékelni igyekezik. C,;ókollak ezerszer, adjon
a magyarok i:-tcne józa11észt a budai tan,i.cso8oknnk; eddig
ta.lán el van „orsu nk végezve.

29. l\íay A ... Olysón, 1809.
flív barátod

Jóska.

N. magyar rege1nentet formál. Elébe 1ncnne herczeg Já
nosnak, qui certum pro in ccrto rcliquit. nécsbűl vis,:,zahúzta
rr1agát ., minekutána több n1illio1nokat kic,-ikart volna;
Jánosnak a közösi1lését a nagy ,1rn1.íthínkkal akruja, akadá
lyoztatni. Ilogy vérsze1nct adj,in:ik az in:;urrcctiónak, a prí-
1nús rcgcn1entjével 1ncgvcrctték :\ t a novellist(tlc Tricst,
a1nint mondjiík, a fi·anczia kezében van; Pétervárad felé reti
r,11 az udvar a törökhöz vagy Erdélybe. Constantin�ípolyban
új zenebona tán1adt, a szép Sinclort 1ncgölték, a1ni1:t 11:ond
·ák. A kevély bécsiek két bombilövé" utií n cap1tu laltak.
·�Iaxi111iliá,n kéntelcníttetett odahagyni őket, a C$áRzár azt
mondta néki : ha ncn1 volna kegyelmed crczhcrczcg, hí l>a
közé tétctnén1 a fejét. 1\..z i111:,urrectiót garde:; nationale,:
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nevezik a francziák; bcaux gcns inal conduits ct qui accroi
tront notrc gloire, ezt 1non(lj,1k a.z insurgensekröl. Idétlent 
1'Zűlt a kir:ílyné. A boszút féltő 11é1nctek GaJlicziában a len
gyelországi híreket nagyítják. Gr. I-Iallcr 8 szélső vár-
111egyéknck politicu::; co1nn1issáriusa„ N. n1agyar proclainatió
kat hirdet. Szokása szerint n1in<lcnt io·ér. 

, ;:, 

I1j te is a 1nit hallasz. 

XXVIII. 

Széphalon1, Júl. 6-d. 1809. 

.\T((.r;ytekinfetíí, kedves hrl1·rito1n !

l\1it újak néked a hadi történetekről? Azokat a 1nclyck 
nyo1ntat:í::;ban n1cgjclcnnck, úgy is olvastad s olvasod. }ijzekct 
tclu\t clinclli.ízön1. Egyc<líil egy két barátin1nak leveléből hor
do1n fel, a 1ni n1éltó a l,özlé,-rc, ,- azt bc::;zélc1n cl, a n1ik kö
rííltünk történtek. 

,�. ispánunk i:3-d . .i\liíju,-ban adta be csedezését az Ung 
vgyei nd1ninistrátor,;úgért,::; �3-d. Jun. 1nlÍr publi0. a consili
un1niíl. Pe,-trc 111cnt, hogy ott holnap lctel,cssc a hitet. Visz
szajövi.íbcn ��gcr felé fog kerülni, s úgy vcszen1 észre, hogy 
IIor,·áth Li\szlót ord. yagy Bcrna th Jánost vagy a tolcsvai 
Hzir111ay .,\utalt pedig ::;u hst. vi0ci::;pánná surrogálta tjn, vagy 
talán az ad1ni11i,-trátor::;:'1ggal egyiitt a viceisp,ínságot is vi
:,:c]ni fogja. l\1cgl:í,;c1, hogy ha l�sztcrh�í7.i József 1nozdúlni 
tal:íl, ő lép helyébe. 

Nevezetes ancc<lotun1 a.z, a 1nelyct n1inap n1aga ez a 
kedve,; viccispánunk hc.;:-zélt vendégeinek az ebédnél, hol 
1nag·an1 is iilten1. - 'l'ihanyi 'l'an1.ís sajno:;an panaszlá, hogy 
,-zolg 1la�jánnk elsö c:;ztcndcihcn cltévc::;ztettc az útat, s ha-

1,1is 1,:pé,-ckct tett. B:í nja, tlc haszontalan; ncn1 hisznek többé. 
Jtzck a tihanyi :,:ziivai. l�rrc neki J,. - ,,Ugy kell urain 
liútyá1nnak : ne társalkodott volna csak cgyfélékkel. - Ló-
11yainak igazsága vau : aut virtus non1cn inanc est, aut dccus 
ct pretiun1 rectc petit expericns vir! 

a W i!&.± QIO ......... 

! 

• 
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Rhédey nern leve ohcrster, pedig elcintén na.gyon akart 
az lenni. - :J\ifaga vitte-e úgy dolgait, hogy az ne lé�)'Cn, 
á.n1blir keresni láttatott, ncn1 tudhatom. }�lég a7., hogy ohcr
stcr Biharban az ő kc(lvcR bará�ja lctt,de a kivel most hal:tlo� 
cllcnségcskedé,:bc keveredett. l)nl)l1zy Lojns (Rht'�1lc:·nck 
testvére volt nála h:tzasságban, dc c:sak öt holnapig <:Jt a 
111cnycc::;ke) - Dobozy vap:y a Dohozy en1Lcrci anony1nu� 
leveleket kültlözgcttck Rhé(lcynck::; 1nások11ak,,., 1noc,.:ko,.: írá
sokat hánytak cl ellene. 

Zc111plé11yhcn legtöblJcn lút,-zanak óhajtani a SzC'1t1C;rt· 
l,;t\'án vagy ]3ornnkay Gi\spiír 1·. i:,:pán,;ágra lccn<lö neyeztc
tését. De ezek 1,.-va.l ncn1 lévén bi„toss:ígban, ncn1 hiszr111 
hogy rölok c,;a.k ::;z(J i::; legyen. Szir1nay Antal i,- gyanú� 
előtte, ha. csak azért is, liogy íí is Szirn1ay. F;l!cnbcn 13c•r_ 
náth k(•d\'t'S,

A gyGri <·:<at:l.ban b. l3.1rk6czy 1\ntal kapitányunk cl,·csz
tctte ,t bal l!í h:í t, és e 1n iatt ne1nsokií ra azn t:í n él e tét i::;. I Iad

nagy Gergelyi ::\[:íté egy kar1nolc'J lövést kapott. Öt e1nlJC

rü11k a csata 1nczcjén esett cl, tizenöt scl>Pt kapott, sokan 

megszaladtak, dc sokan ICandót béki,-<�rték a r(titctt hattcriák 

l<özé s últal 1ncg :\Jb�lszökclösték az :\gyúkat, " a f'rancziiík

közííl sokakat lcYag<laltnk. ]�z vala az rl�éí jelentés, a 1nit 

ycttünk vitézeink tettek felől, s együtt jüvéu ez a <·sata el

yc::;ztésc hírévC'l, nc111 csuda lta bc1111ü11kc·t 11agyon cll;ígyított.

Lónyai egy scnti1ncntali:-: lc,•elet t(·1·c· ft'l a scrcghc,,, n1cly a

gy (í] é,-cn 24--ben fel oJ vasta t vá n, sokakat, 111/g ,'{ r•n11y1•it is!

a gazdng Scnnycit! kön11yczé,-rc olvasztotta. Lege Antonii

Szir1nay Vékensis (azaz, az ö tnotiöj.íra) reiín1 bízatott, hogy

küldjc1n 1neg ICultsárnak. ;\1cgkiilclöttc1n 1nr1!fl/Sztal,í h/1;r,z1·

téssel; olva„ni fogod nyo1ntat:\,.:han, :-: kés„űlj neki, hogy ué

ken1 1nco-monclhaHd, 1ni t itéll3z róla. 
� . 

B. 13arkóczy ICon1áro111ba vitcttctctt. ,\. palat1nus 1nc�-

h1 togatta, s konyhájáról küldött neki enni. l\fég l!l-ben hi\ró

Rhadckc (a tolcsvai 87.irinay 1\ntaln:11 1nnlató prusszu::;) vele

szólott. 24-h<'n tcn1ctték. 
Cserei ,Tunins 16-dikán ír, hogy 1\ilaxin1ilian herczeg 

azon asztalnáJ, 1nclyet gr<Íf ]{ollo,vrútl1 ada, 300 ··ouY<'r!rt 
!Colozsvárt, így ivott egésséget :



' 

')·>
. -

,,_i\.z isten élte-se ,L tekintetes Státusokat! Deus ter opt. 
n1a.x. inclytos Status ct 00. in contcstato prompto zelo erga 
su1n1nun1 tcrrac princ:ipe1n, ,Lvita1n libcrtaten1 et constitutio
ncn1 con�crvct, ct  faxit, ut hostiu1n n1oli1uina bellica fortitu
dinc ct innata 11ntionali vurtite dcprin1erc valeant." 

l<�nnél egyebet C:;erci ncn1 ír ezen levélben. Nagy dolog 
1ncnsis accu 1nbcre Di vu 111, inert e 1nia tt 110111 ér az c1nber 
többekre. 1\zt írja, hogy :i\laxin1. főherczcg igen jó accentus
saJ ejtette ,tz c111lítctt n1ag·yar ígékct. 

Egy S01nogy vgyei f'óldesúr ocken1 ezeket írja cld-to 
22. Jun.:

1) IIcrczeg Batthy,ínynak kör111öndi kastélyá.t az ellen
ség kirablotta, a pinczébcn a mi bort cl nc1n vihetett s 
111c•g ne1n ihatott, belövölclözvén a hordókba, clfolyatta; mar
háit clhaj ta ,tta,. 

.2) Va:; várni. egy provisorius ad1ninistratiót állíta fel. 
l•:11 nek rendeléseit ,t vgyci n1agistratusnak p,ílcza é:; halál 
fenyegetése alatt kcllc teljesíteni ... A.  hajdúk kivctkeztettek 
ruháikból :; haza eresztettek, a tö1nlöcz és ;1 várn1cgye háza 
franczia katonascig �íltal őriztetett. ' 

3) Z:1 la-Egerszegen egy durva, cha,s„eur akkor lépe a
t-áláha, a 1nidőn ott űlé„ tartatott . .t'..zt kivánta, hogy tétc ·
sék rendelés 20000 fra11czia bekvártélyozása iránt. 11inthogy 
lr nem ültették, felült a tábliíra, s kivonván kardját, s gróf 
Batthyány Fcrencznck orra körül játszott a 111ezítclen k:ard
dal. Fclix qucn1 faciunt aliena pericula cautum. 

4) A francziák a horvátok ellen fellázasztották a törö
köket. nlihelyt ezt n1egtuclták Constantinápolyban, azonnal 
parancsolatot ada a travniki basának a nao·vúr hoo-y a tö-�. ' 0 

rökök által a horvátoknak tett k}írt térÍt$C n1eo- aclJ'on elég-
o' 

tételt a vétkcsckcn, és ha a horvlÍtokat sco·élni szükséo· volna 
"" 

. 
t'> '

tegye azt is. 
5) :;yrar,nont elhagyta Fiu1nét és Triesztet, 7 vagy 8

111illiót gyűjtvén pénzben s portékában. 
6) Győrből 150 szekéren vitettek sebes francziák So

pronyba. A V cszprém vgyc 111egyéjében találtató doctorok 
és scborvosok mind a fran<;zia betegek gyógyításokra rendel-

----------... ·-·=--"'"·'l·-=· :::asi ,sc....-

tettek Púpúra. Túl a D1111án iires 111Ín<lcn patika, inert a.zokat 
vagy az insurgcns, ,·agy az ellenség kiürítettt'. 

I-lorváth Ta1n{1;.: olYasott clőtten1 egy fi·anczia nyclYen
hun1ane írt rcquisitiót a Yt'i<7.pré111i per,nancn:< dep11tatiolioz: 
tennének rendelést hogy a franczia 1screg naponként 30,000 
portio kenyeret. kapjon, 111crt ] >:ípa n1í1r ki van fogya,:ztva: 
ha nc,n, erőszakkal fog élni. 

Flzűgyéni Zsigmond úr í1ja neken1, 1niért állott cl a f'ran
czia ,nost a 1nag11 szelíclségétől s 1niért ííz rabli,okat. 

Ciraetz körül cg:-· káplár nrg;· c1nbcrrel egy koc,-ira 
bukkant, 1nelyhcn egy nagy keresztíi gener,íli::i ült. .\zt lr
vágt,1 k ezek, 8000 spe<'ic:; aritny, 200,000 f. hanro é,- a legio 
nagy csillagri s keresztje lett z;.:ák,n:ínyok. 

Xapoleon 'l'oulonból parancsolt hajóépítöket s 200,0()(l

üres hordót vett inog I3écsbcn .• \zokból készíttet eYczií h,tt
tcriákat, hogy a Duna bal partjára kclhesse11. l'i. fi·n11rziasúg 
kitakarodik 1lao·yarorsziío·ból , 1nr!.( a lllCi[Vett Gyiírt is 

;::"". u ' .. ' 

iclchagyja. Nem sokára egy 111Ú1:,oclik .1lrtiu111 ltírét halljuk

111eg. Dc ki lesz az .\ntoni11s r ki az J\ng11st11:- benne r
G)1őrben ffa7.clao· zs11kn11ínyt lelt a, g:yőzií. J>e,,t vgrének

0 0 ' • 1, ,;  
' ., 

100,000 forintból álló cassúját is elfogta. 
Egy vcszprén1 i n1agistratua l i:; relati óját lií ttan1 ,t per-

111ancns deputatióhoz. (;:;uc1áld ennek clurva,-.íg(tt: ltiratalos

jelentésében a,zt beszéli, hogy egy franczia tiszt neki e sz<'>

kat 111oncl ta : 
I -Ia 1nécr co·)·szcr úo·y J. árnak az urak 1nint Győr 111rl-

" (; 0 0 � b 

lett, mco· lesznek b ...... " 
:e, 

Az utolsó szó így állott a jelentésben.

,ralami )lagy nevezetürűl beszélik, hogy n1időn a friLn

czia. bécsi con11niss(1 riustól pas;;ust kért estve, ez paranc:-olta,

hogy jönne reggel, mert neki i1. or:;zngriL :-�óló Jcyc]cket

fog adni. )lagy cstve 1nég clincnt az érsekhez cs g�·· 13c1_-ge1'.

hcz, kik azt parancsolták, hogy a leveleknek altalv1tt>let,

igérJ· e 1neo· dc vío·),e eo·ycncsen a paJatinu,.;hoz. - Az útban
::,, .:, t, . 11 

Buclá.io· st)ionnak croncloltó.k ,.; elfogattatott. [Jt>clte )Cn az
0 0 · '1 13 1 ' íríisokat egy kútba vetette. 1\z írásokkal együtt vitte' u� ,a-

ra. A I-Iohcn,vart é:; Bergen parancsolatjai ártatlannak k1al

tották. De tfLrtatik mégis, mert oly ne1nesekhez i;; volt levele
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Temes vn1cgyébcn, a kik ott nen1 régen laknak, és így a kik
neveiket őneki kellett bedict.ílni. 1-'i..z isten 1ne11tscn n1eg n1in
<lcnt a gontlolatlan csclckctlctcktől. 

Egy 1ncgégctésrc dcstinált cso1nó vcrsc1uct ::\íékc<l kül
dö1n, s 1nclléjck tcszcn1 úja,bb :;oncttcrnct, n1elyrc \r ossnak 
rcccnsiója tL1zelt :1 jénn.i Lit. Zeitgban. Ez azt állítja, hogy a 
Ronctt alkalinatlan schc1naja, a dalnak. En azt ne1n hiszcni, 
inert 1uiért szép luít olaszban é;; spanyolban? 1-\ 1lle11 iiet ha
sonla,tossága igen el1nés. Azt Bürger ejtette a sonctt felől, 
n1ert Bürgcr a soncttcknck bariitja Yolt. 'l'égcd arra kérlek, 
hogy 'IV cssclényihez írt cpistol.í1nnak közepét ezer. versen 
kczllvc : ,,L,\tlak 1niként lépsz ::.zí11rc, f'. csak kilcncz" :-tb. 
ezen versig : ,,4.\. koezka n1eg van vetve" 1;tb. 1néltöztass,\,l 
kiírni· és néke1n 1negkiildeni, hogy kicsínosíthassa1n s ki le
hessen nyon1tatni, n1ivel úgy kivánják. - Tedd ezt, éde„ 
bar{1ton1 ! - és 1ninél elébb. l\I,1radok tisztelettel. 

XXIX. 

Edes kedves bci1·rítorn l 

Egész' szégyenlem, hogy oly régen ncn1 írtan 1 nckc<l, dc 
ki se1u 1nondhatom, hogy szorongatják lelke1nct a 1nostani 
kiirnyiil:íllúsok, hogy búsúlok és 1ncn11yi roszakat hítok a 
jö .... endő keblében, úgy hogy kevés philosophiá1n n1cllctt is, 
nehéz egészen 11yugodt clinévcl lcnnc111. Nagy vigy:íza,t vagyon 
azon ki vűl ,t levelekre, egy ,Írtatlan szó a legnagyobb bajba kevcrhctné az c1ubcrt. X e1n szaba<l 1nost io·azán o-on<lolkodni t"'I t" a,nnak,a ki bátran szokta ki1nondani vélc1nénycit az ehnúltrúl, 
a jelenlétről és  a jövcn<lőrlíl. .,.\. ki telu.'tt b:ttran akar gondol
kodni, az tudjon hallgatni, a ki pedig hallgatni ncrn tud, 
az terjesszen l1amis híreket é:; vélekedéseket. Rövid idő 
1núl va ké:-;ő és  lehetetlen lesz n1ajd n1in<l a<lni tanácsot, min<l 
azt elfogadni. Félek, nehogy 1nahol11ap könnyebb le gyék 

-�-----==---•-•=--�• A � !QZC....-

LEVELRZÉS<>l(. 

halni, n1int:;c1n élni. Ncn1 akarJ'iík hítni, hoo·y rncl)' nao·r a i"" .. • ,... • különbség az elkerülhetetlennek erÖ\'Cl vagy ni{r:--éklíí k('g,'·c-
lc1nn1cl való béhozása közt. l\lind ezek úgy elfogtak, hogy 
scn1 ncn1 írhatok se1n nen1 olvashatok. Vip1 itJrun coµ:it:indi 
enni a.nin1i tranc[11illita,te per<litliHscn1us, :,;i ita in potc�tate 
no:,;tra cssct nihil C' ogitnrc <1uan1 taccrc. Se1n1ni n_Yon1tatott 
Í1 J

0SlÍgai1n, noha elíírefizcttc1n, nc1n i'önnek egy i<liítől fogv,t 
. .... . '- .. _, 'dc jönnek :í1n és :--űrűen a n1:1gok útjokon a, ,;ok le,·clck, ] >cst-

r(íl, Pozsonyhöl Egerb(íl és Lengyclorszrígbúl, és pedig oly 
ti:--zta kútfcjckbül, hogy jobb szcrctné1n ha, hazugahhak len-
11énc k J. ón karói n1. 'i\Iéo· azt sc1n 1ncrné1n n1onclan i bizonyo,;an,

r, • 

hoo-)' foo·-c lehetni, yao·)· :,;ub CIIJ· u::- a11s1licii:-- a µ;yülé„iink 
Cl 0 r-- '---24-bCll, };'c::-lik, f'cjtGllik, :,;z;tkacl a nagy j.íték:,;zín kúrpí�ja.

Go11dolhatocl, hogy t<'pik 1nin<l ezek l<·lkC'1nct. 1\2011 vi:-<'lc
ti.inkt<'íl f'oo- fiio·O'ni sor,;unk, a 111elvct 1naJ·t1 akkor 1nutatu11k, 

t, t")t"') .... 

1nidőn T�utliírit \';LO')' I>c·�trc hé fon· lé1>ni �apolcon. 
" r, 

Do<lönt, a fra,nczia kiivet:--éµ; titoknokj,ít, a ki l{u<l:ín 
tartózkoda, l\IetterniC'h púrizsi kiivctiinkktl {>:,; az i(jú l•:sztcr
házi Pál hcrczeggcl "�c:,;011 1ninap últalc:,;crélték, és 1ni,·el 
sen1mit sem tudott i.1 scrcgLink ezen egész llologrúl, n1ajcl 
hoo·y mind a, ketten öszve ne1n iígyúztattana,k ö11nönn1ng11nk 

n 

I l' ., l .. ' l ' tLattcriií,itól. .r\.z ausztriai köYct 11 -:t aszos e ct <oze lll.J 

rosz és szerenc„étlen tliplon1aticájú.va1 együtt, n1clyct a leg
n,agasabb, :i Jegtcltcbh kabiszok :;c1n takarh:1ttak í1gy cl, 
1nint n1a0',Ít ő cxcellc11ti:íj:í.t. 

b 

Töthnak hí\'ták azt ncrn �agyn:tk, a ki a, kútha veté a,

leveleket. _ ()lv,,stan1 :--oncttciclct, reccnsiotlllnl egyi'ttt. So
ncttcitl :,;zépck, cle hiába n1cntecl rccc11:-iócll,a11 a nén1etck an-
ti püsi tioniilis pro,;od i;ijoka.t. 

Tla. a, hcxainetcr a gürögtül van Yéve, 111eg kell a ter111�-
szetét tartani, inert miískép nirg�zünik lenni he:'a111eter,. 1�ia�:
peclio· núlok ex natura 111rtri egy :-;poncleu,.;t ,;zint annyi ido
alnttt>kcllctt <'jthctni, n1int egy dactylu:-t, azaz, ncn'. ��l'll('tt

. 1 t ·l ·b·111 ·e1n to" hb ,.;c111 kc,·c:--chh idoperez u o·y;1nazon egy l ac ) u:s , " . . , , "'' . , .. · l , 11· l: . ]· '"\'Litt ralo eJte�cre. a hosszú, 1n1nt a kct ro,·1l "Y a J<lll,t" Co. · . 

V 1 1 l . . lel1ct e ccr)' olj"tll ll)'Cl\'bc11, a inilycna l 1nco· 12:az:111, - _.. , 
,-, .,  

11 ' :i nén1ct, ,nelyben inin<len bctíí kin1011<lúdik, a i.nc_y >en ug�
b '] 1 · 1 • t •. 1< ·t leo·1lero·ííhb l'� a [e, .. �1n1abh nyel vuc,;zc ne, :11111 <<'11 n na , , r r n 
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szakszóniainak is a p. o. háron1 1n,Íssall1a11gzó előtt hclyhcz
tetctt 1nagábanhangzót a <lactylushan oly frisen ejtenie, 
\·ala1uint :t hexttrueter fenten1lített ter1nészete n1egkiv,í11n!L? 
Innen van, hogy én franczi{tk, anglusok, olaszok és né1uctck 
előtt 1uagyar ltatl:í.bosokat reciti-ílván, noha egy szót sc1n ér
tenének bcliilök, a Jco-nao·)'Obb "')'Ön)'Örüséo-o·el vettcn1 észre 

� t, ti, C>t:"i '

hogy 1ninden YCrset csupán fülek itélete szerint yaJóságos 
hatlábúnak csn1crtek, holott uo·yanazon alkaln1atoss,'1o·o·al 

V Uü 

egy szi,iletctt 11é1nettül recit,ílt nén1et l1atlá.basok közí'tl :-:e111 
ők, se1n én 1ninden verset valós:í.gos hatlábasnak 11e1n e:-:111er
ltctti.ink. l�z a próba N,ípolyba11 tétetett 1793-han. 1'Iaga 
a dolog, tehát és a szóló eszköz é s  :tz en1bcri fül tern1é
szetéből, nen1 petlig <:Sup,ín a nc1nzeti geniu ok különbsé
géből foly a positio theori,íja a pro:-.;ó<liába11, és így te ltiália 
1nentegeted a 11én1ctck nyclvficza1nító és fi.ilborzasztó anti-
positionali8 prosotliájokat. Epcu az, liogy a 1nagyar nyelvben 
,t positio theoriáját tökéletesen követni lehet, testi nyelvünk
nek azon felsőségét, n1ely ,íltal :,okkal alkaln1ato::iabh a nén,et 
nyelvnél a görög és ró1nai 111értéknck követésére a \'Crselés
ben. Ettől a felsői'éQ:től nen1 kell s nern is lehet 1neo·foszta11i 

� :-, 

nyelvi.inl<ct, hane1u inkább húntorgatni kell ezt .., kérkedni 
lehet vele. 

Bocsáss meg, baráto111, hogy külön vélekedem, dc h.ítod, 
hogy nem egészcu ok nélkül. Nagyon fogok örvendeni, ha 
vagy 1negtérítcsz, vagy az én hite1nre jössz által. 

' 

En is fordítgatta1n hajdan An:oikréonból; í1ne egynéhiíny 
versezetek azon arany itlő1nből a n1aga1n rnódja szerint. 1Icu 
non redeunt in aurun1 tc1npora pri8cum ! 

' 

In1e szólnak így a lyányok : 
Anákréon Yén vagy már, 

Nézd a tűkröd', be silányok 
Gyér f'ürtjeid I főd kopúr ! 

' 

1\.m mit tudok én a1ua sok 
Vagy e kevés fürtekből, 

Sietek, mert szélen állok 
Végsőt ,;zívni n1ézekbiíl. 

• 
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Bajvívrís E1·oszszal. 

Ip;enis szüntelen szeretni akarok. 
Erosz vonszogat,Í, hajdan a, sziven1et, 

lCétlék szótf'ogadni, száz külön haclarok 
Bizonytala.ns,tggal verték a lclke1net. 

Azonnal tegzéhcz, 
Nyilas fegyveréhez 
A kegyetlen nyúla 
S harczolni indúla. 

Láncsá val, paizszsal, sisakkal, p,ínczél y 1 yal, 
1\1int a vassal burkolt Akhill, fcgyvcrkczte1n, 

Rá 1nenvén bátoran dicsőséges ezél y 1 yal, 
1\1a.gam védelinérc a viadalt kczdten1; 

Egyszer kétszer jól 111eglöktem, 
Rám arányzott, félreszökten1, 
Mindegyik lövése 
Ili bázott, vagy kése. 

De hogy kiürült nnír sok hegyes nyilábúl, 
J\. boszús ön1nagát húrjúra fektette, 

8 n1aga magát léivén ki a gyors íj.íbóL 
Önmagát egészen belém repítette. 

Paizson1 volt hijában, 
Dúl s_zivemnek pontjában. 
Az övé a koszorú, 
' 

Enbenne1n a, háború. 

A gondatla1i ivú. 

A szárdoknak királyá.val, 
A gyűrűs Gigcssel keveset gondolok, 

Ilatalmasok aranyával 

N en1 gyötrö1n n1agamat; én 111:ísna.k hcítlolok.

Dessewffy (,9 l{:uinCl)'. J. 
7 
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ICcclvem abban feltalálom, 
Ila lágy'in1 rózsákkal vannak átölel vc, 

8 a 1uirhától ősz szakií.10111 
Illattal c:::;epcgvén lesímúl fény lel vc. 

Gondolkodon1 csak a 1náról, 
1\1i kö?.ön1 énncken1 a jövő holnaphoz? 

,T á tszon1, iszom, cl nc111 áról 
A forgandó idő, 1ncly vezet a csr11,hoz '). 

Ott hörpcntck, ott szörbölök 
Fiatal Lyéos aranyos levéből, 

Ott szá.zczer gondot ölök 
S száz élet.et szívok vícl{tó nedvéből. 

i\..ddig iszo1u an1ég lehet, 
Ott váro1n a. halált; ott is n1eg fog tiírni, 

S majd azt 1nondja : ked is mehet, 
ICednck ii;; 1111\r n1eg kell az ivástól szűnni. 

Lélapszod fi·is, szcretetre1néltó, f'eleségen1 szereti, fala
tozik, Virginiával futkos, 11c>111 búsúl. nem retteg ha,zájáért. 
Lélapsz akarnék lenni. 

'rakarítjií.k nya.kra.főrc ,L sok 1nagtLzinalis életet Duklá
rúl Sztropkóra; szerctnéni tudni, 1ninek i' Ila jönnek az 
oroszok, Sztropkón is 1ncglepik. lVIi v:dósá.ggal elvesztettük 
minden eszünket; a sok ba:j szívja ,t velőt. l\1Ia 1negint az 
élcthorclás 1ncgszűnt, sőt egy részét is1nét visszaszckerezték, 
ordre. contre ordre, desorclre. 14. Julii, 1809. A. O. 

1-!ív barátod 
.Jóska. 

lme versciü, ,:ed erga restit11tionen1. 

1) Ez hiba; non eni1n iu l'asis gracci et ro,nani vina conserva

bant; de majd akkor bántom, ha egyszer 1nindent, 1\ niit írtam, megros-
tált:itok. (D jegyz.) 

• 
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xxx. 

Széph:don1, J,,l. 24-d. 1809. 

KedJves ba1·áto11i !

, 

In1!tol mégyen Landon parancsolatod szel'ént. A két 
első füzet békötve, a többi nen1, n1ert lCáda:-;, a Splényi 
Gábor secretariusa, elve,:ztctte a n1ásodik év,izak fiizetét, 
és azt Eggenbergernél azólta soha meg nen1 kaphatbtn1 . 

41\z Ujhelybcn állítandó ernléknek az én ízléscni azt a 
. 

rajzolatot v(ilasztanú, a n1cly itt a Il-ik évszak füzetjében a. 
23-dik rézen áll, é:::; a 1nclyet Delagardette készített .. s\.
dór·ir,i 1·r,1117 triglyphjei éi:, minden egyéb tuhijclon;aágai na-

,

gyon jól iUeoek krito11r1i czél1·a. l�n a Csokonai c1nlékjét ezen
rajzolat szerént ,-za.btan1 elébe a n1etszíjnek, a,nint azt alku
levele is 1nutatja, melyre az előre felvett pénzt jcgyzettc> fel;
de jó11ia1: 1·enddé változtatvin a dú„ir1it

1 
rnivel C:::;okonai 1.e111

volt hrtlo1ici. Szcrencsétlensége111re a kő1netsző ,L n1unka alatt
n1egholt.

Te nagyon ht�la:::;z :1rra, hogy a fclyi.ilírá:::; deákúl le
gyen, nyil\'á.n azért, ,i1niért Lónyai i:::; - 1nivel (úgyn1ond) 
minden inscriptiók H1i11cle11íitt dc11kúl tétettek. Ilogy ez ninc� 
·úgy, a n1int Lónyai 1non<lotta, n1uta.tj�\k ezen fi.iz.etcknek rc
zei, s a franczia- s 11é111etur:,;zági cndékek, ncvczctt•:;cn :i ,vor
litzi kertben a des;.;aui hcr<;zcg ált,il a j'l'rtnczi(l l{ou,;scau
tiszteletére 1ilJ11ef nyelven tett emléki in,-criptio. Dc ezt
cllenzcni látszik a ezé! is; inert 1niért é,.; kiknek állítjuk ezt
n.z e1nlékct? Nlagyar vitézség é:; hrizafiúi virtu:::; tanít[Lsa vé
gett, hogy a kik rcz ,ít 111ellett el?11en11Pk, olva,;,:,í.k. :; a kik ott
elinennek, tudnak-e 1nir1.cl cleákúl?

Én Olysóra fogo111 küldeni i nscri ptioin1a t viila,;ztásodra, 
azt fogadvin, hogy az a - különben n1cnt::;éget érdcn1elhctiS 
o·ycno·eséo- c::iiklandani ne111 f'oo· hoo·v az én 11111nk,í.111 11ye1j('
o o t:> t,> t,. 

rneg a vá.lasztatá:; szcrenc$éjét; sőt hicld l'l, hogy 11c1n csak
a 11 n yira li.szte llek, han cn1 a lcgszÍ\·eseb h ti,-z telet érzé:;ei n

kivűl a1111vira 1iZr·1·r,fl„k j:,;, hol)_·v :;zintol,· ké,-zC'n vagy<1k
. � . 

-.,• 

1 
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koronáztatásodat llítni, , mint a szerelmes látn{t le�inykája
megkoronáztatását. - Elj szerencsésen! 1n�i,r régen túlha
ladta az idő az éjfélt. 

Versed, kivált az egyik, igen igen szép kis darab. A 
né1net prosodia felől clmondon1 első lcvelc,uben, a n1it tartok. 

XXXI. 

Édes kedves ba1·átom ! 

Vettem leveledet és Landont. Forgatom. Többet tar
ték a munkáról. I{ár volt azonban mégis még ennek is 
csonkúlni. 

Nem fér sem l<özénk, sem hozz{u1k a,z irígység. Ugyan 
szép lenne még a sír felett is gyakorolni a hiú önszeretetet, 
de nevetséges is lenne hazií,nknak a m�1gyar literatura koszo
rúi alatt őszült keclveltjével a fris bajnoki i.; könnyszopó po
rok mellett bajvívást űzni. 

A deák emlékeket csak azért ke<l vele1n, inert a sírírá
sokra elkészült n1ár a dci-ik nyelv, a n1agyarnak pedig még 
készülni kell : dc igaz, hogy a n1it cl ncn, kezdünk, az soha
sem készül el ; az is igaz,, hogy a 1nagyar vitézeket 1nagya
rúl kell siratni :iYíagyarországban a 1nagyarok sz{tmára. 

Ime hát a próbatétel : 

Meg�illj útazó. 
Zemplén megyéje 
fiáladó szívvel. 
Ez oszlop mellett 
ICönyckrc hív meg 
N. N. N. N. 

N. N. N. N. 

N. N. N. N. 

s a t. s a t. 

1V[agyaro.k. Nemesek. IIonnyaink. V-itézink. 
I-Iazánkért. érettünk. társason.
Önként. díszszel. még. szabadok.

• 

LEVELli;ZJtSöl(. 

A szabadság. veszte előtt. 
Győrnél. a szabadsáo-ért. 

0 

Ontották véreket. 
1809. 

Elébb deákúl így volt : 

r. N.

N. N. 

N. N. 

etc. 

N. N. 

N. N. 

N. N. 

etc. 

N obili gencre ortis . 
Strenuis civibus. 
Pulchro cxemplo. 
Invidendo fato. 
Gloria perenni. 

< 
0 

Pridie ICalendis Juniis. 
Proelio ad J aurinum 
Pro Patria caesis 
IIungaris. 

Felicibus. 
Immortalibus. 

Quod ante sepultam libcrtatem. 
Pro libertate. 
Liberi pcriissent. 
Grati concives 

SS. ct 00. Cottus Zemplén. 
Hoc n1onumentun1. 

Posucrunt. 
1809. 
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Némelyek több czímcket, 1nások az ütközet napját pon
tosan fognák akarni olvasni, de nem kell az emlékeken örökí
teni a hiúságot, és nem a, d,í,tomok jövendőbeli kurkászóinak, 
hane1n a jöYendő érzékeny embereknek számokra készítik a, 
pocták a sírhalmi e1nlékekct. Nlinck tudni a napját a szeren
csétlen győri ü tközctnck? Vess zen az a. nap az idő keblében 
a futók un<lokságával együtt, és csak azok éljenek, a kiket 
a halál 1negmentctt a szalad�LS gyal�1zatjától. Elég ha n1eg
jegyezzük az csztenüé5ket a. roskacló századok sebes reptében. 
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.,-\zt elhiheted, hogy 1nunkái1nbau keveset bízok, hogy 
11e1n bolondúlok gyermekei1n után, hogy a m:Isét j„ tudom 
::,zeretni, hogy végtére ne,n att<',l tartok, nehogy ne szeres
::-cm kesergő 1nagza tollat, lra nen1 nehogy, apja, 1niatt, vakon 
::;zeressen1. 

Szcu )Jih:ílyu !J-ik ;\ug. 180(!. 

1 �n.z hív barátod • 

.Túskn. 

Pestről jövök, íme egyneh,\,ny újsií,gok. l{,íroly lrerezeg 
letette a vezérséget, Stadiontól elvették a Pandcíra t,ískáját 
(portefeuillc); herczcg Ditrieh,.;teiu van projeet11n1han a kiilső 
dolgokra , edclig :vrctterniclr viszi. 'l'alleyr:tndot, ( 'lia111pa
gnyt v,írjiík, dc ,;cnki scn1 t11tlj:1 1nég, hol <.'I" ,ni kor lti-z a con
grcssu::; .. \.zt mondják, hogy Győrben ncn1 lehet, ,nert a .  vár; 
n1intha ncn1 lel,etnc ott békél11ick, ahol verekedtek. Ferdi-
11,íntl hcrczeg, Belleg·itrtlc és Lichtenstein lesznek a vezérek. 
;-\._ palatinns és Jáno,; ro::,,-zúl va.n11ak, cgym,íst viíclolják; azt 
1nontlta nékick a ci-[Lsz,ír : ,nind n kettőtöknek együtt kellett 
volna az ellenségre, nc1n pedig egym:i. tok ellc·11 a köveket 
h,\nyni. {) felsége :1 c·,;,isz,Írné,·,d J(om:-íron1lia.n három i'-ZOb,í
ha ,..zurúltak; annyi ott ,l légy, hogy Do111iti11nu::, kellene. 
I(o111,íro1n körííl azt 1no11tljúk a parasztok : be kcllcmete,:;, be 
víg e1nber az a franczia l d<' a bajor tol v:�j; legrosszabb a 
ncn1e katona .• \hol az 11rak rs tisztjeik cl 11en1 szaladtak, 
kcYéí' kií,rt tettek a francziák, dc a hederv:lri gyűjten1ényeket 
el:;zedték; Furc,- cruditi. Roso:; püspökkel igen gavallérosan 
b.íntak; 111egholt bújúb;tn. S0n1ogyi pii;:pök úr legjobban tudja,
1negfcnekezték-e v<tgy sem? sunt cni,n varianteis lectione,:;.
fiohenvartot, a hécsi ér:seket, vén képmutatónak nevezte Bo-
napartc. ,,En úgy l1i;:ze1n, úgyn1on<l, 1nint kend a transsub-
:;tantia.tiót, dc nein hisze1n, hoo·y szük::;éo·es ho()·y· a szeO'ény

0 t'> 0 O 

::;zent Péter követője, a rón1ai püspök, fcjeclelen1 legyen, és lta-
1,ísz létére ncn1 a tengert, ha11em a, :;z,trazföl<lct zí,rbolja, és
az cn1beri ne,nct halakká (1lt.alváltoztas,-a. _.--'\. 1ne1111yei dolgok
,illa11dól,, a földiek vá.ltozandók; n1iért keveri kend azokat 
öszvc? l{end c�,v valláso,; háborút akart in<lítani, clfelejtkc-

• 

LEVELEZÉSÖl{ 

zett ken<l, hogy a XIX. ,;z,\.zadban élünk; kcze1nbcn vannak 
lázasztó levelei kenetnek, 1nel,vekct a krakkói ér.�eknck írt .• \. 
békesség istenének papj,t, az ,1r1it, If. Ferenc,;zet, a háborúba 
vitte kend·· i;tb. Nagyon 1ncgszorúlt íí excellcnti,íja f'cleletéhen. 
7 n1illiomot vetettek a franczi,ík az a.lattok lc\'<i v,ír111eo·vékrc 

�- ' 

megt<:vé11 a re parti ti  61, juxt,1 porta,- p,tl:t ti na le1<. lieaultarna·" 
az esedező pozsonyi deputatic'>nak azt n1ondta: 111iért kérték 
�tz insurrectiót? ,,Rz oltalorncszküz, úgy feleh;nek.·· ,,Jtíl va.n, 
úgy1noncl a vicekirály, vcszüdhettek arról eleget a jövű die
tátokon, hogy tá1nadó va�y oltaln1,tz<Í lní.ború volt-e ez része
tekről." lDz a dcputatio azut,\,11 :t ,ni es{u,zárunk <·ngcdeJmé
vel Bécsbe ,uent szerencsét próbálni. l1:sztc·rl11í,;1,y ,J (1z,-ef a 
nemességtől puskákat fo� req11irálni. De rnert kiiliin (',.;iívüek, 
azok a városi burgerkatonáknak fognak a<lódni, tőlük pedig 
el fognak szeclettetni a rendes fegyverek. F�bliől a,z intézetből 
10000 puskának kellene ;;ülni, dl' nc111 hi:,zl'111. l(olloredo azt 
jelentette ő felségének, hogy 11i11c,;1< 1n;Ír több 10000 m{Lzsa 
puskapornál. Mind ezzel együtt l(orn{1rom körűl 1ninden hadi 
tekintetben van. Az insurgensek, kiv,\lt :tz infanteria és a 
gyalogság közt kivált a zempléniek, rnindég és igen jól gya
korolják magokat. J\_ 8ok kincset rnin<l vi,;szaviszik a Duna 
felé, a.Dunán akarv.ín ,tzt. a l<�eketetenger f'elé sz,íllítani. ldée
vraiment donquixottique. I-Ierczeg Ponyato,vski ,;erege Len
gyelországban egy részét formúlja :t fra11c·zia ar1núdiának. 
Ez a sereg megszólítván ICrakkóbau az orosz generálist, 

hogy takarodjon ki és a fcgyvernyugvús po11tomai szerint 
oda hátráljon vissza, ahol a fegyvcrnyup:v:í� készítése ideje

kor táborozott, verekedésre jöve a dolog a két sereg között. 

Az oroszok győzedelme:;kedtek. ICurakint is várják a con

gressushoz. 1\.z orosz császár n.z t  mondta 1nintlég Scll\vartzen

bero-nek Petersburo·ban · r;ikr11·nék, rlr, ,u,,n lPhel ,· VP1·7'étek 11tea.
0 b 

. • .7 

Igen jó kútfőkből a békességnek fííhh pontjai ezek volnának: 
1-o Luiz:'. t vip:ye el a ba ,·:í ria i hcrczeg. 2-o Wörtzburg adat
tasson a bajornak. Jferdiuúnd 'l'yroli;:t és :-;alzburµ:ot kapja
helyébe. 3-o Egész a, közö11,:ége,.; békt•sségig a Littoralc ep:é
„zen :1 francziák kez<'bC'11 1naradjo11. 4-o Galli1;zia nz oro::;znak
,na.rttlljon. 5-o Ö l<'els<'ge bahíln. nhí 11 l/erdin,í11dra szálljon
az uralkocl:ts (!� 1narn,dékaira 1'vrolii; c's Saltzbur0°· i;:n1ét az

' . 
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ausztriai 1nonarchi,íhoz kapc�oltatv:ín. Nén1ely hihető va,n 
benne, dc nen1 n1in<len. Xé1nelycknck igen nagy rcrnénységek 

' 

va.n a jó békességhez. En c,-ak arra az esetre tudnék jót gon-
dolni, ha az oroszok és fi·anczi,í.k közt visszavon,ís tá. rna,lna, 
és rni azon esetre ink,í,bb a békességhez mint a h á.borúhoz ha
joln,ínk. Que1n finc1n Dii <labunt, noli c1uaerere, laetus in 
praesens animus quo<l ultra est odcrit cura.rc ct amara lacto 
tcmpcrct risu. Nihil est ab omni parte bcatum. Rií.nk nézve 
az a fő dolog, hogy elszakad-e l\1agyaror.szá.gtúl rt Duná.n túl
való környék? és ha szabad imperialis v.íro.s lesz-e Bécs, a 
1ni nem lehetetlen, vagy pedig ezután is királyunknak la.kása? 
_-\.zt tartom hogy elég újságot írtam, nem a.karon1 a csiribi
rikkel a papírost elfogni. Engedj n1eg rövidsége1nnek. 

XXXII. 

Széphalom, Septbr. 3-d. 1809. 

Nagy és igaz j'é11yü bri1·rítoni! 

Leveledet vette1n kevés napokkal azután, hogy azt pos
bíra tetted volt. De intést nem adván benne, hová kelljen 
utasítanom vúlaszon1at, s meg nem írv,í,11, meddig m:iradsz Szent 
l\1ih,ílyt, kéntelen valék addig l1alasztani az ír,í.st, míg meg
tudan<lon1 hollétcdet. J\.zt tegnap 1nélt. J ckclfaJusi úrtól 
n1cgértctte1n, s í1nhol is 1nár a levél. 

JÍcnnyirc köteleztél le cnge1net pesti hírcidnck közlé
sek által, érted a nélkiil hogy szLik,;ége1n légyc·n hál,ímat ma
gyarázuo1n. l(edvc,- dolog tudni, 1nik történnek az okosok és 
ncn1okosok között. r\.nnyi haj lévén a , vihígon, és annyit 
kell vén szenvctlni a bolondokt<íl, igen jól esik azt mondhatni 
1nagunkban : hála az egeknek, hogy oly bolond nem vagyok. 
)1i Újhelyben nagy örömn1cl tölti,i11k cl, inert a p�Lpa cxcom-
1nunicatiója azt a rettenetes embert bizonyosan megteszi, s 
az angol - az a 1ne.r;szriúarl[t1í,j,l a rabl{tnczokra vert Euro
pának ! - �ipolylJan 35000 c1nbert teve ki, 35000-t Spa
nyolországban is, �5000-t Franczin.országban, 35000-t 1Iol-

•• 

l 0,'5 

lanclii1ban, é:s így 111,ír csak eddig is 140,000-t; ezen felyül 
elvette }lannoverút, Bré1n(Lt és Iln1nli11rgot; ezen fclyül I(ron
stadtot és Peter:;b 11 rgot ví \'ja, ezen fel yűl .t\ rehangclha II oly 
nagy sz,Í1nú katona,-,í.got szállított ki, hogy a n1egrcttc11t 
rus,-zus kéntelen volt ;-;crcg�t(-i-alliczi,íl>tíl ,·is::<za\'01111i. El ta
láhí1n felejteni n1agan1at, s azt kérdtcn1, l1a az angolnak ,·an-c 
ennyi népe? s nagyon c1nlékcztcttck, hogy gcographiií t és 
statistic,i,t 1n1í.,- i� tiinúlt, nc1n c;-;�ik ön. ;\{ár rnost hallgatok, 
inert magamat tettetni �e1n ne1n akaro,n scn1 ne1n tu<lo1n. l)r, 
nagyon ren<lcs, l:ogy ezek a 11c·111-retfe,qük ) az ily rettegé,t1nint 
én, abba a gyanúba veszik, hogy rcttcgéscn1 alatt vahuni ti
lal1nas, veszedelmes lapp:ing;. 'l'ch,\t patriotisn1ust is té;Jük 
foo·ol< czuti1n tanúlni. 

t, 

.A. tegnapi dcputation. ;-;cssiúban azt végzénk, hogy azok, 
it kik 10 frttal ca.pit,í.lta ttak, a lengyel szélek s belső bátors.íg 
védelmére keljenek fel. Szombaton lesz ismét ebben ülé
sünk. Okolics(Lnyi úr azt javaslotta, hogy a tehctősök állít_ 
sanak egy sereget. De az ülés a pataki plcb. motiójára abban 
állapodott meg hosszas villongások után, hogy a szegények 
keljenek fel. Fő-not�ír. rlorváth azt vítatta, dc haszontala
núl, hogy ez er.Í,nt tartassék közp:yííl<�s. - Lónyai nem 
vala, jelen. 

Ilogy a russziai sereg Lengyclor,.;z{1gban bar11tunk, lcg
alibb hogy bcrontás[Ltól nc,n tarthatunk, n1élt. Jckclfa.lusi 
úrnak gróf Ilallcr J'óz:scf és l�gger1nan excj,í.któl hozott levc
lcikből tudjuk. llogy kell ezt egyeztetni azzal a hírrel, a 
n1elyct, baráto1n, 're küldtél a napad ,íltal e fcls. császúr11é-

, . . , . . 

nak? és azzal hogy a fcgyvcrnyugvas actaJat a, r11ssz1a1 sc-
rco·o·cl az  cllenséo· foo·J·a ncn1 J>c<liir n1i, közleni? 

on e, .,_, ' n o ' , · 

Ilát az it 1ncgfcjthctctlcn hír a két l�ujanovic,- felől, 
mi lehet abb:u1 iga,z? ltn ti,izta szive1nből örrcndek azon:
hog:y ezen szerencsétlen h1í.ború alatt 1nég nc1n lett se1n1n1 
áldozat, és ncn1zetiink között 11c111 taliíltatott sc1n "étkc:5 se1n 
gondolatlan. , . ., 

Te a Landon 1\.nnalisait nc1n becsülöd. En igen hccsu-
lön1. Ilogy azokat a kevés fríra<lsággal, tle igen gyak�rlott

,; igen szerencsé„ kézzel dolgozott skizzckct a ><zrn1 crt;;e,

arra csrik egy kevés gyakori.is kell; s itél<l 111eg;, n1cly :-cp;e-

• WWW •
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<leln1e az a könyv azokna.k a n1esterség tanúlóinak, �L kik a 
pon1p.ís munk,ikat rneg 11en\ szerezhetik. 

' 

ln1hol van, a nlÍt az cn1lék clolg,í.ba,n készítcttern, meg-
.--zólíttatv,í.n I lor\·,ítl1 Tani;Í::: .ílt,d, hogy relationkat készít-

, 

;:ük cl. Ol1ajt,tnú111 hogy ja\·aLísoclat inegnyerhesse, mert az 
a leg„zcbb jutalon1 : tlc 1naga,n1 i:::, hig_yj szent ,íllítib,omna.k, 
úgy vagyok, l1ogy a,z értelme:,; C'ritika s igazít:,s által 1neg 
ne,n biíntato,n; :,; n1iként f,ijhatna 11ék<'1n a Desötf:y igazíbísa, 
kit tisztelek é:-: :-:zeretck? .\_k,íro1it 1>araocsolsz benne ,neo·-

;:-, 

változta.tni, RZÍYCscn foga<.10111 el; <.:sak arrn kérlek, l1ogy nzt 
a §-t ne hagyasd ki, n1elyben szívem ,nclegen szól. Bár sok 
volna, a ki ,negérteni a,ka1ja' l)e att<'>I félek, l1og:· azok fog
ji, k rnegérteni, kik Phaedrusnak szavai ,;zcri n t, suspicione sua 
,-tulte nudant animi con::;eientiam . 

• 

Rn alig isrr1erek vgyét, a melyben az ernberiség alább 
„i_i[yedt volna, mint Zemplényt. !{evés van benne, a kinek 
,;zive enthusinsniust kapha,-snn. Sokkal többet írtam volt. T{i 
kellett törlenen1. �zt a brouillont rnég senki nem látta. 

Ismered-e Rúday Pa.lit igen n1élyen r Az ő nagyatyja 
éi:- az ő ipa nekem nagy iclolumaim voltrik s rnarit<lnak. Ennek 
a két nagy embernek emlékezete, ebbe11 az egy nékem igen 
becses barií.tomban egyesülvén, i>tet kérte1n meg születendő 
fiam keresztatyjúnak: ke1·eszta11yja b. J>rónay Simonné, az 
én kedves Ilirgeist Ninim lesz; kinek arczvon[tsai sokat, 
igen sokat hasonlíta11ak a napitdéhoz virító esztendeiben, sze
rnei ugyan épen azok, 1nint a te igen szép napadéi voltak. 
Rádaynak tegnap vettem vála:;zá.t ezen megkérö levelemre, 
n1cly oly lelkes, oly szép, mintha egy fi·anczia ízlésű poemács
ka volna; az ö igen szép, forró s pajkos lelke egészen festi 
magát benne. Szeretné,n azt néke<l egyszer elolvasni. 

I(üldöm a ,,r esselényihez írt epistolámat is. Most l1oz
ZéÍ.d ké zül egy. De úgy el vagyok foglalva, hogy írásához 
nem férl,ctek. 

Jialhíd-e ,L v· ay J Ózsef fia szerencsétlen hid.ílát '? A 
igen sokat \'esztctt ezen igen külünöf' iOúban. Neveli>je 
j,íhcíl kell hallani <licsércteit. 

liaz:t 
• 

�za-

Dc,ik insc-ripliótl szebb 
\'alanii b<:nne, a n1it én ne1n 

1nint a 1na.gyar. 
' 

,;zcretek. r gy is 
V a11 a,zo II ba 11
azt 1nonclo111 

T,EVELF:ZÉ�Ö K. 1<17 

felőle, hogy bátran fel lehet vésni, mert valóban 15zép. Rrla
tic'1nk mellé kell tenni_i11k. Szerctnc\k criínta beszélni velr<l, 
hog·y félre ne ,;rtscl, a mit rllcne monllhatnék. 1-Ta g_\·ííl1'·,..r<" 
tal,'il;;z jíi11i, kérlek, tisztelj n1cg: l:ítog,1titsodclal. Fclci<cgr111 
l;piiletemnck /.::;zaki r<'Rzc'·hcn fo�ja r<'kiinni az Tlythia c·ont11-

111aciai l1eteit, :; itt 1na,gunk leszi.ink. 
_i\z én in,-criptiomra, néked ne,n ,;zükség glosszic'tk�tt vcL

nc1n. ()sak azt engedd moncla1101n, l1ogy az első köven a 
Barkóczy neve elől szeretnérn elhagyatni a ka.pitányi titulnst, 
s a m}Ísodik köven, mint a (.l-erirel\'i neve rnellett. a 3-dikon

< , • ' 

óhajtanám l.í tni a (/s,:111·/íL, Jl{drli·ríl, mivel a többieknek lak-
helyek felje,Y:ycztctik . .t\.zért hogy Barl«><:zy és Gergelyi tisz
tel<. amazok c:;,tk közemberek, ha<lcl léo·)·enek neveik e<rvfor-

� 't"'-J 

1rHÍ.n, s legalál,b abban ]éO'Yen hasonlósáo-. 
' 

t'lo1 b 

Elj szerencsésen, kedve:; bar{1tom ! A mélt. grófné ke-
zeit:,; kedves kis alakaidat csókolom. Ajánlom magamat ba
rnt:;fígoclba, mely nekern mindenek felett becses. 

hív tisztelőd 
Kr,.zinczy Fei·encz.

Elkészítettem hirtelenében könyveim catalogusát ir::. 
'l'ekintscl végig, és kérlek küldd vif',-za a1111étk idejében, mert 
ma,gamnak nincs n1e2: s restellem írni. l{épzelheted hoO'v né-

� o. 

1nely clarabok kimaradtak belőle, és miért. 

XXXIII. 

Széphalom, Scpt.br. 20-d. 1809. 

Kedves bri1·d to,n ! 

R,áclayt n1ég 1neg nem született fia.n1nak kcresztatyjiív,í 
kértem n1eg, 111ert n1ind 1nagiít különösen szeretem s bccsü
l<írn, mind nagyatyjií.nn,k s ipftnak emlékezeteket tisztelem, kik 
cng:e1net el;;ő i�ús�1go1n olta, szintén ha.hílokig különösen kc
gye-ségeikrc 1néltóztattak, f' ezeknek e111lékezrtek az én 

., 

újabb ]l:í<la.ymb,tn egyesííl. () nekem egy oly genin]i,- lcv<illrl 
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felelt meghívó levelemre, n1ely ér annyit mint egy vers. Poe
tai tiízre ltcvűl vén, s 11en1 gyí5zvén várni, hogy a .  kis poron
tyot lássa1n, esókolhassan1, előre elkészítettc1n poctai cpisto
lán1at, n1clylycl neki a gyer1nck n1cgszülctését béjclenteni 
fogo1n; s i,-1nerYc:n ízlésc<lct, hogy a franezia poetií.kat nagyon 
kedveled s szcrent>'éscn követed, addig is 1níg a gyermek 
meglesz s néki áldásodat 1negkérheten1, közlön1 veled a da
rabot. Csak a,zt jelcnte1n, 1nég pedig kínjaimnak teljes érzé. 
sekbcn, hogy a franczia könnyűséget, pajkosságot, enyelgést 
ezen rím,íkban szegény nyelven ,: ilyen scanclált versekben 
oly nehéz megadni, hogy tegnapelőtt egész nap három sort 
ki nem tu<lta1n dolgozni. Nevetni fogsz pél<l. ok. hogy a sza
k,ícsom mint j 11t ezen tisztelethez. Dc a tancícso11i1·rt, ne1n volt 
más 1·í,me, hane1n csak cicso1n, tr1kdcso11i, tolmcicsom, kalácsom,

kovdcso111, s ezek még kevésbbé tarthatnak just a versbe le-
endő felvételre. - I,nhol a daraL. 

G1·óf Ráday Prílhoz. 

Az a Czakó, mely - vélem 1) Afrikából 
Szép asszonykií,inknak hordja a gyermekeket 
- Olykor azoknak is, kik édes cseppeket

' 

l\1ég félve lopdosnak az 1-\.1nor italából -
Oh képzeld e csudát! hosszú orrából
Sophiem keblébe ma, egy kis fiút teve.
,,Ez még pogány, s még nincs neve.
Papot ha1nar nckí ! netn lelni azt Afrikában."
Igy sz6llit,,; klcp klep kle,.! látatlanná leve.

Veszett volna a go110,;z Czitkója vaLld honnjában '. 
Va.gy vitte volna rnúsnak ! �ugenic 
Szobáimat 1na.ga cl tudja tölteni 
Fületrepcsztő sírás�tval, 
� 11 időn, tipcgvén 1Ianns,vurs�jával, 

1) Véle111, nen1 ,l prono1nen, liancn1 a verbu1n.

• 

, 

.. 

LEVE LEZltSöJC. 

Elsiklik, és az ütést ah! nem felejtheti; 
Vagy mií.r tovább ncu1 tűrheti 
I -Iogy késik pépjévcl szakácso1n.
Félre azt a 111,í.sikat ! a liiíz
Szűk egy sí r<Ínak is. S egy szó annyi n1int száz,
Nckcn1 a gyer1nekbcn se1n hírem, se1n tan;ícso1n.

Ah mind haszontalan! Sophie 
Feltette a fejét, s ezt a veres, fogatlan, 
I{opasz rívó fiút - a gondolatlan! 
Ne1n átallja Eugcnicnk öccsének vallani. 

Legyen, ha kell! én nen1 perlek vele. 
A kit így juttatnak eff'éle aj,í.ndékhoz, 
l{aczag, ha van esze, a kelletlen játékhoz. 
Dc te, l )ali1n, lclken1 fele, 
Végy rjszt barátod gyötrelmében . 
,T er, s e szép at�·a:-iúg bcesűletében 
- l\1Iég híre ncn1 n1ent cl - osztozziíl n1cg vele.

,T er, és En1il-'l'rajiínt foga.�ld te Í:5 fiaLlnak' 
S öregaty,idna,k és ipadnak 
Lchcld belé nagy lelkeket. 
S a tenuen 1naga,clét ! - -
l{ülönböző, dc egy, ösvénytekct 
Válaszsza ő is ösvényének. 
Gedeont a tndon1ány és ének 
S a c:5enücs virtusok dicső 1nunkáiban 
Tekintse tisztelt 1nestcrénck. 
A ncigy péltláját lelje Prónayban, 
S mint kell cátói tisztasággal 
A vétkesek sergét 1ncgszégycnítcni, 
S jobb útakra téríteni, 
Mint kell Ulyszszesi szent iílnoksággal 
A rnonstrn1nokkal kiizdcni, 
És n1co· nc1n csi,io·o·cdvén a harcz di.ihös vészébcn,

e, > O 00 

N cn1 11 yúgo<laJn1at csak, dc fényt i::- szerzen i,
Csudálja ipadnak na?;y képében. 

10!1 
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Te oktasd arra a bölcseségre, 
Mely élni tu<l, a jót, a szépet szereti, 
Azt, a 1ni ncn1 az, megveti, 
De rL n1i a.z, szcntííl és készen követi; 
�Iely 11c1n v,íg·y csalfa fényességre, 
�iclynck csak béke kell és kedv, s p,írt,ís poharát 
Józan kénynyel i,·ó e!tnés barát, 
Jól folyt napok utá11 csilbí1nló társn,ságok, 
T,ínc:t., játék, 1uuzsika, tréf(tk és nyúja,;s,ígok, 
1:ük közt a bülc:seség 1naga is szédeleg; 
S hol kön.vvnek, hol n1ás11ak :szentelt szép éjjelek 
Így élni - a te 111estCr$égcd : 
'l'raJ·,ín ebben kö,·essen 'l'éo·ed ! . .:, 

' 

Vetted-e relatiónknak coneeptusát? 
ti,:ztelt, szeretett s irígylett barátom! 

Blj szeren c·sé,.:en 

XXXIV. 

Széphalo,n, 17. l)tohr. 1809. 

/ 

Edes baráto1n! 

Emíl-1'raj,int a kaJendárion1 szent 'fherézi,íja. (15. oc
tobr.) Sophronia 'l'haliá.vá változtatá. 'reg11ap kercsztelé 
1ncg e nevekre a k:ízn1éri i1nn1ttndu,; �piritus exorcis(1lója. 
1\.jánlom kegyességctlbe a gyer1nekct, atyjút, anyjút és 1nind
azt, a mi hozzájok tartozik, .Rádayhoz írt epi,:tohíni felét tc
ltút újra kell dolgozno1n. 

Imhol hozzád egy cpistola. -�zért is kértelek volt, hogy 
:t tegnapi gyűlésre vennéd erre út,1dat, hogy az az örömön1 
lc!tctctt volna, hogy hullhassa.111 sz�tdból fclolvasús,í t, 1nég 
1:>c<lig akkor, 1nidön ('16ször hítod .. ·\.1111yit csak ér 1nint n 
,,· esselényihez írott, ,.:Üt többet. Hor,ícz szc1nc1n előtt for
gott, <le a tru· 11arúkrít :;tb. ne1u ph1giuro, hanem csak i1nitati.o. 
I(<4t orhan tet:;zC'n1 lr.g·inkáhh 1nap:a1n11ak : 1) rl k/ny _fn-

11 1 

gyaszt}a f-íe?'ctilest s /:fztricsrfkof - igen j<'>l esik, hogy a két 
cgym,íshoz oly igen hasonlö héros neve együtt ,ill. - 2) f., TincR

1·o}t .<; kr1·eszt -� neni liSszesz l?;,;cellenz ! - Ez e,iustiq u e. 
Tegnap nagyon 1negj,í rá v.isp. II orvá.th, úgy n1ondj,í k 

mért én nem valék gyűlé,-cn. Vitatta hogy 1nintlen nerne; 
üljön fel, ,; a föi,-pánra. hárította a (lolgot. l<'clolva,-t:ttta a. 
főispán levelét, elfelejtvén hogy abban az van, hogy 11e <'ll

!Jed_j<> tnrlrdni, hogy ez a corpus i,- ellen,-ég clibe készíttetik, 
s rnidőn f'clolva:;:ík a levelet, az egész publicu1n k,ttza.jra, fa
kadt, hogy így denudálta a titkos sz:í.nclékot. 

' 

Rlj szC'rcncsésen nag,Y férfi és kc<l vcs bar,Í.to1n. \T cttcd-l' 
a rclatiót a 111onin1entun1 dolgában? Szolga.bíró ,íltal küldct-
te1n azt. Nem felelsz sc1n azon Jcyclc1nre, :,;cni két m,í,:ra. 

. '

n1eg nern foghaton1, n1iért. - 'Tisztelettel barátsá,ggal ölel 

Gróf 
l}ezsőf'y J ózscfhcz.

l<(lzi1iczyd. 

Széphalo1u, Nlá.jusban, 1809. 

Ila érted-e te, honnan jöhet a,z, 
1-logy a Prornetheus sanda nemzete
Sehol nc1n áll meg a közép ösvényen;
S mint a botor juh, 111ely azt nem tanúlta,
}Iogy leghamarb út a legegyencsb,
Mindég: az egyik félre sántikál?
Sztricsák, mivel nincs füstös perg:unelljc.
De a kinél e csorbát nc1n-fösvényc11
JCipótola n1ind Phoebus 1ni11d .Nlinerva
(.!\.. régi irltának ritka kedvcl<'.íji),
JCaczao-i·a Felle,,.várit s csillo!!(u,át.

�. ü ...�

Gazdag, te 11e1u va,gy pénzed! így rekcg.
!\.z úo·)· Yagyo11 J:iriílf,.,d, n1i11t a czaf'rang-

r--. ( . 
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:\fost a sza1náron, 1naj<l a büszke 1nénen. 
.,\. czí,n csak báb : csak hang az a nemesség. 
Dcukiílionnak népe 111i11d rokonfaj. 
Nincs pór közöttök, s nincs nc1nes : s ha van, 
Bií.r thronuson ül, pór a ká.ba : dc 
A böl<'s, ha porban fekszik is, - király. 

Elnyúlva bársony pamlagán, nevet 
Sztricsák királyon Fellegvári, s 1nond : 
I-Ia bölcseséged annyit ér, bagoly,
Mint a királyság·, n1clyet bírsz, nekem
Úgy kell az c-gyik 1nint tt 1násik. Ész,
A mennyi kell szükségb61, nékem is van,
.t\.z a tié<l gyanús pénz! kelleti
Kincs 1nindencknél : én folyón kapok
Oszt1c1lyba néked a gyii1nölcs jutott,
Nékem csad a héj. Érd be te a gyümölcscse:l,
A héjjal én beérem: ;; vége a pernek.

' 

Esz-é tchá t vagy fcny? Nielyike az elsőbb? 
::\Ii<lőn szobá1nnak csendes szeo-letében 
Tckintc1n a benniinket s neni ben.n1.i1iket 
Igaznak vé zc1n a n1it l�pictét 
S Antisthencs s Jcan Jaques és Payne tanítnak, 
S az észnek hajtok térdet s tisztelő fot, 
S szolg,ílt ügyen1bc11 bőv zsoldot lelek. 
De ah! hová lesz :szép hitcn1, midőn 
.\. sok ravaszszal jobbjainkat il"

:\Iás részre láto1n térni oly bér ked veért, 
l\1el y bölcset és 11cn1-bölcset cgycrá nt vonsz, 
A mely 1niatt a bölc:s t:sak szép tettet tesz, 
A nc1n-bölcs té:szen még ne1n-szépct is -
l\1ihelyt reájok kezd n1osolygani 

' 

A ke<l v- s haragban változó szerencse. 
El. űlyed akkor lclkcn1, s fií.jdalo1nmal, 
:ri1ely sc1nn1iben nem lé! enyhűletct, 
Ekként kiáltok : 'l'J.-fJi1wv (I/J!::t-fJ 
,16rou o.pe!<J ! s clh:ínyom a pnizst. 

LF.VEl.EZÉ:--ö K. 

'l'e, ,L kinek Lucíua nagy nc1nct, 
iVIincrva bölcscségct s isteni elmét, 
Cythére győzhetetlen bájt ada, 
.Jer és beszéld cléí, 1niként e:;ik, 
IIogy a 1niért más kényét, nyúgodal1n{tt, 
Arany szaba,lságban élt na,pjait, 
Dús birtokát, és a 1ni 1nég bccsesh 
A legbccscsbnél : önbecsiilhetését, 
l{ész volt koczkl�ra tenni, 1negvetette<l. 
Mert én, bocsár::d 111eg rnérész gáucso1nn t, 
Egy értelemben véled ne111 vagyok 
A tar parókót hord; a fel világú 
Üveg szetnet rak fel vagy flastro1not; 
Lángszín haját a rőt barnára festi ; 
A sánta tóldót vettet sarka alá; 
Vánkossal to1nja köntösét a púpos : 
S 1nidőn így látod őket, szólj, nevetsz-e Í' 
Miért tehát azt, a ki 1nostoha 
Vagy csak gondatlan sorsa vétkeit 
Igyekszik férfi lélekkel javítni? -
Midőn te tűzött öltözetben léptél 
I -Iazánknak öszvegyült atyái közzé, 
Ertette 1nin<len, hogy díszes nernecl 
S Sárosnak és Zemplénynek méltósngok 
Adák tenéked a nagyság érzését, 
S tisztelte benned ön-érzésedet. 
Tiszteld tehát nagysága érczését 
Te is Sztricskában; tiszteld bölcseségét, 
Mely véle a legszebb czélt, a legszebb cszkö::t., 
A legszebb módokon választatá meg; 
Tiszteld apathiáját, 1nely lyel ő 
Csúszása közben annyi döf dösést, 
Ah, annyi bántást, annyi durva szitkot 
S cselédi zaklatásokat! - mi ketten 
Azt elviselni ne1u tudnánk - eltűrc. 
Tiszteld �L bajnoklclkct benne, mely 
Csüggeclhetetlen b{itorsággal vítt,

Ilevűlt és reszketett, izzadt s fagyott, 
8 
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Míg végre a czélnál látja má.r magát, 
. s borát rnost ő is istenekkel issza. 
S ha néha, az égi bortól részegen, 
Felejti hogy Szt1·icsák volt és Szt1·icsák, 
S a csúfolók sergének hahotáját 
,Java.lló ta.psolásoknak veszi, 
S magasztalásnak a szidaln1akat : 
Gyarlósá.gától fordítsd el füled, 
S n1osolygd, dc szánd, az újabb Herculest. -
Na.gy addig volt az is, míg vívta tartott. 
A kény fogyasztja líercitlest s Szt1·icsákot !

Barátom, elhibítá<l útadat, 
Midőn a házi boldog csendességet 
Elébe tetted annak a rögös, de 
Salygó pályának, mely rád nyitva várt. 
i\•lit ér hogy a kir[dy és nagyjai 
Ismérik érdemeid s kegyekkel néznek? 
Mit ér hogy im1nár három o-yűléseinken 
' 0 

Allongva tisztelt Véneimnek karja, 
S a köz ja vallás azt a feddhetetlent, 
Kit sen1 rcttentés, sem magasztalás, 
Sem unszoló két·ések és haszon, 
Sőt a barátság szédítései is, 
Tisztétől el nem vontanak soha 
A tölgy galyjáyal koszorúza meg? -
Nincs rojt s kereszt, - s nem lészesz Excellenz ! 

A bölcseség középben áll, nem szélen. 
Kell ész : de fény is kell. - Melyike kell több? 
Nem kell sok ész; az sokszor árt : de fény, 
De czím, de pénz sok nem lehet sohm. 

Az én hajam n1ár ősz, s rózsáid alatt 
Ím a tiéd is kezd fejérleni. 
Ila Zeus l{roníon elinúlt napjainkat 
Visszafolyatná, térnénk a jobb félre. 
Ah azt elugránk, s a kor vissza nem jő! 

• 

LEVELEZl�SÖIC. 

�Iivel tehiít péld{tt nem adhatunk, 
�t\djunk tanítást: I!'ényt, ha jól lehet, jól; 
1-Ia nen1 lehet jól, úgy ahogy lehet. 
Elé!! idő lesz mindéo- bölcseséo-re 

� 0 o > 

.Je,qyzésP.k. 

11 !i 

Legha1nn1·b út .. . ) inert a mett·um ne1n szenve<lte meg 
sen1 a legi·övidebbet se1n a leg kitrtábbrit. Pázm{u1y 1ui1r 111on<la 
ha111rr1· 1nitnkát, azaz ha.1nar valót, hamar készűlt.- Vin, rccta 
e;;t. via brevissima. 

Kivíllttecl . . .  - Be1i11iinket, neni·bf'nniink<'t . . . ) Czél
z,í;; a stoic11::-ok tanításaikrn, nc,·ezctescn Rpiktétnck lc�elsií 

• �ora,ra. 
�J.111.ov .... ) Brutusnak utolsó szavai Philippinél: ")\Tyo-

111or1ílt vi1·t·1ts, tPhdt tf' .szó (üres hang) vr1g.') .1 

Salygó ... ) Rgy ,f ankovic;; �Iiklós úr birtokábnn lévű 
k<'zil'ás ntán; salygó 111icr111s. 

/ 

.4.llongvct /ii;zf P[t Véneinknf'k krujr1 .. ) Viro l )hocbi 
C"horus adsurrcxcrat 01nnis. 

]?/,1yt, hrt j1;z lehr,t, jr;l ... ) re111, fa,cias l'Clll, si pos,;i:i 
rectc, sí non, ciuocn1H1 nc 1no<lo rcn1 ! Ho1'af.

XXXV. 

Pl[élt. _q1·�f Df'zsöjj'y József úrnnk 
Kr1zinczy Feren,cz szf 1;e.� br11·rít i tiszt elet/.t. 

Tn1hol küldön1 a relatiót. Tapasztalni fogod hogy az 
a hely, ,t 1nely szen1et szúrhatott s né1nclycknck fiíjhatott 
volna, úgy meg van szelíclít,·e, hogy ezt ugynn előttök is fcl
olvashatniíd, sőt ha felolvasn(td, íík 1nagok is azt kiáltanák, 
hogy igaz a n1it n1ondasz. A virtusnak a.z n triu1nphusii.. van 
a vétken, azt n1ondja la. Rochcfoucauld, hogy mikor ez nem 
pirúl el épen, n1agn i,; 1negYnllj:1 an1annak felsőségét. ITozz:í 

8* 
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tehette vala, hogy a vétek szeret amannak álorczája alatt
farsangi játékot játszogatni, noha tudja, hogy ötct az álorcza
alatt minden kiismeri. Ha Laudon Epe1:jest talál lenni,
kérlek, méltózta:is,íl az itt hagyott üregbe bérakni a füzet és
a réz sznmát, n1ert azt én 1negnevezni nen1 tudta1n. Méltóz
tassál ezen felyűl mind a magad fclyűlirásaidat 1nellé íratni,
ha kettőt ,·agy többet csináltál is, n1ind az enyé1net. Ezt
azért, harátoru, hogy ki ne ismerhessék, rnelyikünk melyiket
csin,álta, s szabadabban itélhcssenek, v,ilaszthassanak. Csele
kedheterl azt is ha tetszik, hogy az enyémet fordítsd deákra
s tedd m;llé, hogy ha csakugyan deák akar lenni, találják
úgy is. En ezt deákra tenni nern próbá.lta1n s nem is fogom.
A Wesselényi zsibói kastélyának kapuja felébe deákúl tet
tem, mivel ő úgy kiv,-í11ta, s ez a 1nunkám azon kevés időbe
került, a mely alatt Újhclyből Széphalomra kiérten1. Talán
ezt is tudnnm tehát, nagy crőlköclésekkcl bár, deákul kiten
ni : de �n ncn1 szeretek sc1u1nit tenni lelkem ismerete ellen.
Pedig ,ezt dc,íkúl tenni, bizonyosat1 az volna.

En egy holnap oltt1 inkábbára a jénai Lit. Ztgok olva
sásá,·al töltön1 idiímet. I{lopstocknak Gramn1atische Gesprcch
jéit Voss rcccnscálta benne (Jan. 1804). Ezt szóról szóra
kiírta.m. Tudtan1 hogy l{l. azt í,1·tn, dc a könyvet scn1 Pesten,
SCIU .Bécsben 1ncg nem kaphattam. l\110:st újra siiro·ctem me�
klildését. 1VIcrt - higyj állításon11Htk ! nem fa�faronád :z
bennem - nékem épen az a gondolkoz�1son1 a 1nagyar nyelv
ről, a 1ni a Klopstocké s Vossé a nén1ctről; és Te tudod,
hogy .ré.gcn készíílgetck oly gra1nmatiki1t írni, n1int a milyet
l{l. k,vant ezen rcccnsio szerént. Sőt tovább n1éo-yek : lát
ván (a 1nit l{l. iH látott), hngy az felette sová11y p�rtékácska
lészen - én is épen úgy gondolkozta.111, elmés költc1nény ál
tal meglelkc::;ítcni a grammatikát, 1nint l{l. cselekedett itt, de
nc,n. érteni fel, .n1'.�1t kell azt úgy, ahogy itt látom. Engemet
a 1111 gran1n1at1k,unk olva::.,Í:sa ugyan elfáraszt. ;\.. Révaiét
legalább szép dc,í.ksága 1ni,ttt olva:shato1u. De hogy olvas
hassa a� c,�bcr Verscghiét, Gyarrnatiét, a Debreczenit, a
Bcrcgszaszrét, melyek, 1nint a Sarcli vcnalcs, alius alio ne
quior (ezt az adágiumot belé csavartan1 a Pi1pai Sám. M. Li
tcratnrAról írt munkájárrak reccn;;iójába); 8 nem csak a

• 

• 
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magyar nyelv ter1nészetét nem i:,merik, <le nem a 11.yelvckét
is, és mégis grammaticát írna,k !

óhajtanám, érdemes bar[itom, hallani ítéletedet ezen
most említett recensiómról, ha 111ajd kijővén, megolvasod,
mert magamnál párban nem maraJt 1neg. IT,í,t ,1 Ilimfy ver
seinek recensióját olvastad-e már a septembcri füzctjckben a
bécsi Annalisoknak? Szeretném az eránt is érteni, miben
egyez gondolkodásunk, érzésünk.

Te egyszer azt kívántad tőlem, hogy n1utassam n1e�
annak igazságát, hogy a nél'nctnck van pro�o<liája, 111elyct te
tagadsz. Lássuk, mit tudnék reá hirtelen mondani, n1ert ezt
a levelet ketlvetlenségek közt íro1n (azok enge1nct nem ritkAn
érnek s fognak is még egyneh!iny esztendéíkig). - Prosodí,íja
a németeknek bizonyosan van. Azt eléggé 1nutatja az, hogy
ők magok azt hiszik, érzik, tucljúk (liísd a mit a Ilimfy rcccn
siójában róla 1nondok). De ez az ő prosodiai törvények ncn1
egy a görögökével, rómaiakéval, magyarokéval. Azonban hogy
igltZ mégis, és ne1n erőlködve költött, hLthato<l onnan, hogy 
a kik a régi metrik,íval nem épen i:11neretlcnck, azok a soha
nen1 lAtott hexan1etereket is oly t<>kélctcsen fogják scandálni,
s első olvasásra, mintha dc,í,k hexametert ::candúlnán,ik s e:;ak
az anceps syllabákon fognak elakadni néhol, melyeknek ,:;7,.1-

1na nálok tudnivaló hogy nem kevés. A mélt. grófné bizo
nyosan nem fogja tudni mi a spondeus és clacty lnf', C::, rnégis
kérd, hogy ezt a sort olvassa fel előttefl:

So flieh' ich dic Freudcn llcr ,vechseln<len Lust,
vagy ezt :

Und buhlerisch drückt sie die sehnende Bru:,t,
s tapasztalni fogod, hogy nyelve ily uo·rásokkal ejti őket :

• 
0 

V j - VV j - V 1 - VV j -

Ha nincs prosocliájok, úgy a metrikába be nem avatot
tak ezt nem tehetnék.

Néked és a mi németeket útáló magyarainknak csak az
forog szemetek előtt, hogy két egymás mellett :ílló conso
nans positiót tesz; a blühende teh(�t nc1n - vv hanc1n - - v.
De miért trihrachys a pat1·ibus, holott a matribus tlactylus r
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azt fogod 111onclani : azért, inert a rna hosszú, apa rövid. De 
,niért lehet hát �L JJatribus hosszú is positio1ie? Nen1 lehet 
erre szorosan fogva felelni. A t.-írgy hosszú disquisitiót kiván, 
arra pedig ncn1 érek. Egyébiránt én azt hiszem, hogy a 
1nagyar nyelYnck nen1 csak 1·övid syllabája van, 1nint le, ha, 
krcs, - és ncrn csak hossz{1,, mint j'cít, 1·út stb. hane111 kerné1iy

is, n1int : int, ke1·t, és hogy a kc,nény és hosszi'.1 nern egyfor-
1na. Dc erről majd nyomtatásban. Ölellek. 

Kérlek, ne halaszd okára a rclatio vi::;. zaküldését, 
hogy bcaclhassam. Várják. 

Ba.rátain1at régólta kéregetem, hogy autographiai gyűj
teményem gyarapítására küldenének hohnit, s Noven1b.12-d. 
egy szeretetrc1néltó leányka nekem J3arcsay Ábrahámnak 
hárorn levclkéjét ( azaz feuillette, nen1 lettre) kül <lé. J{etteje 
franczia vers, a harmadik a magyar. - l(edvcske<le111 a kettő 
leirásával, de azt kötvén ki érte visszontajándékúl, hogy te 
is küldj nekern ismét érte valan1it, azaz valamely írását ipad
nak, napa<lnak ,  vagy Illyésházynak, J;'estetics Györgynek 
vagy akárkinek a nevezetesbek közű], akár megholtak, akár 
élnek. Nem sokat gondolok én vele, ba a levélke csak egy 
oecono1n. comn1issio vagy quietantia is, ,nert csak arravaló, 
hogy a saját kezek ír.-ísabcli gyííjte1nény nevckedjék. 

N. l.

Quel phénon1ene heureux :se leva <le cett iste 
Ou le �agc de Ron1e fut jadis en exil!

E t ce l'a1ne dc Scnequc qu' inspira le tuteur, 
Pour vcngcr dcs llomains aviJis la grandeurr 

(Pour) Conquerir l'Egypte, et l'offrir au Sultan
, "il vouloit la rég:ir en loyal Musulman; 
Rcvolcr en Europe au secours dc la Francc, 
Oú pcr::;onne ne ::;avoit plus saisir la balancc; 
Mettrc A leur nivcau sceptres ct Ja tiare, 
Rabaisser <l'Albion l'ambition avare; 

• 

• 
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Moderer le courroux des altiers Germains, 
NB). Appren<lrc a, leurs princcs r1, <lcvenir hu1nain�. 

Rcculer de la Gi\.ule les limites jusqu' au ]1hin -
Voilá d'un mortel le plus brillant destin. 

l 19 

Miért fog az olyan franczia ver:;ek irásába, a ki a 
voila-t két syllabának nem vesszi, és a ki a Gaule-ban az e-t 
el ugratja, holott utána consonans jő! s így a I imites-ben az 
utolsó tagot? - certc furit. 

N. 2.

J(ét kies mezeje van (a) magyar Múzsának, 
Mely könnyű tért mutat Pegazus szárnyának, 
Egyiken megkötött mértékes lépéssel 
Haladhat, a máson rhytmusos zengéssel. 
MegváJik majd végén pályafutásának, 
Mely részire hajol magyar f'ul hangjának. 

N. 3.

Az embernek adott a kegyes természet 
Kettős ajándékot, melyekkel érezhet : 
Elméjével eget s jövendőt vizsgálhat, 
Testivel termesztvén maradhat s fennállhat. 
Azzal égig mehet, mert Isten magában 
Ezzel tenyészhetik csekély hámorában. 
De míg ezek között hanyatlik élete, 
Bizonytalan földi s szomorú remete. 
Ol<loztasd fel véle végre, nagy teremtő, 
A titkot, mely hozzád közelebb vezető. 

' .

A 4-dik darab Politisches l'Hombre-Spiel az europa1

hatalmak között. 



120 J(.\ZINCZY .F. É GR. DESSE\V.F}'Y JÓZSEF 

XXXVI. 

,. 

Edes kedveli ónrciton, .1

ICét hóuapnál tov,íbb oda valék Tiszán túl és Pesten, 
a sok utaz:ístúl, a sok ba:joktúl elcsüggedve jöttem haza, 
leveleidben vigasztalii,:;t lelni. Igen beteg vagyok, egy igen 
nehéz s n1ajd ol ,·aszthatatlan hurút hiínt ,�s elfogta egész 
testcn1ct és 1ninde11 érzékci1net. Csak friscn és ietvc felelek 
neked, ked,·cs bar,íton1, n1ostani {tllapotbitni jobbúlást rc
ménlvén, é;; annak iclcjére halasztv�ín utóbbi f'eleletcn1et. 

Az úr i�tcn tartsa Tlialia Sof'roni,í.t és csiniíljon belőle 
mind l\1úz;-iít, mind Szentnét! -

Felette tetszik ii mit ncvtinkben ueiidt{d a várn1egyé
nck. Be jó és be könny(i az ilyen n1unk{it a,láírhatni, a mely 
ncken1 scn11ni fáradsiígon1ba nen1 került és mégis annyi be
csületet szerez! 

N'én1clycket ne111 cn1lítetten1 volnri, ne111 azért mintha 
Fabre d'Eglantine n1aga nc1n említhette volna, hanem 1nivel 
nem görögök, nc1n francziák előtt szólottunk, dc olyan e1n
berek clött, ahol n1ég 1ncgvanna.k vestigia 1·,i,i1·is. A magyar 
emlékírás helyes; a, cleákban ezt critizálta Vécsey Miklós : 
Quod rcnfe s1,1niltani Pritriae libe1'iate1n1 de a kifejezés 1nind 
igaz, mind fontos, mert valósággal csak vak szerencse, hogy 
el nem temetődött az, a mit a magyar nemesség hazai 
szabadságnak hív, és  it mi a békeség után is a koporsó
nak siet. 

' Ime könyveidnek lajstrom,í.t visszaküldörn. Sok jó van 
ben11c, leírattam, és, ha megengeded, hasznát fogom venni, s 
a magan1 könyvei1nnek catalogusát is átküldeni. Engedj 
meg, hogy könyveidet tovább tartóztatom mintsem kéne, p. 
o. Landont, de ncke1n a gazdas,íg nem csak sok bajt hoz,
hanem sok időt is elveszen, kivált nyárban; tedd hozzá a kö
zelebb múlt rémítő környülállásokat éjszakról, melyek nem
engedtek csendességet az elmének; <le már most békesség
van, a tél bekövetkezik, és talán még egyszer visszajő az
egésségem.

1 
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Ezer, ezer dolgokat, ezer jegyzéseket adhatnék neked 
elő a békesség cr,ínt, de h:tgyj uk ezeket n1ind m�ísszorra; ol ya11 
fonnyadt vagyok n1i11t a haziín1, dc a 11yúgoclalonl közt n1ajd 
felépülök tahín. 

ICöszönön1 a szép epistolát, tele ,·an só,·,d és Aa<. :rusi 
füszerszámn1al. ;\1Iért neveted és kén1éled <'!!'y,;zer;;n1i11d a 

e • 

csillagosok,tt? gondolt meg, barciton1, hogy 1niattok vesztek 
el a sok tartományok, hogy miattok pusztúlt11nk és fogunk 
pusztúlni, és hogy ott nem érden1c:;; a fényre v,í.gyni, ahol a 
mocskot, a szennyet és a piszkot fényesítik. Nem volna egy
egy ember az egész hazámban, a ki jobban ,·ágyna a csil
lagra, ha azt az égröl, nem pedig a szemetről kellene szedni. 
Azokra is, a kik nen1 a szerneten keresték, leesett inkább 
az égbűl , mintse1n hogy fcln1cntek volna érette. Igaz hív 
barátod. 

.\. O. 12. Novc1nbr. 1809. 

Jóskiíd. 

Egynéhány na.p múlva Eperje:;rc 1ncgyek, ahol a fele
sége1n lebetegedni, én pedig gyóg)'.úlni akarok. !-Ja élek, 
felelek 1najd epistoládra versekben. ]1�lj jobb egésséghcn és 
kevesebb bajjal mint én. Ölellek ezcr,-zcr, hasonlíthatatlan 
jó feleségemmel és boldog gyern1ekein1mel együtt. 

N;tgy ketlve111 lenne egy kö11yvcc::-két írni az érden1riíl 
és ann}1k juta.lmaztatás�u·ól nálnnk. Ebben a 1nunk1íban egy 
új ordót projectálnék a következendő körülírással : Ob per
ditas bello et pace provincias. Sok nagy embereink. és 111a
ayarok is, al:; f-Ielfershelfer részesülhetnének benne. A könyv 
�ottója e volna : Difficile est satyra1n non scribcrc. i\laga 
pedig a rend czímere gyapjas állat helyett füles állat lenne, 
projektomom szerint. 
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XXXVII. 

Széphalo1n, Nove1nb. 24-<l. 1809. 

Örvendek itthollétcdnck, betcgeskedésedbcn pedig a 
legtorróbb részt veszek. Legyen gondod cgésségedre, s ta .rts 
meg egy igaz nagyságú férfiút a hazának, nékem pedig egy 
oly bar1itot, kinek szeretetét én va.lóságos fényemnek nézem. 
Hidd el nekem, megbecsülhetetlen ember, az egész Judeában. 
neni tcildltani hitet (virtust), niely a tiedhez haso1ilí,tso1i. Az 
elvont sor a Jézus Christus szava, ha taJán nem tudnád, 
hogy övé; de lelkem felmelegűlésében, még a bcnue előfor
dúló hit igéje 1ncllett is, reád alkalmaztatta1n, isn1ervén reli
giositásodat, hogy az neked annál kedvesebb lészen a miatt, 
hogy az ő szava. 

Annak, hogy 1L mélt. grófné is1nét anya lesz, kimondha
tatlanúl örvendek. Három esztendeje hogy házas vagy, s 
három az, a ki ta1iú.bizonyságot teszen . . . ( megszállott a 
szentírásbeli helyek citá.Jásainak lelke!) En öt esztendő alatt 
csak háromnak lettem atyja s szégyelném hogy megelőztél a 
proletariusságiroi, de nincs mit szégyelnem, mert feleségem 
ezen öt esztendő olta a n1ai napig még csak hét holnapot 
töltött úgy, hogy gyermek ne volt volna vagy emlőin vagy 
kebelében. A szoptatás tehát az oka, nem az én munkátlansá
gom, hogy gyermekeimnek számok kevesebb az esztendőké
nél. - Azt kivánod hogy Thaliem legyen múzsa és szerit. 
Mentse meg őtet a �Iúzsa és Grátzia az utóbbiktól! A mú
zsaságot is csak addig óhajtom neki, hogy committere possit 
quidem vates, mindamellett soloecismum liceat fecisse ma-
. ' 

r1to! (Juve11ál). En a mélt. grófnénak, kinek írását mikor
leveledben n,eglátom, mindég csókkal szoktam illetni, azt 
óhajtom, hogy ismét :fiat szüljön, és mindég :fiat, ha annyit 
szülhetne is, mint Niobe. Elhiszem hogy az emberiség nyerne 
vele, ha sok Laurája lenne. De, barátom, annyi a hazában a 
sok Sztricsák - faecunda in gente Sztricsáki ! - hogy De
sőffy Józsefnek nem kívánhat a jó ember egyebet mint fiút. 

1 
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Ila azok, a kik tőled veszik létclckct, n1ind hasonlítan,ínak 
hozzá<l, tértlen állva vin11én1 hozz,i<l 8ophien1at, s 1ninilc11 
barátin1nak feleségét, hogy tedd tc11yészövé. Sőt n1ivcl hol'<Í

ti1n mind a.lkaln1asint hasonlítanak hoz�.,íd, ezeket ne1n vin
nén1, hane1n a Sztrirsákokét. nevezctc:::en b. Prónay l,á1-z
lónak egyik leányát, hogy tcrc1nts 1néltó unol«ít annak a, 
nagy embernek. 

Ha epistolám kinyomtattathat11,:k, kinyo1Hl1ittatn1in,, 
hogy a Sztricsák név kapattassék fel, és legyen zahola azok
nak, kik a szégyent s szernérn1ct egészen levetkezték ct 
praecipites eunt, a Sallust kinyon1ásaként. Dc hiszen irent 
illi praecipites, cs:ik bennünkrt ne pc1-,:11n1clarcnt a rojt etc. 
rniatt. 

Nern akarta111 - n1crt n<:111 kellett akarni - nem akar
ta,rr1, mondon1, kirnondani, n1i volt az, a ,nit nern szerettern a. 
deák felyűlírásban. iVIár most a. sor 1ncg nen1 nevezése n1el
lett is tudtodra adhatván, kin1ondon1: azon akadtan1 fel, a 
min b. Vécsey 1\!liklós bátyád. Nen1 tudtan1 megérteni, mi
ként n1ond olyat Dezsőffy József. 1'udtan1 hogy hozzád
Sztricsákság bizolly nen1 fér, és ugyanezért nc,n értettelek. 
- Sürgett.ctvén a rclatio. kérlek 111éltóztassál azt leíratni,
kihagyván n1indent, a, 1ni neked nen1 tetszik, iírnbár egy bi
zonyos czikkclyt nagyon szeretnék ott látni, tu<lod ,niért. 
A consiliariusságra fele,nelt„tett llorváth Laszló 1ninap épen 
azt mondta, s az ap[itúr ,; Iiorváth 'J'a,nás felkapták szavát 
s azt vetették ,nellé, hogy ig((z((.t 11iond. 'J'artván tőle, hogy 
relatiónkban ezen valaki felakiulhatna, szavokon kaptam 
őket, s azt mondottam nekik, hogy íme így gondolkozik n1in
den jó ember, a, ki hazánk vesztét látja, é,- mi ketten ezt a 
relatióban szükségesnek-e, vagy csak jó1u1k láttuk elmondani. 
- Ezt azért cselekedten1, hogy ha (a mint mondám) valaki a
gyülésbcn n,cgszólalna, re/�jok provocálhassak ezekre 1- ek
kori szavaikka,J védhessem az állítást.

Mit írt vagy n,ondott Fab,·e cl' l!Jglanti ne� }laza szaba
<lúlván, én nen1 olvastam sok ideig semn1i J<'r. gondolkozású 
könyvet s írást, hogy ezekkel összefamiliarizáltatviín·, nyel
vem néha el ne kapjon, s így a J<�r. dolgok s emberek felől 
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igeu keveset tudok. Ha te ezt a csorbámat is kifoldozn j
akarnád, nagyon leköteleznél. LckötelezHél kivált azzal, ha
annak a híres eloge-okat mondó embernek, F. betűn kez
elődik a neve, a ki a császá1jának viszi az izeneteket, n1unkáit
ak.ir újságlcvelekben vannak, ;lkát· ki.ilön nyomtatva, csak
francziáúl légycnck - és a erra Commentariusit velem lát
tatni n1éltóztatnál.

Írtam-e neked, liogy Napoleonnal 18 professor volt
l�écsben, a, ki neki leczkéket ad? s nevezetesen hogy ott volt

Chaptal is, ak,ir chctniai tekintetekre nézve, ak,í.r azért mert
ó 1ninister volt. - Írtam-e hogy K. Sinzendorfnak solennis
visitct a<la, azért hogy a háború ellen ad;i, votumií,t 1na.ga
eyyr'diil'! Ah ba.r;í,tom, 111ely keserve:; ez a béke, s mely nagy
:í ron van megvéve; és mégis 1nely szerencse. A 111i jó fejedel-
1ni.inket nagy veszedelembe vitte 11é1ncly furiosus fej. Nem
calcul,ílnak, s azt gondolják, hogy elég 1tagyo1i aka1 ·ni; nem
hiszik, hogy veszedelmes az idő szelletével nem n1enni elő·

' 

' 

és ennek n1agunka,t ellene szegezni. En kis teremtés vagyok :
dc ha a fejedclen1mel szólhatnék, elég b.í tor volnék kimon
d;ini, hogy csak azt nézen1 hív jobbágyának s jó hazafinak, a
ki azt óhajtja hogy tanúlju11k, l[tssunk, s szabadon ne csak
gondolkozzunk, dc szóljunk is.

Az a IJéc!'ibt•n állított ordre de trois toisons d'or nem
olyan-e 1nint n pá.pa h:i.rn1as koronájn.? - Oda a Bécs és
Győr fala, s a rabok spielbergi s gréczi cyclopszbn.rlangja.
Valljon nem az a sorR éri-e IComáromot, Aradot, Tc,nesvárt,
Eszéket és Péterváradot is? Mi n1eg vagyunk rontva. Ennyi
veszélyben az az <'gy jó van, hogy többé lehetetlen háborút
kezdenünk. Ilogy peclig N. kezdjen , azt nem hihetem.
Iliszcn ha az volt volna cr.élja hogy elrontson, most kezében
valánk.

Irasd le ,  kérlek , a relatiót ,  s subscribálva küldd
ICassára. Rumi Loltjéí.ban venni fogom. Nem tudom ha el
jöhetsz-e gyűlésünkrc, 1nelynck napja 1nég kinevezve nincs.
De tisztá.n írasd le és csínosan. JCapsz arra e1nbcrt Eperiest.
Csókolom imád{t::;t érde1nlö canccllistád kezeit, s örvendek
szerencsédnek, hogy őtct Lírod s tőle bírattatol. Rxcú, Kac

' 

$1..0/J.(J.<J az Aristipp n1cgfordított szavai szerént. Elj sze-
rencsésen s tcd<l ><zerctctcd {t!tal tovább{t i>< szerencséssé,
kevélylyé

l iszlt>lödet. 

Arra kérlek, édes barátom, hogy is111ét szép neret vn
laszsz keresztségedre.

XXXVIII. 

Eperiest, Dec. 7-kén 1809. 

Sze1·ef Ptf barcíto111 ! 

Írne clőacl;ísunk és a síre1ulékírások, azon kezektől lc-
111ásolva, melyek cngcn1ct a bokros élet ösvényci11 keresztül
annyi szeretettel vezetnek. Nehezen lehetett dicsérctcid után
re{l venni feleségem sze1nérmetességét, hogy a Yár1ncgyének
bernutatandó ír{1st le1n/1solja; dc győztek kéréscin1, é::; ki r.ílt
azon megjegyzésen,, hogy csak a közönséges a,szonyok szok
ták magokat vonogatni a ,  sz,tbad és dicséretes dolgokban.
Szépen írni tudom nen1 sr.égycn, ha bcc::;i.ilct, és mitlőn egy
okos e1nber egy oko" a:s:;zonynak azt 1no11dja., hogy ír,ísa

' 
' 

11 fi ' ' ' ,., ' szép : nagyobb rcátartas, sót 11agyo > > nnya:;sag cs 11usag
ezen kin yilatkoz tat.-'tst hizcl kedés11ck, 1n int 1negclégedé:'-n ek
vao·v ösztönnek tartani. lCcdvcs LauréÍn1 tehát, a ki ina.gát

0• J • ' · 1 ' 1 l t oro·onaszíjhúzónak nevezi a tőled ,c:;z1tctt 1nuzs1 <a11a, e a-
0 

. f" cl' l b  poo·at,í:sában, é:; kcvél y kcdi k részes len 111 ara, ::;ngu n , an,
mi�dcnt a legnagyobb figyclc1n111cl leírt, űrizkcdvén 'l'igel
lius kényeit<íl szintúgy, vala1nint 1nin<len egyél.i viígy,istól,
a n1elyet· hibák é:s fogyatkoz;-Ísok :szoktak rcnd:szcrint követni.
Vigyázz, úgy111ond l\1ontcsql!ieu, egy könnyen ha_Ja�ó és
ncn1es 1nozdulatú asszonyra, és 1neglátod, hogy h,L rca nczesz,
azonnal 111ég jár11i :;c111 fog t1Hlni. i\Icg akarta ha.zudtolni kis
I,aurán1 a ,  nagy férfiút, éi> 1nintlc11 figyclcni n1ellett, hog� n1ég
eo·y coinn1át se hao·yjon ki, azt tarton1, hogy soha senki se1n

0 0 ' • 
1másolta le ír{iso<lat annyi cscndeslelküséggel cs pontossagga 

egyszers1u i n cl.
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Magan1 ugyan élten1 engedelmeddel, de úgy, hogy nem 
,nerészelvén sen1mit is hozzá tenni munkádhoz, csupán csak 
itt-amott valamit vagy kihag·ynék vagy váltvztatnék. l(öte
les vagyok okaimat előaJní. 

Rón1át. és a rómaiakat azért n1ellőzten1 el 1nindenütt, 
mivel ezen nagy e1nberek 1uajd n1indenkor győztek, és 1niYel 
eddig 1nég arra. sem tarton1 magunknak érde1neseknek, hogy 
vala,niben cs:tk majmozni is 1ne1jiik an1a nagy ne1nzetet. �1il
tiadest é 'l'he1nisthoclest szinte azért nen1 találtan1 taná
c osnak en1líteni, 1uivel an1az �Iarathonn,íl, ez pedig Szala
minénél kisebb szán11nal győztek vala, mi pedig nn,gyobb 
s�á 1nmal levén, a kisebL szán1tól Győrnél 1negvcrettcttü n k. 
Ugy hittcn1, hogy <·1 kellene kerülni az olyan hasonlít�1sokat, 
1nelrek fonák 1na

0
0·)11u·�ízatokra atlhatná.1,ak 11lkalmatoss:Í<rot 

. ;::, . 

)[iltiades 111eg Then1isthoclcs en�lékénél győzni, báró T�arkú-
cz_vén11l pedig c,;up/111 csak hal11i t.aníd a jó hazafi. 

A tek. llendeknek 11r1_q!J:;rf,rJ ríf cn1lítéd; úgy véltc111, hogy 
1negelégc1lhctnck, ha niéltú:;cí._qoki·,íl szólunk. 

Az aesthetica szót, valan1int a le[Jpittol'eszkebb és le,qi111-
JJOzrí11tabb cffectust kihagyta 111. � e,n érti ezeket n1ég a keYe
,;cbbség is Ze1nplén \·,írn1egyében. r\z P11thiisiázn1us, a 111a
.9ist.1·r1t 11s, a 1·l'11otaphii,111 érteln1<:t az oskolai en1lékezetek a 
többségnél fcle\eycnítik. i\fa.i::: ne pcut pas Re souvenir de ce 

' . qu on 1gnore. 
1\. sírcnilékeknél, vélekedése1n szerint, nincs helye az 

illu,-ionak, azaz a j,tt'zattatá nak vagy tiíndérke<lésnek. Les 
1nonu1nc11ts funebres ne font pas naitre <les illusions, 1nais 
<les réverié;,. 17/rei·i/s, \'C�\emé11?<'n1 ,:zerint, alélts,íg. vagy 
elaléltság. 

.\.hol T,anclonnak franczia évkönyveiröl é::, a .  franczia 
igazgatiísrúl szólsz, a :,;zót: j'ranr:zir,, kihiigytam, és egyátal
jiíl>an csak iiz európai hírc,-ehb igazgatásokat <'1nlítetten1. 
Tudon1 én júl, quoü \·irtu::: ct in lto,-te laudanda, hogy sokat 
tanúlltatuuk, sőt tan{dni kcllc11e azoktúl, a kik oly kep:yetle
nűl ler::<épeltcnck 111inket, n1crt ncn1 akartunk tnnúlni : cle 
ne,n Yettrd-e ,:;oha észre, ked \'CS barií ton1, hog:yan l1úzó<lna k 
né,nely ábrázatok a n1ag_var \'1Ír1negycgyűléseken, mikor ez a 
szó : f1·anczir1, kip<'rtlűl \·alaki :::z.íjából? ! Ez min<lcnkor 
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1nenuykíjcsapás. Azok kivált, a kik vagy kulcsokra vagy 
keresztekre már érdernesekké tették 1nagokat, úgy rettegnek 
ezen szótól, valamint a vitézeink magátúl a dologtúl. A ke
resztes és kulcsos sz{tjá.ban és fülében a háború előtt minden 
franczia a daruk körn1eik közé való Pigmeus, a fegyvernyug
vás közben Toldy i\1iklósnak nyúlik, dc a békcsséo- után • 0 

ismét mi óriiiso<lunk, a franczia törpül, azonban, magyarok 
lévén, következcndőképen emlékezvén ICinizsi kőn1ejjképe 
történetére, a gyűlölt nevet még hallgatni sem aka1juk. 

Mert nem lehetetlen, kP-dves bará.tom, hogy a <leiík epi
taphio1not választják a tek. Rendek, a helyett, hogy ne a 
miénket, hane1u a jobbat válaszszák, úgy tcvé1n : hogy azt, :. 
mely jobban fog tetszeni. 

Noha igaz nén1elykor, nem mérészlettem mindazonált11l 
a zempléni sokaságnak kerekdedcn szc1nébe kin1ondani, hogy 
a ,1okasá,g többnyire a legroszabbat itéli jónak. Esze1nbc 
jutott a híres Dávid, a ki sohasem elégszik 1neg �en1mifélc 
képírásá.val, ha azt a �kaság ncn1 jaYallja. iV1olicrcnck szol
giílójárúl is emlékeztem. Ha nincs szolgáló, bezzeg van á,n 
elég szolga a gyűlésen! 

Látod, baráton1, hogy n1ajd n1inden kihagyások és ,·iíl
toztatások n,z én részemről ne1n annyira magát a dolgot és 
annak előadását tárgyazzák, 1nint a helyet és az embereket, 
ahol és a kik előtt az ír{1sunk fel fog olvastatni. 

Fabre d'Eglantine egy igen csínos előadó vala Franczia
országban 1792-ben, de n1ennyi dolgok a. 1nagok helyén ,·an
nak mondva Pá.rizba.n, a melyeket nem lehet emlegetni S. A. 
Újhelyt ! ! Ezekhez a mi magyarjainkhoz le kell ereszkedni, 
mert ők ugyan nagyon restek, hogy hozzánk fellépjenek. 

\,J eo-lehet hoo-y ez O'Őo- a mi részünkről, de ha az orrokrii nem
. 0 0 0 0 

kötjük, kevélységünk következése kedvet találhat. J(én1élni

kell 1ninden publicun1ot akár1nilyen pa.llérozottsúgú !egyék,

ha olyanok a környülállások, hogy tartozzon min kct hallgat

ni. Majd rninden sokas�íg olyan mint a pulya gycr,nok, jobb

szereti, ha lebocsátkozna.k hozzú,, 1nintha felcn1rlik, n1ert

földszint kevesebb veszcdele1n1nel bukik és b,\trabban halad,

szalad és ugrik. Lehet hajtani, yezetni a publicu1not, Je

kétséges repííltctni. 
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�� n1i a r.tjzolntut illeti, ,íltal néztük fclcségc1n1nel Lan
dont, dc scn1 neki, a. ki 1nind rajzol 1nind fest, se111 nekem 
egyik se111 tetszett a czélra alkaln1atos11ak. Nem 1nintha nen1 
lennének igen előkelők közöttök, hanc1n 1nivel szűkében 
vag·yunk az oszlop- s képfaragóknak. V á.laszsz tehát, kedves 
bar1íton1, an1int neked tct:ozik, 1ni ne1n n1erünk viílasztaui. 

�\. magyar cn1lékír,ísra nézve az a véle,nényünk, hogy 
l(andó G,tbor, mint ezercdcs kapitúnya a ze1nplényi fclkelő
sercgnek, ncni az e1nlékkőre, hane1n a vár1ncgyc historiájába 
tartozik. Dcsaix en1lé.kjérc utólsó szitvait n1etszették ki . •
elites au pre,nier con:;ul, quc 1uon :;cul regret est, de n'avoir 
pas assez vccu, pour IIHt pa trie et la po:;teri té. K cn1 lehetne-e 
b. Barkóczy :;ziYet érdeklő leveléb(íl valan1i hasonlót is az
emlékre vésni? - S0ha:;en1 tud a J. ó eo·és:;éo·ben lévő leo·rr-

o O 0 

zékcnyebb e1nber is úgy érzeni, 1nint a haldokló. Az itlea
nc1n eredeti, ha nicrő követés, dc szinte azért kevesebben üt
köznének 1neg benne. Egyébcr:ínt olyan természetes, hogy
1ninden uépnél kedvet találhatna, ha az a nép nen1 tudná,
hogy ez franczia, itlca.

}'. a franczia univcl'sit,i:;ok nag·y1ncsterének ír,ísaibúl 
11cn1 cs1ncrck egyeuct, hanc,n tL mit néha az újságok közle
nrk; úgy lát:;zik, hogy felleug elinéjű ember, a ki eszét oly
kor-oly kor a tö111jénezésrc for<lí tja. A n1ostani francziák oly 
vastago11 kendőzik a dicséreteket az e1nberekrc, mint a vén 
assi:onyok ,t lakot a2. orezájokri1, azonnal kilátszik a festék és 
a 1n,\z, dc nen1 a f'c::-tü1ncster. Csak a rút orczákat kell mií
zolni, a u1i n1agában nagy, azt ne1n kellene puffasztani. _ilz 
évek ziYata1ja n1intl cl fogja, fújni vagy törülui ezen rnázakat, 
é:-: a 1ni nagy a francziák tetteikben, azt a maga felséges mez
telenségében a jöYcndő időkbe által fogja repíteni. 

Scrra con11ncntariusc1t e1:-mercm, de nincs meg, ne1n 
szolgálhatok li;\.t ,·clc. 

Egésségc1n n1ég sin e:; helyén cgé,:zcn; köszönö1n ( és 
sokka1 inkább n1ind Laurán1 '), hogy ama spart,\nus 1nódjára 
n1ind a n1agad 1nind n1(1sok feleségeikkel akarnál nekem ked
veskedni: dc a,karn,ínak-c ezen tlám.í.k ilyen öreg,;ző beteghez 

1) .\ le"�:i l). hit,·csc :íltal íratott.

1 2!-l 

jönni és őt víclítani? Én ugyan mindég n1ég 1nost i:-: szívesen 
fogadná1n őket, dc hogy fogadnána,k ők engemet r - Ah. 
mért nc1n csinált ncke,u 10 csztcndií11ck clöttl' senki j„ ilycu 
g_vönyörű projektomot '. - : 

Te görög, én rón1ai coloni}Ít sz,tporítunk. i\Ii11<l éu, 
mind feleségen1 ajá,nljuk Sophroni,t 'J'hali,i,na,k i\1arc·111< .-\.ure
liust. Laurán1 tisztel feleségeddel egyiitt, én pedig a tiédnek 
kezeit és urának sze1neit csókolv{1n az ifj,tbbik Plinius 1neg·
jegyzése mellett, <.lu1n oculos OR<'ulor. aninn1n1 ip�u1n rnihi 
videor con ti ngcre, ölellek . 

1 gaz hív bará toc l ' 

.J6ska. 

XXXIX. 

• ::izéphalo1n, 4. ,Jan. 1810 .

�a,gy tekintctíí bar:1 ton1 '. Ra1nlcr n1egszok váu azt, ho1;�· 
,t 1nás 1nunkáin faragesáljon, egyszer Pfeffelnek is újra <lol
gozta vala1nely ,tpró YCrscze�jét. Pfeffel neki ezt írta : Ede�
Prof. úr t Nincs ked,·etl<?nebb dolog, 1ni11t rnikor az c1nbernck 
n1,ís teszi fejébe a kalapot; én 1ncghiszcn1 hogy a,zt a nehé:r. 
n1ester=<éget J>rof. úr :;okkal jobban érti 1nint é11 : de néken1 a 
Prof. úr süvegfeltételc irtóztató 1nódo11 alkalinatla11. 1\Iara
dok 8tb. -- A te változtat:ísaicl a rch\,tióban cnge1nct azzal 
az új érzéssel ta,nítottak megis1nerkedni, hogy az igazít(1:,;, h.1 
jó, épen nem f�j. Con1plin1ent nélkül vecltl tiílen1 a ,;zót; tö
kéletesen _meg vagyok elégcd ,·e vclck, és hiszen1 {,,- vallon1
hogy reláti6nk így okka,J jobh. Ne1n hittc1n ,·olna, hogy a 
meo·változtatott helvek nélkül 11(• veszítsen a 1nunka, (,.: í111r

0 

nye1·t! Ez egyenrscn a Te érde1necl. f -Jidd rL hogy ezt ne1n 
szokott ti ·ztelete1n n1ouda�jn Yelen1, ha,11en1 a l<·gszívcsl'lil, 
érzés. Bízvást viíltoztathattál ,·olna többet i,-. J\l,ír ké,;z a 
beadásra a munka .• "\z clholtakuak ,; n1egscbe„edcttcknek 
neveiket belé s�.úrtan1 ,1 n1élt. grófné sorai közé, " a csecsebe
cséket kitörlöttcrn, hogy néked és n1a,ganu1ak cllenségeinkké 
ne tégyem azokat. a kik 1110:-:t i,: ad<lig--n1ecl<lig· :-zerrt.nek. 

' 
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lTrit enin1 fulgore suo qui eontemnit illoru1n fulgorern. - -
1\.lig várom a gyíílést, és cancellistá.ddal dicséretet nyeretek. 

La,ndonai1nnak csak a bekötve iílló részét kaptam visz
:-:za. A kötetlen füzetek n11lad n1aradtak. Azt többé be ne1n 
Yiírhaton1 a gy(ílésig; és így a, könyv helyett a Csokonainak 
kés7.tíhí forn1át n1ntato1n bé, melyre a, kőfaragó felírta az 
alkut és az előre vett pénzt. Ez azért halad, inert ő n1egholt.. 

De,ík felülírásod nyert a változtatás iíJtal, ezt vallanrí 
Vecsey iVJiklós is. I-Iicld cl, baráton1, épen ne,n fog csiklan
(lani ha a mao·yart vrílasztiák. 1'udo,n én az effélékben n1it ' ü ;J 

ér a ,,'rek. Rendek" jnva llása s nern-javn.11/tsa. Dc szeretném 
ha 1naoyar és ne1n deák ,íllana a köven, ha azt az csinálta �-

volna i:-, kinek ungvári orátiójií.t ICultsiír 1ninap JJolgári éke-
-�enszúlrís l'e1nekjének nevezte. !(érlek olvascJ cl újra azt a
re111eket) s ncycss l(ultsré1·on. �[egf'cddén1 érte ICultsárt, de
sziikséges vigyiízással.

A Barkóczy haldokl,ísakori levelét neni Ba1 ·kóczy írta. 
.·\zolta hogy F. er,i.nt tettein n,í.lad kérdést, reá akad

tam a jénai 'l'ucl. f..,evclPkhcn, hogy ez }rontana, 1nég· pedig 
rx-bnrnabít. 

're Luthert nc1n lát,:zatol na.gy c1nbernck tartani, nyil
viín azért, hogy ö, hogy nagygyií tchc,:sc a n1aga corpusát, 
1nag,í t i„ nagygy,í, tette, és hogy affelc 1nocskocskákat is ej
tett n1a,giin, 1nint az volt, hogy későn copuláltatta rnagát, i:: 
l.l, napra, keresztelőt tartott. Oztán hogy rossz en1berekkel, 
c;;al.irdokkal lévén dolga, néha ne1n egyenes úton is b�í.nt. 
\r c\gre hogy a ilolgot nc 111 arra a lábra vitte, rt 1nclycn a phi

losophia kivúnn,í, hane1n c,:ak arra, a 1nelyet a ro1nlott kor 
, 

szorosan pa.ranc:-olt. - 11�11 1nindczek 1nellett őtet igen nagy 
cn1bernek tarton1, és azt hi;;zc1n, hogy a kendőzés festékeit 
róla :,;c1nn1i kor ne1n fogja haraggal lctörleni. Nun1a Pompi
lins is nagy cl<ítten1, :-1 Ilcrculc„ is az, inert mcgtisztoga.tta az 
.,\.ugi,ísok istiíllóit s ii Procru,;tcsckct kiirtotta. 

Ezer iíld,íst ,:ziilctt'ndéí gyern1ckedre; légyen a.z 1n1í.so
dik Desc"·ff'..y ,f6z,:cf vagy �zt.íra.y Laura! l{ét asszonyt is
n1erck, :t ki nrií.nak nem c,:ak a. ,:zerelcn1 legboldogabb órái
ban ,·an boldogít1í:-ára., hane1n a. lélek conceptióiban is oszto
zik vele : a Te Laurúd és Vn,y :Vliklósné. i\-Iért tartanak a 

...:_·-- - - -��-- - -___ -_-_-_�_-_-_-____ .,.. __
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plebánusok szép gazdas;-zonyokat, azt r6góta tntlo1n, <le hog_r

Te és Vay felcségeiteknck 1uás ha;-znokat i;- veszitek, 111i11t a

mire ííket a tcrinészet híYta, azt csnclAlo1n, irígy len 1 . S0phie1n 
engen1et az írásban 11cn1 1-egft; noha az atyjának cgé:;z ko11-
czokat ösz veírt. J-\ hcl )'Ctt stb stb. l)c· ií erre ;.:e1n kész. 
)[a.gy kín a hevei:: asszony : de bizony az il)· hideg Y<':rií i;;
az! az 1nég n.z 5() c::iztcnclGt 111c•ghn.ladot t c111ber11ek i:,; '. 

N)'U ctta lan va.o·vok t11 cl ni. 111 i rsocl:, ncYet kap a ki:: ltö-
o �-

mer Yagy liön1crin l
Élj szerencf:és<'n, holclo� férj! é1- szerei'(] 

t i.�zt,,lü l,n1·rí,toclot. 

<xyiinyörkiidtél. t11do1n, rajta, hogy az ö,;zvclövöldözött 
Pozsony -1000 f. pengő pénzt ada ajántlékhan, az ó z,·e nen1 
lövöldözött J�éc1- pedig 100 czereket kapott. A felesége1n 
két bécsi t{tu�ja 111ég nagyohh trip11di111n1nal írjn 1nint l)ecsy, 
hogy f'els. urunkat 111int vitte tcrcnyén fel a gr,ídie:-:011 :t

bécsi ... nép, ,_ azt. i;- í1:ji\.k, hog�· 6 fc•l:,,rg-r rlí,tt <·zt kia
b�Utá.k : 

!Tranz :;oll 1cbcn nntl rcgierc11.
Napoleon 111111 dir Franzosen ;.:c,IJcn crepierc11.

Jts ez a levél azo11 postiin jő, n1clybe11 í1jik, hogy kö
vetünk ::,trassbur.,·ban ií.ovúlövelé:-:ckkcl id vczeltetett. 1\1it ::, �. 
mutat ez a két különbség? 

XI,. 

/-i7.éphalon1, .T91111:í1· 25-d. 1810. 

Érdemes baráto1n! Rehítiónk b(\ van adva: liog_r júliu:; 
olta haladván beny6jt1\:-:a. né1nel:vek :ílta.l ne ,·.ídoltas,;uuk 
késedelmességgel. De el 11e111 olvai::tat.ott.. .H.ész,;zel'int örülök 
neki, n1ert botránkoztatóbb gyűlést 1nég soha ne111 la I ta111.

A vgye Rendei közűl azok, a kiknek külső tenyek ,·agyou,
ioen naO'y részben ehnaradta.k. Catneráriusok eµ:�,edűl (�$óky

t, t'"' • 

• 
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I1nrc és J eke] falusi urak voltak jclc11. Első nap nagy vil longá::

Yol t az ins11rgc11:,:;ck loYaik felől. A palatin11s azt rendelte, 
hogy azoknak lovaik, kik :3000 ft. jövedcln1ück, és így lova 
katonát aLltak, Hdrtttas„anak nckick ,·issza, hogy tavaszszal 
is111ét lo,·011 tehessék a gy:tkorl(1st. } ... vgye azt kivánta, hogy 
ilyen<'k csak 63-an lé,·éll, ezek is csapják ezen lovaikat a 
többiekhez, s így n1 ind<'n lovak C'ladattassanak, i:; a bégyű
lentlő pénz osztassék ki jutalo111 gya11(1nt a. hazatérte]-: közt. 
A két notáriu.s ezt vítatta. �\zztd ,·,í<loltattak, hogy vokso
kat keresnek a restaur,\tióra, a Yi<.:ciRp}Ín félt deciclcU11i a vc
szckcdésig 111cnt n1cghasonlást, s azt ,·allYrÍ n hogy ő dc�itl(ilni 
nem tud, elbontotta az i.iléRt. - 16-cl. ,Jan. azaz n1ásnap 
isn1ét clőfordúlt a kérdés. Szir1nay ..:-'\.ndr. a n1agu. lovát az 5 
elcstC'k özvegyeiknek ajá 11dékozv:u1, n1egmondri, a viceispán
nak, hogy praesesllek l1ic/,11i kt>ll rlPcirlcílni . .f'iscális Szirmay 

, 

. .\. cl,in1 felkölt. " clcclar:dta, horry mivel a o-azdauok ezt az 
.,. 0 0 

áldozatot tenni nen1 aka1:j,i k, fí ezen 63 ló kipótlásáúl ád a 
\·itézeknek 6 loval. lnczédi fit"c,Ui$ felette caustice egy lovat 
ada. 1-\. Sennyey fiscálisH i,- Olla aclt,i a 1nao·áét. Ío·y leve véae • • 0 0 0 

a kérdésnek. 3-d. nap én ucn1 jelenteni n1eg köztük. 4-kén 
érkezett s pubi. a palat. :-;t,tf'éti1ja a tavaszi gyakorlástól leen
dő dispcn"atio criínt. �\ viccispán 111cg akarta köszöntetni. 
N cin tevék, inert a tör\'énY czélja egyebet ki ván, a pal. ma
gyar levele is kétsége" érzé,;cket t,ín1as7,ta a hála érzései 
helyett, inert a sok érthet<'tlen és cgy1n(iss:d ellenkező ren
dclé,; azt gyaníttatta, hog')· a rrndclés okc,1",;o érthetetlen. -
.:\ haranguiro7,ott nép 11cn1 akarta ,·i�"zaadni a lovakat. Jelen 
valék, dc épen akkor érkl'7.Yén a. N'apoleon clYálás�tról a hír, 
ez úgy elfogott, hogy ll('111 tudta1n egyébről gondolkozni, 
csak I.1011iza crc7.hcrcz<'ga"""ouyr61. iV[ondta1n az apát úrnak, és 
nem gonosz csintalans,íg nélkül, hogy N. bizonyosan ezt 
vc zi: <l<' ez csaknem lev,ígott, hogy 1niként hiszem, hogy a 
1ni ud ,·arunk rétt>k által aka1ja n1agát bátorságba tenni 
Számon lebegett, de nen1 akarok senkit bosszantani, hogy 
hát az olaszorszúgi reformokat miért ratihabeáltuk a bécsi 
békében? Azonban nen1 lesz újság előtted, hogy ő nem Loui
zát, hanem a Murat leányát, Carolinát, vette. 

Landonain1 fűzetjci niílacl maradY,�n. az Rltala,n leo·szebb-"' 

-

• 

r 
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nek vélt rajzolatot a Csokonainak készülő monun1entumának 
rajzolatjáról (melyet a kőfaragó keze1nben hagyott, midőn 
az alkut megkötém és neki előre pénzt adtam) levette1n é:- tL

relatio mellé ragasztottam ... A .  viccisp.í.n n1cgengc<lte nén1e
lyeknek, hogy olvassák a gyűlés a.Jatt, s az olvaRÓ szc,nck 
javallani l:i.tszottak. Dc róla soha 1nég semmit ncn1 hallot
tam. - Térjünk tudományos t.í.rgyakra. 

Meg nern kaphatván Pesten a bibliopolinmokban ,t

Cházár András Anti-Fejesét, :\íáriási Istvánt kértem, hogy 
szerezné meg. Tegnap vettem tőle két cxplt. Az egyikkel 
szolgálni fogok neked. - :K cn1 sokat mondott neki, noha elég 
élesen. Rendes hogy a bérekesztésben a.zt óhajtja, hogy az 
ilyen munka ne nyorntattathassék.

Értsed poetai új dolgozásaimat. - Aprílban elégette,n 
azon kis csomóját verseimnek, melyekkel meg nem tudtarn 
elégedni, hogy ha a háború el talál ölni, valaki a készületlen 
dolgokat ki ne adhassa. Ezek közt volt 4 vagy 5 négysorú 
,..tanzákból álló énekem. 1786-ban I{acsií.ndi Susitól G,íl
szécsből l{assára rncnvén, a Dargón a szép er<lő poetai elra
gadtatásra szen<lerített. Ezt a, clalt is elégettem, s most 
eszembe nem jut az elégetett dal. A görög Anthologia epi
crramm,í.inak ízlések szerént kezdtem ÚJ·ra csinálni, s az ének
:::, 

ből egy oly epigramma lett, mclylyel felette meg vagyok 
eléaedve. Megszerette prof. l{ézy is, s deákra fordította. 

0 

. .'\z első distichuma a deáknak jó, a másik nem jó. Imhol van: 

Az erdö. 3-a Jan. 1810. 
Sírj szabadon, itten nem kémleli senki keserved, 

A remegő kedvest lombjaim elfedezik. 
És ha enyhűlsz lyánykád neve zengésére, sohajtozd, 

S Echóm résztvéve visszasohaj�ja feléd. 

Nullae hic insidiae; licct indulgerc dolori, 
Absconden t lacrymas umbra nemusque tuas. 

Et si forte juvat resonari nomen a1nantum, 
Plange : Chloe ! ! plangen t tristia lustra : Chloe ! ! 
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í(ézy az II tólsó 1<orbau a,1. Echó j�í tékát festette, talán szen1e 
<'lőtt, forogván a l{lci1'1.t Lalagéja. De itt nc1n ezt a játékot 
kellett volna fe:-teni, hanc1n azt, hogy ezen a vi:sl:izaadáson 
mint örülhet a :-<zcrcln,e�. ()zt,ín rc1<onari in pa:ssivo. 

\�r es::-elényi 1neghala. 1 [alclokolva ( 25. octob. 1809) 
szüntelen a hazát e,nlegettc fájdaln1asan. Vehemens en1ber 
volt mint Cátó. de lágy1<zÍv(í n1int Brutus. Ezt mondám 22-a 
Jan. a nélkül hogy epigra1n111át akarta1n volna csinálni. De 
ez a gondolat, nézd, rnit sr.ülc. Tudom mit lehet ,uondani 
az immode,;tia felől. De 'f aci tus .,.\ gricolában azt mondja, 
hogy a rég·iek az effélét nem kevélységnek, hanerr1 csak egye
ne ségnek 111ondák (fiducia morum). Az epigr. valóban igen 
jó, s örvendek hogy "\V. általában 1negtiszteltetik, s hogy 
azokban, a kik ezt olvas ák, a,7, a gondolat támadhat, hogy 
\i\7• csak a gonosz és rút tettek eránt volt vehen1ens, a 
jók eránt ne1n volt lágyabb szív sohR (megküldtem ezt 
I{ultsárnak). 

l{étled-c hogy lelkünk jár, vándorol? - Ott fene') Cato 
S lá.gyszívíi Brutus, itt Weselényi valék. 

Erdély, t'zÜntessecl sírási dat : él fian1 ! é] nőm! 
S díszcdet egy jobb kor újra megadja Zsibó. 

Az utolsó sorba,11 "Z e,9y jobb korúct1i nem áll ok nélkül. 
Tőle halála előtt kevés napokkal elvették az administrátor
ságot. Talán azért, mert midőn a gubernátor :izt a motiót 
tette a diaetán, hogy az ország generálisa ne vá]asztassék 
meg mint a törvény kívánja, hanem becsületből kínáljuk meg 
ezzel Maxin1. herczeget, vV. ezt kérdte publice, hogy mi le:-z 
oztán , helőle, ha a herczeg óecsilletböI elfogadja a becsitletből
tett ajAnlást :- -

Belé creszked vén t'0 versczésen1 elmondásában, értsd 
ez idei n1u11ká1nat, a meddig· a papiros engedi közléseket. 

------ --

1) .',trox a11i111i. 11<,ral. (!,.jegyz.)

)' • 

• 
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A boldog nlkon,y. 8-a ,Jan. 1810. 

,,Csókot, lyányka!" - .Ye1n én -,,Igen, oh igen! Egyet!·' -
f,J,·es;,z; neni. 

Láng vagyok, éltem alél, angyali lyányka ! - "_\Tein én.·· 
Reszkete : n1egraga<lán1. - Ide t'Zác:sk ... '.·' - .11h) el! - ·  E 

·zen1et: E::. <'
�1ásikat ! E róz:sá,s aJkat: l�z arczot !" - T�l ! el .1

\lé"' eo·yszer ,;zácskáLl ! De ne tart:,;d h,it z,irva,: , zcnicd mé2'. 
,,. l:> l:> 

' 

S hon1lokod ! e lobogó gestcnyeszög hajakat'. 
• • 

Es gyönyörü nyakad �s an1brá:s :szep rnellyedet ! l
1jra 

Szádat! I-Iagyd szívnon1, Lolli lehelleteid ! 
I-Iagyd ... !" - Jö1inek; hanict1· el.' f:u/is. - S f'u tnon1 kell e>.

De n1ost 1nár 
Tőled, Lolly, csak a hajnali fényre futok. 

](ö1iyörgés 8-a Jan. 1810. 
Adj örömet! s adj bajt mellé, nagy Jupiter! Egyet 

E kettő közzül bírni csak isteneké (Deorum est). 
Ez nyújtson főbb ízt gyakor ingerlé:sivcl Annak; 

És 1uikor Ez verdes, .i.\.z szeliclítse dühét. 
Ah, boldogtalan, a kit az egyike véve sajátúl ! 

Az boldog, kit mind ketteje védve szeret! 
• 

Soloecisnius. 
Hoo-y soloecízálok, nevet Írnyaki. l{ába, neve:s:,; bár. 

Nem bukik, a ki helyén (::;uo loco) s tudva s akarva bukik. 

Edökhöz. 
Diphthono-ust röviden hano·zatni tilalma:s Edöknek. 

0 l:> 

Lát, de f'úlével Edők : hall, dc szen1ével, Edők. 

A vak. 
Van szemed és így látsz - n1ely paralogi:s1nu:s ez? Oh ha 

Látni akarsz, jámbor I -Iályogi : látni t(t111ilj.
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.4 111!héz -nyel·víi .. 

Kári1'cht rnond s Pszik két ha l);;zyC'hét kell 010J1dani s Cháriszt. 
• 

l<�s 1'é-111isz-tc,k-lcsclit, Győri, 'l'he-nai-Pzto. kleszért. 
� Ekkó- s Bakk11st.'hnak, Ke,niinak s Mekkanikának. 

. \ mi nt>künk }:cho. Che1nia, )lechanica. 
�zent .\drasztea, n1érj bo1,szút ez otro,nua beszédért! 

• 

),fegvan az'. - ,i svábn,\l Gy6ri (Ji l'h ri leve. 

l)cbret·ze11 haragszik az új  sza b.í:,;ú rnhákra s a ueologi:,; . 
11111sokra. - Hogy ne aka,djon fel azon a ,  I{leinstaedtler r 
Szörnyíí bolondság azt kiv..'1nni. hogy a <lebrc1�ze11i bíró olyan 
hos,-zú nadrágban" kurta n1entébe11 j,í1:i·on ,nint o·r<',f Desőff

y
. � 

,József� de azt is bolond Á-g· kivéÍ.n11i, hogy gr. D. ,J. járjon 
olyanban 111int bíró nra,111. Így a nyelv is. - Ímhol a cansti-
c·uP ep1gran11na : 

.-1 ,tev- 1Í1J pnlrieo-lo,q·us. 

Nc111 111agyar a 11yelv múr, nen1 az a ruha. Né,netes ízlés 

. Lepte meg ezt éR azt, s korcsosotlásra jutunk.
Tg)'. nyaYalyog .l:<'ürmcnder uram, hogy az úrfia térdig 

Erő mentéjét pi-'Lrizsi n1ódra szelé, 
� négy öt ken<lötől gazdag· nyaka s üstöke borzas, 

S ah a hunczfutka (superflu) s czafli becsébe veszett. 
S csendet mond nlikor ír, l:<•(';;l'f é,- ke,q!Jel: a nii remé1iys/g

Volt eddig - hosszú mondani! - néki re1nén,.I/, 
S év neki csztcnclö, s szeretett ly,ínykája ba1·cít,il, 

S futja ko111ri111-asszo11yt:, csilla.(Jorn-adt,i J3orist. 
Fürmender, te ne légy úrficska! te riagy Für-me11-der, 

Légy E'iir-men-der, - te, légy ]3;legánt, Elegánt ! 

Eddig atya vagy, úgy montlá mélt. J ekelfalusi úr. Ál
dást a gyermekre. Csókold kezeit a mélt. grófnénak, s kívánd 
hogy minél elébb oly állapotban lehessen, hogy foganhasson. 
Mind a kettf'n tisr.telettel ölelünk. 
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XLI. 

Edes keclvei; bci1·áto,11 .1

'l'öbb leveleidre felelettel tartozo111, <le ho<rv tehes„ek 
..-, . 

eleget óhajtásomnak. rnidőn olyan vagyok két holnaptól fog-
va, mintha ne,n lennék a.z, �L ki ezelőtt valék. A vak artin_vér 
szörnyen nyotnorgat, a, vena poeticát elüzte. egyszóval en
gemet szenvedő butr:Lvá tett. Még egy grádussiil feljebb és 
ká.búltságba e;:,eni. Es gondold 1neg, barátom, a visszás kör
nyűlállRsok $Úlyát: �zinte n1ost bajlódom így. midőn minden
felől annyi munka torlódik köriilöttem, és midőn a mostani 
t,élnek éfl vároi<i lak11sn,1,k nyug,ilmát gazdaságom v1{gflö or
ganizAtiójára akartam fordítani; itaquc et literi8 et mei„ 
rebuP ct necessi ttHlinibus rlees,;r debco, és ezt mind azért kell 
tíírnöm, mert meggyűlt íL sűríí vér az inteRtinum rectum 
végén, és nem akar teljességgel felpattanni :iz eldugott fáj
<lalmas erecske!!! 

Epigran1máid f11rc1-ák. Örvendek hogy a k:1\ap, melyet 
fejedbe nyorntam, terepély árnyrkával el ncrn hom(tl�·osította. 
N'em mondt:un. hog_,· nincs a nérneteknek proso<liRjok, hancni

azt, hogy ex natura rei hib,ís, 1�8 ha rzt a prosodi,ít nem 
változta�j,ík, ,-ziz esztendő rnúlva talán 111,igok a né1netck Rrrn 
fo�ják többé olvasni a g-örög 1nértékr11 írt hathí haR:tikat. De 
rnindezekről 11HÍ:-szor: n1ost a baj kiizt egy jó hírt is. 2:'5-d. 
jan11áriusba11 )1Iarcellus fian1 született; Fekete iistökü, kororn
színű, vaskos és di ztelen fiú, tlc a, ki 1nin<lennap szépűl. ,...\z 
anyj(1,nnk dictálhaton1 rn!Ír ezen levelet l(trd Apollcí istent, 
kedves barlÍtorn, ha szeretsz, hogy egítsen i11 partibnf' infe
riorib11s, hiszen n1aga mon�ja a Nleta,morphosisekhen : 

Jupiter est genitor per me quod eritque fuitque. 
Estque pater; per me, concordant carmina nervi&. 
fnventun1 medicina meum est, opiferque per orbe111 
Dicor, et l1erbarurn ;;ubjecta potentia. nohi:-:. 

• 

Eperjest 13. februári nsban 
sztiletésern napjakor, midőn éle
temnek 38-ik esztendejét elérnén1 
1 $1 o. bl'll. 

Hív, igaz, 11yon1orúlt. bar:Ítod 
Júi;/. I,



138 KAZINCZY F. ÉS GR. DESsE,vFFY JÓZSEF 

XLII. 

Széphalom, _o\_pril. 20-d. 1810. 

ÁVagy Is igaz jenyii bri„rito,n .1 

l{özlötn itt azon versen1et 1nelyet a Luiza herczegasz
szony mennyegzőjére írtan1. :rc1n lehet annak ezen házassá
gon nen1 örülui, a ki rettege�t a,ttól, hogy a 1ni 4 esztcnclő 
alatt két::;zer történt n1eg rajtunk, harma<likszor is 111egtör
ténhetik, s 1nost azt ren1ényli, hogy monarchiánk sebei bé
gyógyíttatnak. Azonban n1egvallom, hogy ellensége lévén 
minden alkalmi verseknek, én ezt soha írni nem foota1u volna 

0 ' de Prof. Sípos úrnak Pax ef, I-lyrn„ri(ie) n1elyet én küldék meg 
l{ultsárnak ( dc az előttevaló sorokatl{ultsár írta, nern én), és a. 
Kézy Mózses prof. úré: Dc nuptii::; NapoL 1\1agni et M, Lud. 
,\ustriacae, ( ez még ninc� kinyomtatva), oly elragadtatásba 
hoztak, hogy lehetetlen volt valan1it nékem is nen1 írnon1, Én 
mind a Síposét, mind a, ICézyét nagyon csudálom, Az utób
bik tele rakta virgiJiu1<i virágokkal versét, ,; phantásiája el 
vala melegítve I -Iomerrel és Virgillel; a Síposé masculább 
szépség, s ninc:s rajta annyi rÓz::;a. Én nyugtalanúl várom az 
időt, hogy ha.llhassan1 e két deák remek munkáról ítéletedet. 

Te beteg valál, s születésed napján írt leveledben pa
naszolkodol az aranyér kínzásai ellen. Ez azonban téged nem 
tilta el attól, hogy JCassán tánczolj. Én hat hét olta sínlek 
henne, s a folyosóhan és egy kegyetlen náthában, s ne1n csak 
nem tánczoltan1, de járni is alig tudtam. Még most is szerte
lenül gyenge vagyok. 

Óhajtom, hogy Marcellusocl teljesítse be azt, a mit a 
virgiliusi rc1nényleni hagyott. Az isten engedje, hogy még 
nagyobb legyen az atyjáruíJ, de jobb ne légyen. Az isten 
adja hogy ne légyen kéntelen küzdeni a,zokkal a kik ellenséO'ei 
a jónak, r 

Tudod-e 1nit csináltl\1árton Dccsynek? - Nékem elébb 
:\íárton írt, non interrogatus se excusat; azután kevés;::e} 
Decsy, ez is ön mozdúltából. - Pánczél, harmadosa Decsy-
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nek, rá nem bírhatván Decsyt, hogy az újság jövedelmeinek hason felét adja neki, ehí.rúlta Decsyt tavaly a bécsi Polize _ nál, hogy D. a generalissin1u,- para,11r::;olatját drlto 6-a Aprfl. hamisan é� csonkán fordította, s .Ka.poleont 111incléo· mao·aszta�t� leveleiben .. Rainer vagy János herc:zeg, a poli;cy akkorin_i1n1�tere, a vacla,t a 1n. ca ,ncellariához küldé. Ott Decsy t1sztanak, fordítása tökéletesnek. hí vnek és ncin-c::;onk[uiak találtatott, s D, n1egbizonyította, hogy leveleiben ::;emmi magasztalás nem esett 'Nról azon f'rljül. amit a bécsi nén1et és 
deák újság is 11cn1 hirdetett, C'zck pedig szorosan a Polizey 
vigyázása alatt írattak. 1\ilinden1cllett D, eltiltatott az újsáO'
irástól, és a Poüzeyn1ini::;ter ezt Jlártoura bízta. 1\1;0'. . d I:'nincs vege a olognak. mert ,t Felség re,í ne1n ért véO'io· te-
k, 

. t, t" 1 n teru a pert, 
�Iárton nekem azt panaszolja, hogy midőn 1809. a bécsi 

municipa.litástól az ellenség magyar forditót kívánt a, procla
matio fordítására, s ez Décsyt nevezte ki, Décsy beteO'nek 

• ' 
I:> tette magat, es 1l1círto1it pl'ojectdltci ( mi vala tern1észetesebb 

mint a magyar nyelv profes::;orá t ?) Márton excu:;á lta magát: 
ő nem csak jobbágy, hanem .;zoros híve é� proteetusa az 
udvarnak. J\laret Bacsányiról tudakozódott, ki neki 1795. 
J{ ufsteinban ::;zomszédja volt, s B. kész vala a munkára, sőt 
írt is valamit e czím alatt : Hunga1·ns r,d lítingaros) s bekö
vetkezvén a béke, feleségét hír nélkül elhagyta, s Párizzba 
ment. Ez az a mit Márton és Decsy uraknak leveleikből

tudok. 
Csókolon1 a mélt. grófné kezeit. " magamat ajánlom 

nagybecsű jóvoltodba. 
Örök tisztelőd 

Kazinczy Ferencz. 

Hogy tetszik neked az ÚJ.ságból vett hír, hogy gróf 
Bethlen László a had á.lta.l megkárosodott németeket segíti? 
A magyarokról elfelejtkezett. Szent Pfí.l azt parancsolja, hogy 
mindennel éreztessük a felebaráti szeretetet, de leginkább 
hitiink so1·sosai,ual, 

Hogy tetszik a London és West1uünster reprae:,entátiója 
a ministerck s generálisok eránt? 
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X 1,111. 

A. 0. 1. i\fai, l 810.

Kedi:e:s iyaz barrito111! 

Már azt gondolá1n, hogy kiestem egészen emlékczeted
böl, a 1nidőn kezemhez ér keze utolsó feleleted. ,r erseid olya
nok, a milyeket szerzeni szoktál. Lucidus in pectus per te
mihi spirat Apollo. A gyűlölség annyi rosszat tett már eo·y
időtűl fogva a világon, ideje hogy végtére a harag sebeit

0 

a,
iazcrelem sebei g·yógyítsák. In galeo Martis nidum fecerc
col111nbac. De még nincs vége a táncznak. A földindúlások
után leginkább zajognak olykor a tenger habjai; azonban a
költök szintúgy a cst-ndckct, mint a zajokat éneklik.

Sípos úr I-lymenjét szintúgy mint J{ézy menyegzőjét
nem vala szerencsém olvasni. J{ultsár Tudósításait nem hor
datom, más egyéb i1jságokat sem tartok, mert tavaly 150 ftot
költöttem reájok, és a midőn legtöbb újság történt, ner11

k
'.�p�k e1nrni újságot. Most tehát Steinhübel úr Eperjesről

kozb velcn1 a J-Jamburgi Levelezőt. Decsy úr a publicummal
közlött hirdetményében, noha n ,  pénzt senkinek sem küldötte
vissza, legalább n1entegeté magát az eránt, hogy újságai
megakadtak, és a környiilállásokra tolt mindent; de a többi
társai 1negtarták a pénzt a nélkül, hogy egy jó :szót adtak
volna azokn.ak, a kiket a környülállások miatt oly példásan
megloptak .. Irtam tehát egy igen tisztességes levelet Decsynek,
a melyben igen magasztalám a publicumot becsi.Hő hirdet
ményét, és újra feljelcntém magamat újsá.gaira, kérvén őtet,
h�gy a�on levele,net iktassa beléjek, hogy lássák társai,
m1kép t1szteltetnek és különböztetnek n1ea a becsülettudó
újságírók a. szemtelenekt�íl. Azonban mai n:pig vá.rom mind
feleletét, mind újságait. Epeu 1nidön dicsérem, commissio a.Iá
jő : így szeplőztetik a. felsovárgó tömjényfüst felett a. lea
tisztább oltárkép. Hogy két újságíró :i pénz miatt összevcs:,
a.z i�en ter�észetes, hogy egy királyi professor más nyak,i,ba
aka1'Ja vetni azt, a minek végbevi telétől maga fél, az sem
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csuc.lálatos, dc hogy egy költő felesége nélkül elillauL, oc.la
hagyván gyá1noltalan hitvesét, az valamivel több egy licc11tia
porticánál, és szebb az ilyetén elhagyást egy ro1nánl,a11
ol ,·asni, n1int otthon tapasztalni. Az is rendes hoO'y DeCS)'

0, 

felszabadúlt a vád alól, és 1négis �lártonra bízták a magyar
újságírást. Senkinek se111 sz11.bad ellenkezni a n1agyar <·a n
cf'llari,í.val; de n1 ért ne volna szaball neki maga-rr1agá val?

Ne csudálcl hogy tánczoltam; a ködös, sáros idő ncn1
engedé sern a lovaglást se111 a sétáhíst, így kellett l,á t n1oz
gást űzni. Használa valamennyire, dc nen1 egészen. n1ert
n1ég nem nyílt n1eg .tz aranyér. Boldog a. kinek alrészei eny
hítik a felsöbbeket; úgy nézd Yérfo lyásodat ,vic den Abfl ut-z
<les Seelenkleisters, a lélek csirizének ol ,·adásat. Ez a n1iríg,r

a, bajok szüle1nényc leginkább, enge,net ::;ohase1n rong,ilna.
ha, gondok nélkül élhetnék; csak a gondatlan ember fejében
fol.,· a. ,·ér ::;zabadon és úr;, lélek; tlli, félig tullonuínyos, féli�
gondos en1berek, valósá.go:-: rabjai vagy1111k vérii11knek e'•"

inainknak.
,t\ gyülés ntán Bártfara szándékozon1, a szalnul jó ked\'

kútj,ihoz. 11�gy nagy kéréHe1n van előtted; ugyan szerezz nc
kc111 egy 1nagyar születésü ifJat, a kinek igen szép írása ]('
gyék, és ,t ki tökéletesen tudja, az orthographiát. J\z annyit 
te:;zen, hogy ha 11, o. ezen zót hrí.ritja tj-vel írja, azt :-oha
ttY-,·el ne ír1·a, va<r)· viszont; eo-)1 szóval, akárn1 ilyen módot.

. . b l'") • 

tlc .i llhatatost kövessen az Ír}Ís1nódjábau. Felette nen1 csak
j{,, l1a f'ris és szép íráiaa is !egyék. hogy uc csak olvasni aka
clálr 11élkiil lehessen, hane1n 1ninrl könnyen, n1 intl gyönyörű
,-éggel. Szegény legény legy0k éi' l'rnber,;égc:- e111bcr; :-zc
o·én ,· azért nehoo·)' elhitcs,-c n1ao·1íYal ho0·y rnaholnap viee-
t, ., ' e, t> t,. 

ispán lesz, és így sorsával n(da1n n1cg ne elégedjen, cn1ber-
.séges c1nber azért, nehogy azt kipapo\ja,, Ya.p:y alatton1ba11
lcrn,íso lj a é;,; szanasz(\t hordja, a n1i t írni fog. I I.i olyan ifjat
tahilok, kész vn,gyok őtet tartani, ruházni é.; azonkívül rnu
latsá.gúra 200 rft. adni neki esztendőnként, még pedig a 1níg
élni fog, hal(1 lom u tt111 Íi'. N en1 lesz egyéb dolga, <'f':l k írni
vagy leírni, ,·agy a köny\·ekbűl kihúz,isokat, .,;zeuéseket
gyűjteni; mindennap annyi időt fogok 11eki engedni, hogy
maO'�t 1ni11d 1nnlathns,:n, ,nin<l ti\kl·lrte�(thr�se; i�rn Y:\logatott

"' 
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kö_nyvhiízo1n vagyon, 1nelyet 1ninden cszt.endőben szaporítok.
1'11ndczekből hítod. hogy olyan if}at akarnék, a ki a tanulást
�zcrcti.11indcnt, valan1it írtan1 életemben, akár1nely nyelven,
ossze akarok szedni és  összcíratni, legyék az akár versben
,�kár p:·ózi�ba n, és akár1nely tá.rgyl>an, a n1cly körül pennáYal
forgolotlta1n; e valóban 11cn1 kevés. noha sok cl veszett 111Ar.
.. A. niit 1ná;;: nyelveken írtan1, azt 1nagyarra akaron1 fordítani·
ki tndja 11cm fogja-e ezen ifjú 111aga keze :íltal írott szerze�
1nényeimn1cl ha.l1ílon1 ut,í n talitn szerencséjét csinálhat.ni.

Pascitur in vivi� livor, post tata (1uicscit, 

Qu11n1 <uus ex n1crito quc1nqur t11rt11r hono�. 

I{észülni kell a hosszú nagy úthoz.
. Végzc1n azért is, n1ert sír feleségcn1 ezeket írván, nen1

1u1ntha tartana egészen i:;ccretliriussá.ga elvrsztésétöl. hanen1

n1i,·el haLílo1nról �zólok.
Hív igaz barátod

De s .s e 10 f j'y Jó-�!.· r,. 

'L'évelyedésből feltörtem Vanovicsnak írt leveledet bo-
. 

' 

cs�tss n1cg; lcpccsételtcn1 isn1ét, holnap elküldö1n el nem
1 

' ' o vastarn. - Elhozom Ujhelyrc Lanclont.

Xl„1\t·. 

.\. Olysón, 8-J .. f unii 1810. 

J:;d,es drága ke<lves Ór,,1·tlto·,n .'

Ez az eszt0nclő igen súlyoi:; reim nézve. Nem elég hoo-y
. 

'l 
0 egesz te  cn nyavalykodtan1, nem elég hogy most is orvossze-

rekkel kell élne1n elron1lott o·yomrom 111iatt ma a h.d l l 
. , 

o , " 1 eg e ,
es egy hé.� < '.�a már Lau rá 111 is beteg, oly erőszakkal és fájda
lommal ko�ogcsél, hogy 1najdhogy 1ncg ne1n fúl ; az úgy
ne�ezett gorcshurut bántja. \r irginiát a hideg· lelte. most a
�h�na a has�Lt tcrpes�t'., � cselédek közű! is többen nyomo
�00nak . }Iaza1n valod1 b1zo11ysilga annak, hogy ispotály ott
1s lehet, a hol nincsen palota.
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Annyit irkií.lt Cicero dc summo bono; dc lehet-e bol
dog, habár iuaga Zcno vagy Paniciu8 i,; az egészség nélkül?
Mert 1n{u:; az, a. bibét vagy tagadni vagy türni, és 1nás a n1aga

lelkében vagy testében va,gy n1incl a kettőben gyönyörkö<l11i
n,z embernek. Engc1nct scni a stoicusoknak philosophiiljok
,1zaz <lialecticás kc\'élységck, scn1 a, fatalist,í,k és optin1i:--ták
1nagok rcásziín,í.sok, scn1 a keresztyén bonczok reményt nyújtó
és pótol{1st jövcndő](j ígéreteik 110111 \'igasztalhatnak, a, 1ni< lün
legkeclvesebbeimet szenvedni !;íton1, pc,:sin1ista va.gyok.

Ce n1onde, ee thcatrc et d'orgucil ct d'crrcur.
Est plein d'infortunés, qui parlcnt du bonheur. Tout s'y plcint, tout gé1nit cn chcrchant le Bicn-ctrc,
Nul ne voudrnit 111(,nrir, nul ne vouclrait rcnaltre.

Az c1nbcri nc1nnck fiíképcn n1indcn él6 ,í,llatok közt :1

szerencsétlenség és a gy,\.vaság jutn, az Of<ztiílyban, 1nivel :1

1egfínn1nabb érzékenység jutott. 
Mit ér olykor-olykor egy cscp örö1n az ürön1 tclcsdcg

tele pohar,í.ban? Azért, hogy a ,  sok n1éz ne kéfiztc�sen az én1cly
gésre, ncn1 i:izi.iksé!l' hocr)' kef<crű CJ)éYcl legyen eltelve a ser-

�· 0 .... 

lcg, és hogy az édes alig ércztcssen benne.
J\. te leveleid, ba1·á.tom, azon nH\zcscppek, ,nclycknck

:-zaporítií.sokat kikérc 1n tőled bi1jai1n édcsgctésérc.
..t\.nnak írásá.t, a. ki a IIun1ano capití-t lc11uí.solta, 11e1n

vcvé1n; Nálad akada; a 111,ísik nen1 ro szúl ír, dc nc1u eléggé
szépen; orthographiijáról scn1 ítélhetek:, n1ivcl úgy látom,
hogy csupiin csak az írásból ;;zedte pcnnájára rebí tiónk
kezdetét.

Jó lett volna, ha b(1ró Barkóczy észrevételeit a gyülés
ben kijelentette volna. 1\1i lett volna könnyebb annál, hogy
kitcgyiik szalai báró Barkúczynak :i pr:iedic,ítu,u,it. éR azt,
hofo!y ncn1 a sz,í.szok és bajorok, hanc1n a ,  fi·ancziák el!cn c,-ctt
el 1nint ka.pitfi.ny a ,  11en1cs zc1npléni fclk0liíscrrgnél. R11 n1cg
va.llom, sz,í ntszá.ndékka.l a gcneralit,ís n1cllctt nuiradta.111,
n1ert ne1n r1,kartan1 az olvasónak a, felkelő sereget, ,i 111cl_,.
Győrnél futa a fra.ncziáktól, eszébe juttatni; azonkivííl ncn1

a prae<licátu1nban ne1n a kapiti'.tnvsAcrban, hanc1u a dicső1>é-' ., e 
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ge:-. hahilban é.s annak oki\ban tartottana lenni biíró Barkóczy 
a\.ntal érdemét. A nagy tettekC't 11e1n kell kisebbíteni holn1i 
e·:; őcselék és a dologhoz ne1u tart.ozó hozzáad{tso kkal, a 1ne
l yek itt ki,·áltképen ezen e.:,ctben az effectust nem nao·yítot-

o. 

t:ík, hanen1 kisebbítették volna. 
�em tetszik ő nagyságának, hogy a te:;tvé1je a többi 

1negl 1oltak közé legyen keverve. A testvéri ,:zeretet, 1ncly a 
,nlgo.s biíró úrból egyszerre poet,it csiu:-'tla, azt kiv,í.nná, hogy 
1nég halála utlÍu is, poraiban és a .:,Írkövön Íl:'. ,;zintúgy rniut 
életében, külön legyen a mlgo� báró n tekintetes nemes urak
tól. U t separetur s a.go et toga claris rn}�jori bu.s ortus a soci i:::

eju:, nobilibus. 1(:-ír YOlt otl:1 nen1 ragasztani n1ég ezen szócs
kát: Ta,ntu1n; ha vesztett i:- YOlna. valan1it vele a stylu,
lapidaris energiája és rövidsége, dc bezzeg nyert volna áni 
az értcle111, és jobban csudálta volna ő nagyságát a poste
ritás, hogy n1agát pro lege, rege, et patria, furente in regno 
Marte francico, külön választva agyonlövetni méltóztatott. 

... ..\. projectált deák új epitapbion1 ö nsága jó ízlésének é,:

nemes érzésének különös becsületet e in:\lna, de l too·v foo· 
o., '"' 

lehetni azt elfogadni, 111inekut,ína 1nár a rnagyar cn1lékir.i:-
v,ílasztatott a közgyűlésben? �en1 a foi:spáné, hane1n a vár-
1negyéé ,·olt a v;ílasztás: a fői:::pannak é.:l mé,.,. 11é1nelyeknek 

0 • 

jobban tct�l.Ctt ugyan a deák, de az nen1 törvénye a pnbli-
cumuak. �n sürgettetten1 leginkább a főispánná.! a n1:tgyart, 
mert 1nagau1 soha sen1 szólotta1u \'elc egy szót i;; ezen egé:-:7,

<lologrúl. A felolvasása napján (lélut,ín. Lón,va.ynak "ok kér
<lezgetései után n1egva llottan1 , hogy a dea kna k én legyek 
,:zerzőJ'e. dr tudhatta azt úo·,· Í,: :17, eué,:z vihío· niert. n1indJ'árt o. ;::, "'' . 

,thogy megtisztcltettiink ezen kikülclött;:éggel, azt 1nondán1 
többek hallatára : nehéz rnagyar ,;írir[L.st ké::;zíteni; lehrt 
ugyan, dc ncn1 1nerészlek bclt- kapni. hanc1n jiírta:,abh t,í r
sa,mra bí,,.oni; de 1n,ís részről ,tzt i;.: rneg,·allán1 töhbck előtt. 
1nég rninckelőtte felolvastatott \'Olna ,t relatio, ltog·,· :tz a rfc . ' . 
munkád. En azt valóban io·en hely·cs 1nunkának t:trtorn ., 0 • • 

maga nemében; más tollaival ne111 akaron1 maga1nat rzifr/Ízni. 
Elég dísznek tartván, hogy azt aláírhatta1n. 

Elgondolhatod tehát és láthatod, be fájt, miJő,i az clol
,·all,Í,; közben innen .� ,unon 11a11, J ign os bn rbaris cach in 1101, 

LEVELEZÉSÖ K. 

hallanék. Bará.to1u t a varjúk előtt füle1niléztünk; amaz ott 
mosolygott gúnyolva, és egy valóságos Faunushoz hasonlíta, 
egy más itten csóv(ilta a fejét.; egyiket az előkelőbbek közül 
azt hallottam mondani : olyan czif'ra, olyan hosszú ez a relií
tió, mintha isten tudja n1ilyen nagy titrgyról lenne. Lett 
volna csak vala1nely oppositioni\.Jis perről a szó, 111ajd láttad 
volna be rövidnek lá.tszott volna bcniutat,tsunk. Dc mivel 
csak a dicső:,égrűl és a virtusnak Icgillcnd6bb megjutaln1az
tat,ís,\.ról szólottunk, kaczagtak a borzas vandalok é:l gyepi
dák, a ren<lcscbb és csínosabb clő,td,ísok ne1n tesznek szeren
csét a sok kúnok között. Ne111 n1ondon1, hogy talán valan1i 
huszonöt en1ber nen1 találkozott volna azon soka.:,,\.gban, a 
ki ennek a reh\.tiónak egész érde1nét esn1érte és érzcttc : dc 
ezeknek száma a csinos fcjérszcn1élyeknek kicsiny sz,ímálaoz 
hasonlított egy tömött roppant ten1plo1nban. Ez itt azt akar
ná, hogy az egész nen1zctségi fáját kiterepéljék a sírkövön, 
amaz a dicsőséget a titulatúrákban keresi, egy más azt gon
dolja, hogy a jó ízlés a czifi·azatokban áll, holott épen az 
együgyűség annal< legvalóságosabb czín1cre; a legnagyobb 
része az ari:ltokratismust, a kevély:,égct, a nevetséges gőgiit, 
irígységet még az életén is túl a koporsóba a hamup�rn�k
felébe akarná vinni, szintúgy 111int ama gazdag londoni ke
ményseprő, a ki azt vésette sírjára : 1-Iic jacet Don1itor fuli
ginis. Én tökéletesen elhisze1n, hogy a �)rojcct�lt új dc�ík 
epitáphinn1 jobb, szebb, deákabb (azaz a 1n1nt l{ovacs 1non<lJa, 
latánabb), de mégis kére1n báró Barkóczyt, ne csináljon ne
kem epitá.phiumot, ha mostani betegségemben meg találnék 
halni, mert szeretnén1 ha sírnának, nem pedig nevetnének 
sírom felett az olvasók. 

Íme a kívánt fűzet Lanclonbúl. 
Hát mit csinál a jutaJomkérdés? nyugszik-e? vagy

csak a felelet előtt igérnek jutalmat? vagy megtagadják azt,

midőn nem tudnak mit felelni a feleletre? 
Ne boszonkoclj, baráto111, hogy az élők oly hálaadatla

nok: lá.td, vannak hála.adók is, még életedben írják biogr:t

phiádat; lega.lább megczá.folhatod őlcet ha valamit hazudnak

rólad a jövendőnek. 
Én most már s egész szíven1ből a legvalóbb igazságot

Ousewff'y t.!S l{aiinc:zy. 1 
10 
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n1ondon1 neked, n1 idön 111in<l bajain1ról, rnind barátságon1rólbizonyossá teszlek. ivlincl ezt a kaszn,íro,nnak dictiilt:.111. 1\ szegény írónénkfekszik, nyög s köszönt; megírom anyjúnak c1nlékczésedet.Tiszte1ern feleségedet, 1nara.clván sok bú, kín � nvuO'hatatlan-. ,/ :::, ságok közt 

Edes bardtorn ! 

hív igaz bariítod 
Desse1vffy József 

XLV. 

A te lit,í.niá.dat én is bátran eljajgathatom. Egészségemre 
nézve egy csztcndön1 sem volt még szerencsétlenebb mint ez 
:. mostani, s félesztendö alatt ink,í,bb mcgvénűlte1n, mint hat 
esztendő olta. Elcjéntén az ara.nyér volt a bajom, abban egész 
h.íta,n és gyo1nrom 1negclagaclt annyira, hogy sokszori kenés
által sen1 tudtam eloszlatni n1cg kc,nén y ülését. Juli us 2-dikán
kilelt a, hideg, forró nya,ya]yií,ba akartam esni. Egy dosi$
hánytató mcgszabatlított a, veszedelemtől. De bajorn con1pli
cii.lYa volt, s kevés napok alatt tiidőgyúladás fogott cl. Egy
hajszidon 1núlt, hogy n1eg nen1 lrolt,un. Vedd ezekhez hogy
fcleségcrnre a sárgasiig esett, idősb lc:í.nyon1at pedig a hideg
leli. Dc cngcn1ct 1nég ennyi baj sen1 vihet arra, hogy veled
együtt pe:::sin1ista legyek. ICcvés embernek vnn több oka
zúgolódni :i sors rsapkodii ·ai ellen, 1nint nekcrn, és mégis
örűlök, hogy a vilAgra jöttcn1, s ritka embert 1,íttan1, a ki e
síralom völgyéből abba a nagy boldogságba kivánkozzék
melyr61 szent Piíl azt mondja, hogy olyat szem nem 1.itott'.
ful nem hallott. Erldig, rc1nénylem, a te bajnicl is, szeretet
re 1néltó Grófnédé és Virgíniiídé elmúltak, s így velem együtt
te is optimista vagy. Dac,non langncbat, n1onachus tunc cssc
volebat etc.

Ide zárom a 1ninapi 1cvelc,nböl ehnara<lt 1Iu1n:1.no-capi_ 
ti-t. Az írás ol,van, hogy rosszahb alig lC'hct. Felette hos,;zú 
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gyakorlás is nehezen tehetne bcléílc jót. S veszcdcln,cs ho
lon<lság benne hogy, a tnint c hctüibé>l láthatod, cz1fra álta' 
rc,nényli elnyerni, a mit a szépség adhat. 

Újházy Sámuel barátunk a pataki cxamenrőlBudamérra 
Yisszamcnvén, betért hozzán1 egy délután, s három órát itt 
töltött„ ÜrYOson1 n1ég akkor megtiltotta nckc,n a beszédet, 
dc hoo·y lchetncSk én nérua Újl1cí.zynak és fia nevel{íjénck tiir
saság7ban? Életemnek sok édessége volna, ha közel hozzám 
két-három ilyen gustusú e1nbcr laknék. 

ICézy mathescos és physiccs profcssornak neveztetett 
ki a pataki cxa,nenben, s ezer forint gyűlt �szve ��gí�ség,ére,
hoO'y Göttin rra és Párizs felé in<lúlhasson. Bovebb ut1 koltscgct 
neki később;n küldenek. Én <lcbrcczcni professor Buda�. tn:at
meO'kértem, hogy őtct levele által az öreg l{eynénak aJan lJa, 
s s:perintcn<lcns Öry úrnak az� ta,nác�l��tam, ho�y ICézyt
nzzal az intéssel ereszsze tu<lon1anyos utJara, hogy Pesten 
l\litterpacher és Pasquich, Sch,vartner és Schedius profcs
soroknak csmeretsége nélkül ki ne in<lúljon. Mitterpacher, a 
mint tudod O'yönyörii deák, Pasquich felől pedig a nagy 
Pi'Íszthory be:zélte nckc1n, hogy Londonban n1ely becsületet 
tett a marryar ncn1zctnek. . �lé� co·y czikket a pataki cxa1ucnről : a thcolog1ae 
professor� a Jci egyszcrsn1ind cxegcs'.st is ,t�,nít, Pat�y �. nc_�e, 

t 1 0 t a l,'1t ., 1ni urunk és 1dvez1tunk az ordongos-az a e aem n , " '" . . b "l J ·" .. tt ;5 a o·ct·O'ezénusok disznaiba hagyott n1e11111, 0 (IUZO , e. o :::, 
, . természeti nyavalyrínak 1nngyarázta, és ezen. 1�agyara�at al

tal nao·y részét a jelenvaló patronátusnak, k1valt a ,·cn �)a-
0 • 'bb l · 1 b 'n st nn rryon meo·botran-pokat, s leg1nka a pata ,1 p e a u , · o . ::, .• 

koztatta.Ezek 1nagokat az ördögtől n1egfoszt�n1, egyata�Jaban 
nem engedik. li .  vén, de ncn1 vén go�1d��kodasu. ���-crintcn�d „ <l" el nem jO'cn foo·ta I)artJat, consilu111us V a) cns az or ogn < o o • . . · hallgatott, Rozgonyi és 1Cövy profes�oro�. pedig batran 
). ·, .... b·�lták hoo·y o·öröo·űl kell tanulni, a k1 az UJ testamcntornot 
\. c_1, c;1, ' t:)  t) b , ,, I . , . l · E pol·b"'n co·y buzrro orccr ttr érteni s magyarazn1 a <a1:.ia, " na " .. , o 

:::, . re; _ az én itélcten1et akarta hallani, s 1ncgszolalt, hogy n disznokba 
1ncnt dae,non ne1n lehetett csak nyavalya, mert a n�a,·alya 
nem beszél az a nyavalya pedig -rnegszólalva kérte al�r1s,ztus�. , ' .. , 1 G J'l · tortcnctetEn eléinek tart0ttn,1n az orcp; urnn e n a • er 

J 0" 
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elbcszélleni, s azt vetni mellé, hog·y most a világ azt hiszi, aa mit a tön1löczözött öreg tanított, és ne1n azt a mit Josuemondott, s a, pn.pa és a cardinálisok Galileiból kicsikarta.k. Zcn1plény vár1neg·ye n1áj usban ne1n a n1agyar, hanem alleák felülírást fogadta el az c1nlékre. Nékem mindegy, akárez tétessék reá, a.kár a bfíró BRrkóczyé, akár egy harmadik.Csakhogy a n1i retítiónk, 1nelyucn egy igen jó paragraphusvan, eloluastrit()tf .' Ezért az egy paragraphusért, és semmiért<'gyebért, igyekezni fogok, hogy a, rehítiónk kinyon1tattassék.Egy 1nagyar journilunkat Erdélyben Döbrentei Gáborfogja kezdeni janu,íriui:;ban, a 111:ísikat Pesten IIorvát István, secrct,íriusa az orsz:íg; bírájának, Vitkovics Mihálylyal, a k ifia a Luda.i görög papnak, s consistoriális fiscálisa a budaigörög puspöknck, Szc1ncre P,íllal, a budai ág·ens fiával. Eza Vitkovics gyönyörü 1ncsékct ír a Lessing gustusával, sze-, rencscs n1agyar pocta; éi az első 1nagyar író abból a feleke-zetből, mely szent i•Iiklöst tartja clsij szentnek, és ez a szeretetre 1néltó en1ber épen oly barátja a magyar nyelvnek, n1intSztratimirovics ellensége. Ila. néked, édes baráton1, holmirövid n1unkáid vannak készen, n1clyekct az erdélyi journálba letenni akarsz, küldd kezc1nhez, s Döbrentei köszönettel fogadja. 
A lipsiai tudós újság Intelligcnzblattjaiban ez a rövidpa.ragraphus áll : Gróf Desöffy József Tacitiis1iak 1nagyarfo„ditásrín dolgozik. ElhűlYe, de örülve is láttam ott ezt ajelentést, mert a beküldő ezt a hírt az én levelemből vette,de neke� �1e.m n1ondta, hogy Lipsiába 1negírja. Ugyanezekben a ltp�1a1 levelekben jelent meg Oberster Barcsaynakké't !rancz1a verse, az egyik N apolconra, kit n1agasztal, a1nas1k a franczia revolutióra, melyet a l'hombre játék alattád elő. 

Berzeviczy Gergelynek tegnapelőtt vettem levelét. Írjahogy a J >ritriotische Blatte111en nevének aláírás�ival jelentmeg egy munkája, 111elyben a Feudale Systema ellen szól.N!inthogy én azokat a bécsi/// pa.trioticus leveleket nen1 jártatom, kértem_ Berzeviczyt, küldené 1ncg neke1n mind azt, a mitbelőle ?ír. Imhol egy paragraphus válaszomból : Kaczagonié71, a mit He1·de1· f1 1n{f.,_qyo1· n.yPl1,n<'k s 1iép111ik <'lenyészése

' 
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.felől jövendöl. f{e„de„ hri 1nis pro,féta. A 1nagya1· riyelv s 
nép elenyészni ne1n fo.9 soha, ,ní,g ph il()S()JJhtisi szellern .f()gja 
ko1·niányozni E1irú1>rinrik dol_r;liit, 111,int 1nost ko1·1nd11yozza. 
A 1ie1n-vandalus húcloltat/J csrik azéi·t is 1n,,,r;ho,qyja ezt és azt, 
hogy tu.la._jdon cha1·akte1·ii s ori:;inrílis, seh()l -nirisutt ne1n ta
lciltathatú szé11 n '!Jr'l u ki 1," 1:eszsze11. 

ICcd veskcdc1n az ide z(irt nyo1ntatványokkal, mert eze
ket bibliopoliumokban kapni ne1n lehet. Dc kcdveskcden1 
egy kézírfíssal is, mely egy oly lelkes e111bcrnek s oly szent 
hazafinak, 111int te vagy, édes bar,ito1n, kedvesebb lehet, mint 
Sch,vartnernek és Schcdiusnak a nyert arany pixis. 

i\.z i pa1n j úli nsnak 23-di k,i,n 1ncghol t. A gy,iszlcvclck 
Landerernél még cl ncn1 készültek. rre is venni fogod azt, 
minthogy ő neked rokonoll Yolt . A pap;;;.íg n1iatt, és hogy 
tudja a világ hogy ncn1 ií, hane,n a bútyja tért a ('alvin hi
tére, a napan1 bclészúrattn, hogy pápist,'1,;an ;:; 1ncgolajozva 
ment a n1fÍ:; vil.ígra. 1\. ki�lvini;;ta bútyja, ,t urik és ro·énris, 
68 esztendős korában iHízasodik. - J�lj szcrcncsé$Cn, r;t]c;. 
barátom, s tarts n1cg rncgbccsüll1ctctlcn c1nlékczctedben. 
Grófnédnak kezeit csókolo1n, s kiviu1ok 1nindnyájatoknak 
hamar fclgyógyúlcí.::it. Széphalo111, ,Július 24-d. 1810. 

--- - - --

Ezt a levelet, édes bará torn, részszerént azért, hogy 
beteg crő1nön könnyítsek, részszcrént hogy az írást lásd, 
írattam idegen kézzel. Ez azé az if'.júé, a kit néked 1nár egy
szer ajánlotta1n. i\.zt hiszcin, hogy Te kevés gyakorl,ís ,íltal 
ezt úrry elkészítheted a n1int óhajtod. Az ily scriptoroknak 
meg kell mondani, bogy a le, s,]>, s 1nás hetük fcstéscikben 
mit nen1 szeretiink s mcrrvan a 1nit óhajtunk. Erkölcsé,·cl, ' ;:, 

módjával, 1naga kedvcltctésévcl, tan11l:1sával 1neg fogsz clé-
rredhctni, azt ígérni merem. Pesten Tóth-Pá.pai úr 1nellett 
;atvarist,ískodott, onnan Festetics 1\ntal mellé volt ajánlva; 
clrncnt oda, ott lakott, de ki nem állhatta a. so,nogyi levegőt 
s vizet, mely is111eretes arról, hogy az ott nem szülctteknek 
vesze<lel1nes. Nyelve 1nagyar, s úgy van készülve, hogy 
kedvedet n1egnyerhcti. Én azt hisze1n, hogy Te is nyersz 
benne, s ő is Tebenned, mert nálad tanulni fog. ICora 24 

•



lóO l(AZIXCZY l:'. É::S GlL DBS::SE\>VFFY JÓZSEI? 

esztendő, figúrája. kedves; véle akárhol fel fogsz Iéphetni : 
pataki deákkal azt Hen1 fognál. Elv{1ron1 végez6sedet, s mind 
az6rt hogy ő tudhassa, tetszik-e élned szolgála.tjával, mind 
mivel leveleid nékem gyöngyörűséget adnak, kérlek, ne 
késs írni. 

Kaz i1tczy Ji'erencz. 

A Preissehrift felől tudakozódol. - Pesten b. Prónay 
László exc., Bécsben (hit jól en1lékezem) J�ngel a historicus 
azt mondák nekem octob: 1808, hogy 'L'ubiugiíba a mi u ... _ 
runk külde ki a szf\z aranynyal együtt egy Bécsben készült 
pályaírást, ,nely a 1na.gyar nyelv ellen volt intézve, oly I a
rancsola.ttal, hogy a száz arany jutalmat ez a munka kapja cl· 
Ifilicti5, az én 1nunk;tm a dilio·enec-szekercn felbontatott és ki 

b ' 

sen1 eresztetett. �'innyi bizonyoi:;, hogy a száz arany rnég sen-
kinek sincs általadva, s a beküldött munk,ík 1negitélve nincse
nek. Legahí.bb hallgat róla minden újság. 

lBlfelejtém mondani, hogy ez az if]ú 1'óth-Pápai úrnál 
patvaristáskod vAn, onnan Festeticshez azért ment egyediil, 
inert ,negszünt az insurrectio miatt a perek folyása. Az érték 
szűk volta és a nehéz idők ne1n engedik, hogy prókátorságra 
készüljön, és e miatt Pesten lakjon. Nékem ő ezen két íráson 
kivűl, melyet itt veszesz, semmit nem írt: de ledictáltam neki 
?rthographiai jegyzéseimet, ahogy és a mi eszembe jutott. 
Irására nézve két intést adta1n neki : 1) hogy a toll végét 
messe fel hosszabban, mert így a toll a tintát nem bocsáthatja

olyan bőven mint kellene; - 2) hogy a hetüket, midőn csi 
�1osan �ka� írni, fesse nagyobb betűkben; így inkább ki fogja 
u;mern1, m1 nem szép. Azonban ez az ő írása elég tiszta. 

• 
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XLVI. 

J 1íl. s1-u. 1810. 

E1'dernes óarcitcJnl !
I(evés napok előtt ment hozzád egy levelein, 1nelyben 

1nind a pataki Hi111na1io-C((,JJiti-t mcgki.ildöttc1n. n1ind a. n1ásik 
kézírásbeli 1nustr,íjiít. Volt ezen felül két nyo1ntatott 1nunka 
is mellé téve; n1ind a. kettő a Cltci.z,ir }\.ndr:isé. - 1Iost vedd 
e gyászlevelet, s az egyiket ki.ildu n1aitre 1)-hoz. 

Egy epistolát írtan1 C.:sereyhez. Leírtan1 néked is, vagy 
inkább csak a dolgozás alatt készült két első lap 1nellé hozz:i 
írtam a hátra.valót. Élj szerencsésen. �i\. 1nélt. grófné kezeit 
nagy tisztelettel csókolom. - En 1nég is ol<lalo1nban hor-
tlom a nyilat, Sophie pedig épen ncn1 akar gyógyúlni sárga
sú.gából. 

E napokban vette1n postán egy 2 fr. 48 xros levelet. 
Ilorvát István, secretá.riusa Ü rményinck, és Révainak 1nin<l
Jccrkedvcsebb n1ind legérderr1esb tanítványa, és az a kit }lévai
1n�o-a helyébe ajánlott 1nagyar nyelv prof.nak az universitás
nále küldé 111eo- ezen 111unkáJ. ií.t: Pest városnak Ofcn né1net ne-

' b 

véről. Pest, 'Trattnernél 1810 (J óliush:111 jött ki a saj tó alól)
tökéletesen megmutatta, hogy Pest és Ofen elcintén azonegy
,·á.rost, a mostani Pestet, jelentették. A 1nostani vár Pest

vií.rosnak filiája volt, s valamint egy ideig !(is-Pest és Pesti
hegy nevét viselte, úgy viselte az Ofen nevet is. Végre az
Ofen tulajdona maradt Budának. Sok historiai tudo1níiny
van benne. S ez egészen új découvertc, és reá én adtam al�_al ·
n1atosságot Sylvestert kiad ván, és hozz,í. egy, ezen n1ater1:

_
11·a 

tartozó, scholiont tévén. Ha. iJe haza volna. a n1unka, ide
zárnám : de elküldötten1 Pa.takra, prof. Szombathinak. 

Mit végzesz az iróclc:ík crlÍ.nt? aJ<l, kérlek, tudto1nra .
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• 

XLVII. 

_,\. 0. 11-dil, _\ug. 1810. 

Edes kedves ;·ó I arrítoni! 

ICét rendbeli leveledre eo·yszcrre felelek. Iaazsá.aod 
0 0 0 

-van, ncn1 kell zúgolódni. Levius fit paticntia quidquid corri-
gere est ncfas. Sa.<ly egykor az isteni gondviselés ellen mor
golóda.; miért imádlak, úgy 1nond, mindenható, ha n1eztelen
lábbal jártatsz, a midőn a tég·cdet tagadó és engemet elnyo1nó
sah a 111agos és fényes bagdádi palotában bíboros zsátnolyo
kon és dívánokon nyújtogatja ámbr,i.val itatott papucsokban 
nyugvó l,íbait? A r11int így szól, íme az ahlakjának ,íltalirá
nyában építtetett rnoshénak ajtóján kiindúl sítutikálva szeme 
l,íttára egy mankókon nel1ezcn haladó ember, a kinek lábai 
se1n val,ínak, és a ki szinte azt köszönte ama 1noshébcn a 
mindenek urának, hogy legalább a czo1nbjait hagyta meg 
nékie. Nem a sahhal, hanc1u a mankóssal foaom mao-am 

0 0 

ezut{tn egybchasonlítani, úgy n1ond Sady. 
Egy húron pcndűlünk, barátom; ez az esztendő szeren

csétlen reánk nézve, és mivel érzékenyebbek vagyunk má
sokn,íl, még szerencsétlcncbbnck l,í,tszik. Nekem alkalmasint 
használt a bá.rtfa.i ferclés és ivás, és ha jobb idők jártak volna, 
1nég jobb hasznát vettem volna. Felesógcm is jobban van, 
t1e ncni egé�zcn, Virginia pedig tökéletesen kigyógyúlt; de 
most v-isszajövet Aurcliusnak kezd. baja lenni; ncn1 tudom 
mi lesz belőle. Bártfán a társasfíg és a gon<lmcnckeclés tészen 
legtöbbet, azut,í,n a fenyves gőzének besz..ívása. Sok magyar 
van ott ez idén, lengyelek is Yannak elegen, és valamint 1nár 
most fog·yni kezdenek a magyarok, úgy szaporodnak a len
gyelek. Nehezen fér együvé ez a két szomszéd ne1nzet; úgy 
!,ittam, hogy ők a zánoki csapást cl nem felejtették, és mél
tán. Nem volt azonban senki is közülök, a kinek társaságát 
vagy a 1nulatságra nézve vagy más tekintetben méltó lett 
volna keresni. Dc valának némely igen kellemetes, kedveltető 

• 

' 
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és tetszctíís lengyel asHHZonyok, 1ncl_vck 1ncríí nsszonyiságban 
és l,ájokhan inintcgy lehegtcnek; 111ég a lchellctck i,- 111ézra-

l ' lt ,-;, · 1 ' 1 ' ·· J • ' }1 ' e ' n·at o:; vo . J1,rry l!).'Cn rent e::; e,- e 1nc� ozvco·y, iaro ,i11111ne,
b (.1 ,., 0 

sziilctctt gróf Petki kisa,-,-zony 11�rc1élyhííl, na,gyon tetszett 
1nind a lcngyclck11ek, 111incl a n1agyaroknak. ()tt vala báró 
Vay J\1iklós is, inindcn tekintetben jcl<'s fclc:,;<'g<'·,·cl együtt, 
:; az apjára ütött Borbélyné•; a gyiinyöríí,-ég('sen tckintgctií 
Bek P,ílné, ICcglcvic.., r\gostonn<\ gróf l(tirolyi h{ltr:1hagyott 
özvegye , m11licr ,Tunonia, kirííl a ri;intalan Oviclit1s azt 
inondn.nfÍ : 

Dura. st1pcrcilio c,-t, rigi<las i1nitata Salúni1s, 
V elle, HC<l ex a.lto <lif-;si1nul:'trc, puta. 

J\ Iln1na110 capiti írój,í.nak a.z írása ne1n szép. I(öi-;zö11ön1 
barátsáo·<Hlat, van 1niír e"'\' n1c!?:lel1ctíí,- ír<'in1, a1nint ezen lc-

0 0. c_
"l 

vélbiíl láthato(l. I(ézynck örvc11dck, jobb ezer forint, ha 
pnpirosban va.n i..,, sen11uinél. \Talah,í.ny,-zor n nagy {rclcn1 
cl<">scgéllésére ki,- adakoz:í:::t ,-zcnilélck, 1nintlcnk<,r csz<'1nbc 
jut, ,1 1nit írtan1 valahol : 

Szükséges 1nost a pénz a kolc:-;ok „zámára, 
N l ' 1· , ' r e,u az e zart 1nagya,r 1tcraturara.

• 

Be kár hogy n.nnyi adósságom van, és annyit kell a 1nagn1n 
házrí.ról gondoskollno1n ! 

Ugyan hogy lehet, kedvc1, bar,tto1n, va.lan1ely :::zazncl

nak (akármelyik legyen i1,) a ,·ihígosod:ísát h,i,ntorgat11i,

n1id<">n n1ég itt s an1ott azon törik az e1nhcrck f�jcikct, liop:_r

csuda. vagy ter1né„zctcs orvoslús vala-e az ürdcignck ki(ízésc

a nchéznyavalyásból? Nen1 tudon1 111ely philosopln1R nzon

fára.sztotta sokáig az eszét, hogy Yalyon 1niért szalad az cn1-

bcrtől a farkas, l1a valaki egy szál Hzaln1cí.t lcfitycgtct é8 111aga

utá.n vonogat előtte? \T égtére kisült, hogy ncn1 n R7.n.lin:ís,

hancn1 a fegyveres en1bcrtől szidacl n .  farka,,. J\inc,; Yalóhnn

viligo::-odott sz{tzacl, hane111 van nén1cly ..,z�ízatlokhan cg: nr

h:í.ny nép, a 1nclynél a, tizedik vagy hu:-zadik része a lal�osol
_,

nak ncn1 egészen babonás, H a. 1nclynél ennek a tiz:dtl�

vagy huszadik résznek ké,néllcni és c:-a.logntni kell a. tohlll

kilenc7. vagy tizenkilencz részt. A nén1ct thcoloirusok11ak
• • 

•
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azon 1núdját(1ncly a, 11én1ct ne1nzct11ck hátralévőségét elegen 
dö képen 111uta,tja), a 1nely ,íltal t. i. a. posi tiva vall(Lst 

• • 

• • •

• 

• 

. na.gy mesterséggel és 1nester-
ke<lé:;scl n. tern1észcti Yalhísra i1ltalolvasztani igyekeznek: 
ezen 1nódot, úgy itélek, .JÓ volna a n1agyar intézeteknek 
igazít.isiba.n é,; a 1nostani környülállásokhoz való alkaln1az-

, ' 

tat:Í$.Íban clfoo·adni és követni. A Sz.-lrás és a Corpus Juris ,,., 

olyan két könyv, a 1nclyből 1ninc.lcnt ki lehet hozni, azzal a 
kiilönbséggcl, hogy a fcllengebb lélek és képzetek lehelnek a. 
S7 .. -ir:í.sban, és ez az oka, hogy a nagy Lockc sajnálá vé11,-é
O'ébcn hOO')' elébb ncrn kezdett a Sz.-Írásnak olvasásához. 1-\z � ' :::i 

_\\kor,ín, a Biblia, a \Tcc.lan etc. etc. 1nincl ezen egyenlő tekin-
tetben érden1lik n1eg az olvas,íst; én fiatal koromban n1ég a 
ehín,tiak szent köny,·cit is, a 1ncnnyirc csmcrctcsck Európá-
ban, ol vasta1n, . . 

• 
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költc1né11ye:-.,-égc, a többi tlico- és n1ythologiákat pedig a 
papok ;;zerzctték, azért van :in1abban annyi élet, cln1ési:aég, 
1 ' l" l' t > > > > 1 I 'lt 1 > I I 1 ,t>pze o< cs, 1nozga .osag, crzc ccnyseg, va ozant osag, cs o y 
kc,·é,; systen1a, azért legszebb és örök képe az a tern1észct
nck, :izért b.íjolja az a legszebb é:; elevenebb cl1néket. Taliíl
koznak ngyan benne is paraszts,ígok és babonií,k, dc sokkaJ 
kP,·csehb 1nértékhen, és többnyire úgy felékesítve, hogy tür
hetííkké Y,í.lnak. Sokszor gondolkodta1n, hogy valyon mi az 
oka, hogy úgy tetszik a régi görögök bő s tcnyészes ya,Jlá-
sok, . . 

• • 

. és én azt ne1n tnhtjdoníton1 rnásnak, hanen1 annak 
f,íképcn, hogy a ;ni valLísunkban az istenből tettek c111lJc1·t, 
a gürögökébcn p0dig az c1nherckből isteneket. ,Jupiter, 
1\poll<'> teli Yannak e1nheri irHlúlatokkal, l(risztus Urunk Lele 
isteni0kkcl, é;; ez az oka 110<>')' az en1bcrek közt és az c1nberi 

"' 

t:ír:-:a;aúp;ban kiinnyehh volt k<ivetni ,f upitert, 1nint. l(ri:-ztus 
Urunkat, <''.s hoo')' kc ,·c:-cbh ellen kezl:s v:da a. réo·ieknél a ,-, ,,., 

• 

, 

t 

11, ' • ' va as e;; t,tr,;asa <rOs ,-, 

• 

élet k<izött, n1int n,ílunk. 

• 
\ 

Dc hova szárnyalok, és n1errc viszi lelke111 ;;zelclC't<' rcpiilií 
ideá.i1nat? Egyik, gyengeségein, ki.,zt az. hogy ha neki ered
nek, úgy üzik cgy1ná.st, mint a n1adarak, n1idí.ín : 1  bagolynak 
t,ímadnak. 

1-tosszúl e1nlékczel va.iry rosszúl hallottall har,\ton1 "_, ' ' 

hogy a <lc,í.k fcliilírást fogadta cl a vár1negye. Tliszcn én is 
jelen valék, és esküdlictcrn reúja, hogy a n1agyar fogadtatott 
cl. Ez alatt 1negint kabala fekszik.

II,í.la lcf!·ycn az istennek, hogy egy-egy 111,1,gyar napló 
1nind a két n1aQ:var haz,íban születik a vi],\o-ra · ennél e,,.,._ ...,J n ' �., 

egy kedvesebb hírt ne1n közölhettél volna velcn1, ki,·últ 
a n1ostani időkben, n:iidőn a tudó,- publicun1nak nagy ré;;ze 
n1ajdh9gy ncn; olvas egyebet na plókn,íl. J\ n1agyarok istene 
i:;cgít:-c l)öbrentci G(tbor, Jiorvát Istvún és \7itkovic;; l\Ii
hií.ly urakat, é,; óvja őket id{ísb testvérck11ek, a ITazai 'l'u<ló:::í
t:í.soknak, kisdcdes lelkétől. Legyenek józan é,-;z <!s a jú ízi/s 
k11lcsd1jr1i: ne a szavakat, ha a dolgokat hajh,\7.zúk ír.ísíkban; 
tudj,ík a jót a rossztól, a n1eglchetöst a fel;;égr.:::tííl kiilönhiiz
tetni, qua,n distent aera lnpinis; ne r:í.gal1nazz:11utk senkit, dc 
ne is dicséijcnck hi,í.b:tvalós,ígokat; ha 1nr�jll n111nk,í.kat ro,;t,\1-
nak, ne vegyék 1ninde;nbcn péld{u'1l a jénai litcratura-i'rjs:íµ:ot, 
ne legyenek unahnasan hosszasak. l->iiszthory, a kirííl te annyit 
ta.rtasz, és a ki sok tekintetekben 1ncgérde1nlcttc itélctc(lct, 
ar.t 111011<1,í, hogy egy tökéllctcs cgybcvon:\,- (extractus) n1in
dc11kor rc111ek 1nunka. Nen1 azt n.karon1 én tudni, hogy 1nit ' ' 

itl\\ a naplós vala1nely n111nkúról, hancn1 hogy n1ibcn ,\11 az a 
1n1111ka. J(ivAlt ne kere;;,-cnck hib:íkat; 11inc,; kiinnychb ,nint 
o·azt tal:ílni ,· <·Rak akkor v:11{>,;.Í.o·os a hiba, 1nikor 111in<l<•n fiir-
,,., � 

készés nélki'rl reá. akad a napi<'.>«; ne hite,-i:;c cl 1na.g:í 1·:1.I Gken1c, 



1.-,6 

hogy ,1z olvas<'>ra n{>zvc kell kikurkiiz_ni : hibákat, :tz ír?ra
nézve pedig elég ep:y-kett{ít, en1legetn1. 1e1n kell a szegeny 
hotlót s,írral elborítani: legyenek cl1nésC'k, ridieulu1n aeri 
fortiu;; a<' n1elins 111ag11a,- plcrun1quc ::;cC'at rcs, dc legyenek 

· 
l' I '  1' 1· ., ' 1 ' '  ('O'YSZCl',illllHÜ tiirC'( ('11l1e,:(' ( ll'; att,1::;:;;011 ,1 a JO SZIV C 1nessc-

:,. 

g!'k közt, e:-iklan<lozzanak u{>ha, csípjcuck is, ncn1 bá.110111, ha 
sziik,-ég, !lr ,.:oha se111 !liit)enek, szúijnnnk, Yágjanak; ne gon-
(lolJ',·ík azt hoo·y csak n<'kik vao·yon J.Ó ízlések és eszek és 

• ' ,:"'\. n� , 

tulloinányok; scn1n1i 1111 1nk:ínnk n yjJiígon nc1n kell akarni 
rcgul:ízni n. puhlie11111 itélctc\t : azok a kik a lilcratúr!tt n1ívc
lik crr)' közön;:;é,rcs-t:ír"'ns,ín·ot forni:ílnak, 111cly·nck legfőbb 

. r,. t') ;""!, '-

tör vény<.' az cp;yenlíí.::ég, é,- a n1clyhcn :,;cn1 dcspot,ít, sc1n ra-
bot ncn1 lchC't cl,-zcnYcdni. ('sak a ró1naiaknúl litf>1·r1/11s Yala 
a rab, n1crt bctiit :,;ütöttek rl',Í. �\ litcratura közönséges-tár
saságában nc1n lrhct n1:ís dcspoti,-n111st 1ncgisn1crni annál, a 
1ncly az el1nénck tehetségén é,- fclsiíségén fund,íl(í<lik. Nincs 
egy-egy 11cn1c a litcr:1t11r.ínak, a. 1ncly jobb é:- szebb nevelést 
és több n1értéklctcsségct 1ncg tudonuínyt kiv:ínjon, 1nint ez 
a, n1cly a kijöt.t 1nunk:ína.k Yalan1cly gyűjtc1nénybc való hcvé
tclc vao·y ro:-t:ílúsa körül foro·ol6,lik; (le azért ne,n kell 

::-,. 0 

n1in!lcntííl félni é,- szi.intclcn reszketni, 1nint a nyírfalevél. 
1Z 11 \(',::Ír úr n1ég a.z önönn1a.ga .írnyéká tói is rettegett, dc 
a;,.ért !"élt a ,·ihígo,;ságtól i::; ií olyan finnyás Yolt 1nint a 
kis n1ac,-kn. () a 1nnga és 1n,ísnak ideáit úgy préselte ki n1in
dr 11knr, 111ég 1ninrkclüttC' a nyo1ntató sajtó al,í jönnének,hogy 
ez alatt c,-ak (·,:upa lí5rc gyűjtíí!ll1ctctt. Rlni fogok barútsá-
go<lclal, é;; kiil<lök n1njd né1nclyc.kct últalad Döbrcntcinck, 
n1i11ck11t,ínn rgy11chúny kijiitt darabjait ,ílta.l fogo1n tekinteni. 
Ila r<ldip: hozzád írt lcYclci1nbéíl nctaJ;íntiín nén1C'l.'·ckct be 
akarn.íl iktattatni ,·ala.n1cly nnplóba, 11c1n b,ínon1. 

Igaz hog)' 1núlaton1 néha n1ao·,u11at rl'acitns fordítás,í \'ni. 
� - 0 

l�.on::scau jobban tuclott tal.ín franczi,íúl mint én n1agyarúl; 
dc én talán jobha.11 értek <lc:íkúl niint ő. :i\1aga n101J(lja, hogy 
nc1n igen júrtas cbhcn ,1 nycl\'bcn, és hít,;zik is. l\linckut:ínn 
n1:ír r�ynch:ín.,· kön)·vrl for<lított \'Olna, azt 1nonclja, hogy 
f{,\bc szaka::z�ja n1unk:íjút, 1ni\'Cl az, a ki Tacitus utún jiírt 
egy id('ip:, críít krzd kapni <'·s kc,h·ct cgyszcrsn1in<l, hogy 
önönma�n 11t:in h:1ln<ljon: ,:n pc!lig cllcnkczéít tnpnsztalok: 

L fs:\' ELEZ ÉS() K. 1 :'>7 

féltékenyebbcn kapaszko<lik az ember az önönma.gntól csinált 
úton, minekutána olyan jeles vezető után eredett. Se1n1nifélc 
fordítás közt sem tetszik úgy ki a deák nyelv taka.réko;; Yolta 
és a magyarnak húzon10,:sága. Én ugyan igyekezem nycl
vi.inknck ezen pazérló voltát a. 1nennyire csak eröszak nélkül 
lehet, szűkebb dc crő::;cbb hat,í.rok közé szorítani, é,;zrC\'C\·én 
n.zt, hogy a dc,ík nyelv, mely oly szabad és for1niílato::; 1nint
a n1iénk, csak 'Tacitus pennája alatt lőn olyan hathatós. Nagy
tökélye az a deák nyelvnek, hogy 1nind Cicero n1in<l 1'acitus
stylusával lehetett ahban egyf0rn1a tökéletességgel írni ... A .
nagy íróknak önön lelkisége for1nál 1nin<lc11 stylust valamely
nyelven. Voltaire a franczia r .yelvct egy kényes koldusnak
hívja, és mégis mely nagy különbség p. o. Bossuet és Montes
quieu stylusa között. Vala1nint az orcz:ík és a testek, úgy ki.i
lömböznek a ruházatok; vala1nint a lelkek és o-ondolatok, úo·y

::, e, 

azok kinyilatkoztatásának 1nódjai; ha netu uralkodna a 1n<Ídi
a ruhába,n és a gondolkozás n1ódjában, több eredetiség tal.íl
kozna tnincl a testek min<l a lelkek öltözetében. Azt kellene
a szerzőknek cselcke<lni, a n1it a szép, okos, fiatnl n1enyees
kék cselekesznek : csak azon n1ó<likat követik, a 1nclyek testi
állásokhoz és á.brázatjokhoz illenek, és a.zokban, a melyek
a módin kivűl vagy túl vannak, szinte azt mívelik. A terrné
szeti ösztön eszközli mind a választást, 1nind a követést,
mint önönségekct.

Vala1nint Te elhűlve olvastad a. lipsiai újság toldalékjá
ban hogy én Tacitust fordítom, szintúgy elhűltc1n én is, a 
midőn a jénaiéban tavaly poctai ér<le1nünknek védlésétRu1ny 
úrtól olvasnám. Ö, a 1nint tudod, tavaly vagy 1n,í.socl éve egy 
német almanachot ada ki Magyarországban, a melyet a �1ú
sáknak szentelt. Te, n. ki soha sc1 11 voltií.l ezeknek mostoha fia, 
kis magyar vcrsezetedet, 111elyct it búsúló atyai szív sziilt és 
a mely hozzám va.la intézve, felcletemn1el együtt, a nélkül 
hogy tudtam volna előre valamit felőle, mcgküldöttc<l nekie, 
ő peJig mind a két darabot itatós és selejtes aln1anachj:íba 
szúrta. JCikelvén egy német fondorló az egész alrnanach ellen, 
szokás szerint a benne találtató verseket is n1ind kin1élctlc
nűl legyalázta. Ámbátor nem érdemes sem versczctünk, scn1 
a kérdésbe levő al1uanach, setn pedig anna1c taglaltat:ísa 
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( reccnsiója ), hogy crúnta r,sa.k egy $z<Ít is vcszcj tscn cl ,·a
laki : felboszontat,·,í.n 1nindaz1íJtal Ru1ny úr ,L nén1ct turkáló 
illetlen ki csapási tói, neki esik :i gynlú z<'111n k, és í1nc egy 
zson1bik köriíl it békeviadal, a n1elyben poetai érde1ni.inkről a
kuruttyolók közt bajvív,\s tú1nad. T,írsaR,í.ghan elszalasztatott 
kis fnttyninkre>l azok ,·r�zö<l11ek, a kiket én legalább keregzt
atyúknak 1neg nen1 bí,·ta1n. Ilisze1n tökéletesen, hogy szeren
C'Sétlenek azon 1nagyar YCrsck, a n1elyek egy .i\Iagyarorsz,1g
ban költ nén1ct altnanachba oda tévednek; de sem Te sem 
én 11en1 Yagyunk azért szerencsétlenek, 1ni ,·cl út-vesztette kis 
szüle1nényeinket külső kezek nc1n úpolgatj:ík. Legyen hiít 
békével Iiu1n:,· úr, éR 1niattu11k ne bor:;szankodjon. �li pedig 
vigy:í.zzunk jobban czut:í.n szétfutosó zabgyern1ckeinkre, ne
hogy a kis nén1ct és de,í.k csapongók közé cgyelcd vén, noha 
magok talán ártatlanok, azoknak dísztclcnségck miatt társa
ságokban ők is virgáztassanak. 

l\Iicsoda tartozás ( rclatio), 1nicsoda csathí.s (nexus) 
,·agyon a feudalis11111s és a n1agyar nyelv közt? ez clőtten1 
igen n1agos. Annyit tudok, hogy az egész hazában senki se1n 
fogna úgy örülni a feudaJisrnus felbontás[tn, n1int az egész 
gyökeres 1nagyar paraszts(tg, inert ennek a politikai egyen
lőség hcn1zscg n1indcn ereiben. Berzeviczy Gergely úr derék 
és tu<lo1nú nyos e1nbcr, dc sok dolgokat csak a könyvekből 
esmér; a cult11r,íja né1net, és így syste1naticus ugyan és ren
desen gondolkodó, tle nc1n psychologus, és azért legszorosab
ban öszvckötött idc,í.i közt is olykor-olvkor hézn.o-ot kell 

. ,:, 

találni. Sokat Jeyc]ezten1 és levelezek én ezen e1nberséo-es . 
0 

úri cn1berrcl, Yalóban nagy kár, hogy a hazai nyel,· és a 
,·allás politikai tekintete dolgában oly kancsalok az ideái; 
mindent elkö,·ette1n, a 1nint sz,í.rnos hozzá írt leveleim 
hizonyítjítk, hogy ezen <lolgokban a valóságos nézőpontra 
hclyhcztessen1, dc Yagy tehctctlcnsége1n, vagy nézőeszközei
nek tcr1nészcte úgy hozta 1nagií.val, hogy se1n1niképen nen1 
boldogúlhattam. Dc bezzeg gyökeres ember ún1 mind azok
ban, a melyek a politikai gazdasúgot illetik; 1nár ezekben 
ugya,n ember a talpin. l�zekbcn is sokat leveleztünk életem
ben; 1nost is praese:;e vagyok Sárosv{tr1ncgyébcn egy depu
t:í ti<ínak, melynek (legközelebbről az éjsz,tki kereskedésünk-

ről írt munkája feletti) véle1nényét a publicumnak elébe kell 
terjeszteni. Jókat, szépeket akar, dc sem mink, sen1 országló
székünk nc1n rrt még n1eg ezekre; hihető, hogy röYid idő 
1ni'tlva a szükRég fogja v<:ghrYinni, a n1it. a józan ész ncn1 csz
közölhetett. 

I -IaJlottad, re1né11ylcm, hogyan qualificúlta mag:í.t Szc-
, 

. 
' 

pcs varmegye arra, ut per tlccrcta rcgatur. }:n ugyan nem 
,·agyok egészen ellen,;égc ezen módnak, 1nidőn t. i. a nemzet 
igaz szLikségcihcz képest elegcndőképen felvihí.gosodott a

kormií.nyszék, mert szemnek kell vezetni a szükölködií Yak
ságot; dc hol van szem a 1ni országl6székünkben? Íme a 
szepesi históri[tt illető act:ík. I{érlek, írasd le n1agadnak és 
küldd vissza. I{özlök 1nég veled két más docu1ncntumat is; 
az egyik a bankóczé<lulíiknak clfoga<liisát illeti a törvényes 
végrchajtásokban; a másik Pest v[u·mcgyénck férfias és gyö
keres, a bécsi békekötés ut(tn való rcpracsentáti(>ja. Ezt a két 
darabot 1ncgtarthatod. ,Jövő levcle1nbcn 1negküld<i1n neked 
I{olbiclsky úr a. jövcdelmczést illető munloí.j,í,t, 1nelyet Ö

Felsége parancsolatj,í.ból mini,;ter Onodcl fina11ri1ílis piítense 
ellen készített; ez ugyan indulatos. dc remek 1nt111ka. l\Iin
nekutií.na n1úr kijött volna a p:ttens, mcghagyó<lott I(olbiel�
kynek, hogy azt taglalja és vélc1nényét róla senkivel n1íissal 
ha. csup,í.n 1nag,íval Ö Felségével közölje; a hívságos szcrzéí, 
kézír{tsát elszélycszté, és azért, 1ninekutána 6000 ftot vett 
volna jutalo1núl, :írestomba z,í.rattata. 

Nc1n köszönhetem neked eleget azt a kézírá�t, melyet 
velem közlöttél. Sch,vartner és Schedius arany pixiscket 
kaptak; dc a mit te  kiiltlöttél, az épen ellenkezője a Pandora 
pixisének, inert ki vcvén a rc1nénységct, n1ind azon rossza
kat foglalja n1agiíban, a melyek régtől fogya vannak elrejtve 
és clz(trv:i a haz:í.nkna.k k[irára. 

Sajn,ílo1n ipá,dat; nem ,·olt közönséges cn1bcr, e11gcn1ct 
szeretett, és l(a;;sán dircctorom levén, n1inden pcdantismu::i 
nélkül, sok jó s hasznos tanításokat a<la; úgy szcrctte111 
mint atyií1nat. Igaz-e hogy 1.innyi kiír,íra szolgiílt neki che-

· · · . ' 1  l h  ' ?A ' ' 1  1 mutJa, n11nt maso ,na e asznara. szomoruan szcp c,·c P-t 
' 

:íltaladorn magan1 J ckelfalusinak. En ipádnak ezt írn:í 1n 
' . , !':lrJarn. : 
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l\'IéO' a napsugár is 1uegszólrilt szavára, 
Nagy gonddal, nagy észszel, annyi pénzkölté:;sel 

A tcr1nészct titkát mindenkor vizsgálta; 
ICöztünk némelyeknek akacla nyon1ára, 

A 1ni t n en1 fejthetett ha t,Í rzo tt érzé:;scl, 
Azt ott kell keresni, s eddig mcgtahílta. 

.\.zt a mit a pályaírásról írsz, tudd meg, kérlek, bizo
nyosan, hogy igaz-e? I -Ia igaz, jó hasznát veheti a haza ezen 
fertelmes clátu1nnak. 

Pest hát, és nen1 Buda hazánknak főv(1rosa 1-Iorvát 
J::;tv{u1 szerint? B,ír csak szebb vidéke volna l�e::;tnek. 8zeret
né,n ezt e történeti értekezést általfutni. Olvastam Csereyhez 
boesá tott cpistoládat; szebb az a melyet nekem írtál, a mire 
n1ég tartozom felelettel, és a 1nely bizonyosan meg fog ér
kezni. Grófnédnak kezeit csókolon1; az  epének útjait kell 
ti„ztítani a s,í,rgaságban , ne1n kell ezt a nyavalyát elha
taln1aztatni, az európai asszonyoknak fejéreknek kell lenni. Te 
is jobban gondoskodj oldalo<lról; reménylen1, hogy non hae
ret lateri lethalis arundo. Nem vagy te szarvas, nen1 dykta
musra, hanem jobb testvérekre és kegyesebb any{1ra volna 
szükséged. 

A bibliothekámat rendbe szedem még ez idén; számot 
tarthatsz reá, hogy könyveimnek lajstro1nát még új esztendő 
előtt rnegkapo<l ; soha semmit sem felcjtel{ én cl, a mi tége
det tekint: reményle1n, hogy el fog érkezni az a boldog idő 
is, melyben ezt neked hathatósabban megmutathassam. Sze
resd egy keveset 

igazán tisztelő és szerető hív barátodat 
Jóskát. 

Jövő levelemet Szent-Mihályról kapod, a hová holnap
ut.ín indúlok. 

XLVIII. 

J�des k<'rlves b111·ríto111 ! 

I, ' 't 1''' fi ··1 'I 1 ' 1 n1c az 1ger ,<·zrra:< a ,  nan(·z1;1 ,ro , ,ne yrt 11·:1�,- <' 11\:1-

ga<lnak 1ncntűl el<'·hb, l1og.'· 11rkv111 '"j,.:,;zakiiltlhP;o;:-< ·d � inert 
a . jüvií hónapnak clrj<{n grc'lf l(c�lrrie,- .\go::ton11:1k kPII 1nt·g
k iilclenc1n.

;:,z. :\1lih;'dyról 11en1 írhatta111 a :-<,k 111i11<lC'nf'<'·le 1,aj 1ni:1tt. 
Öt hetet tiiltötten1 ott fele�ég-<·111111cl, <l <' n<· 111 <;lt<·111 egy l'i·I. 
•>r(tt, hogy v,igy ne bo,.;,;z.ink<1dt,1111 Yap:,r lH' bútiúlta1J 1 ,·olna
"F'eleségc111et a hideg lelte, a gazda,-,Í/r 1 11<'·1·µ:<.'i pedig· 111:ijd
ho<ry cno·c1net 11cn1 hitleo-lcltcttck.,..., � b 

Lelki c:,;cndes:;égen1 "'11yugt.0111 li-ik 110,·cn1Lcrbt·11 lXl 1 
fog kezdő<lni, an1idií11 111eg1<zű11ik fel<' Sz.-l\1ihálynak .'1r<•n
<lúj.i, é,.: én adó:-1<,Ígokat fizcthct11i f'ogok, 1H·111 pC'<lig k<'.11yi < '
leníttct11i untalan tiihhct, 111co· töbhC't e1<in,ílni. :Kcn1 illik 11.,·, :111

� .:-". 

egy philu,;ophu,-hoz ezen 11111land1'1 jaY:tk n1i:•tt a1111yil'a gyüt-
röc.lni, <le ezen philo:;opl111snak 111,Ír h,íl'urn kis pl1ilo:<oph11:-k:íi 
\',Lnna.k, :L kiknek füo·o·ctlcn,-é<,.et kell ,-zcrczni a viLío·on. 111ert 

�b O ri 

111inrlcn hízelkcdé,- nélki.il 111erc111 1uunda11i, hogy 11c111 111inde11 
<'1nber tudJ'a úo-,· 1ni11t 'L'e é,- én, a ::;zi.ik:.;é"·ck közt i" a l'ii!!.·-�� � ,, 

gctlcn:.;égct 111egtarla,11i. 11'.lj igen ::;zcre11c,-é,-c11, kell, e,- ha r,í-
toni, í1j nckc1n gyakran. tuÜÓ::;Ít:; hogy 111i c,-ik a 111;1g-yar 
literat11ra uén1ctcktííl éírzött, ki:-, < ·scndct<, clc az<'.rt 111ég: :-('Jll

egészen üres [>Ía<·ziÍn. l{ö,·id idií 111úlra n1egkiildii111 nckl'(l 
'l'aeitu:; J•:,.;ztentl/íkcinck ] -,-c'í kiinyrt'·t 111ag_rarúl. azzal a k<'·
ré::;::;cl, ho!.?.·,· lC'!.!",-zorosahba11 i!!.·azí[,-. raJ· ta. <�,. [>Cdig 1nindc11 

... , .1 ,,., '-' • ..._ 

lco·ki::;::;cbb kí111élé:< Hélkül · clhih<·tcd hoo·,· a l<'o·nal!'vohh kü-
o 

' 
t", ri • .  

,;zöncttcl fogo111 azt ve1111i, <:t<ak arra kérlek. l
'.
og_,· 111i11dc11 

krisiscd11ek rövitlcde11 ok,íl adni 1néltózta,-,-,íl. lgy tanul az 
crnber. Ölellek czer.:;zer, kedve,; h:1l'!Íto1n, f'clC',.<:gcd kt·zc•it 
e:;ókoloiu, az cnyé111 orcz,ijút, tégcü [>Cdig kö-,;zü11t a11yj,í,·aJ 
co·,·i.itt kit közelebbről u1e,d,ítoo·atta111 1,:0·crhe11. é,.; a ki 

bo1 ' t) � 0 

igen érzékenyen vette c1nlékczctedct. Még- 1110:,:t i:< l.ít:<zik 
hogy ,.;zép volt, é,.; ,·,da111int ,Lz ag�r tölp:yf,í11 ,;Í111a 111ohot n('vc·l 

ll 
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az idt> i,-tcne, úgy ne,n haszn,ílta le egészen nap,ín1 ro1nl:1ndó 
képérííl a kellc,ncknck 111indcn pclyhcit. l\1ariulok szer0tettcl 
eltölt :c-ZÍYYCl 

J ... Olys6 15-dik novc1nb. 1810.

igaz hív barátod 
Jóska. 

P. S. J\Iinap ncn1 n,ehetvén 1nagan1 Jekelfalusihoz, ex
pressus által akarta111 1ncgkiildeni a partc-leYelcdet ipúd 
hal.ílá rlÍI, 111idön épen 1,ógoro111 1\Jbcrt n1cgörkeze, s erővel 
kiniílkozott, hogy úgy is ]Cclesén keresztül 1nenvén, :\ltnJ::u]ja 
rao·y kiildi a levelet. Azonban clnlndott, se,n nc,n atlta által, 

e. 

,.:cn1 Nno·y-1\lih,íl) · ·ról, a.n1int (;�ak n1ost tuclta1n 1ne2:, nem 
ü. �J 

kiil<löttc. J ckelfalusi felette :::ajn,\Jja hogy ncn1 kapta n. lcYe-
Ict, én 1nég jobban, 1nivcl rcá,n bíztn.d. Soha élctcn1ben ncn1 
fogok többé gyerek nagy úrra, yalan1it bízni. Te küldj nckcn1 
,né()' eo·)· olyan lcYelct J ekclfalusihoz; hn. n1a2:am n1e2:yek 

V' V • ._., � 

O')·alo<l' l(eleséi o·, el visze1n és ál talaclo,n. 
e, C'> 0 

XLIX. 

111,:zt .. c;1·áf Desüffy J<,zsef 1í1·1iak 

Kazinczy Fe1·e1icz 

tiszteletét és óciráti szíves idvezl. 

Nagy tckintctü bar,\to111 ! 1Yia.gyar Régiségcim s Ritka
ságain1 rl:-ő kötcté,·el íme kcclvcskedc1n néked, inert óhajtom 
hogy is1ncrd, s legink:\ bb a Te javall{1so<lat akarnám n1eg
nycrni. A háron1 {'!felejtett munka újabb kiadása által n1in
dc11 bizonynyal érdc111ct szereztcn1 111agamnak a haza eli5tt. 
, 'yl vcster ne111 c�ak igen sok fáradságomba, hane111 nevezetes 
,;un1n1ájú pé11zc111bc is keri.i.lt, inert Sinaival nenl tudtam boldo-

.. 

gúlni. 0 körűltc, ,\.1nbúr nagy szegénységben élt, még az az 
i,;tcn :-cin segíthette elő szándékomat, a. mely egykor az 
Acrisius zúrjaín győzedcln1eskcdctt s sok Danaeinknál n1ég 
1nost i,; gyf5zc<lel111eskc<lik. - Szcretné1n látni hogy recen-

J„F, VELEZl�SC>K. 

;;enscink n1it n1on<lnnnk fclíílc. Sokan n1a1·d azt foo·J',\k hoo-.- a. �. ' t,_t, 
1na.gynr írók szok:ísa.ik szcré11t, vnla111it t11cltan1, n1incl rléíkr,Í-
n1olta111. Dc fclérik-c, hogy <'Z azért C:'C(t, 111crt n küny,·nck
minél több ol,·a;.ót akar,·,\.11 szerezni (kiiliinhe11 11cn1 1·c1llc'.11yl
hcte1n, hogy nyo111tatón1 r1 köYctkc•zíí clarahnk kiatl.í.s,\t í,.:
fclvállalJ· a, n1ert költsé<l' és ll)'ere,.:éo· iiz iiv(,) i\lfí ,·alan1inc\l� . � ' 

több interessét adni n. pracfátióknak " jegy:i,é;,c•l-i1ck r Innen 
lehet és kell egyedül 1neg111af;ynr1Í7.ni, rniért. voltan, :-ok 
helyeken oly piquant. 1\. jövíí csztcnc16licn i,-1nét kiizrc lc�p 
egy kötete. ' . ' 

En ,scptcn1b. 11-kén Béc:-uc útazta.111 . l><·stc11 cg., ·  hetet
töltvén b. Próna:v László cxcnak a prof. 'ch,vartncl' jelcnlc\. 
tébcn ol \'U.Sta.1n fel prí.l yaí ráson1at. Se h "'a rtncr vagy k,:t he-
1 yen felakadt, nevezetesen ezen f:01'011 :

I11 clcn Augen des Bcsscrfühlcnclcn ist nicht::: "\T criicht
lichcrcs, als dcr Sch\vabc ist, cler scin Vatcrlancl \'Crlii,.:st nncl 
hinzieht, ,vo scinc ICrippc sich rcichcr fiillt. 

S. a7.t jcgyzettc 1ncg, hogy a :-;váb 11en1 .fríRz()l/J,;l c,;,zik.
Igen, n1on<lá1n: dc az oly rossz cn1berről, a ki 1n11th"·jllig P111i

g1·ál, élesen is sz,1batl szólani. Ö ncn1 értett 1nag:\'nr,\zatot. 
De ő cxcja é;; az ő igen érdcn1cf'- lci1nya. 1Cubinyiné, azt ítél
ték, hogy a kifejezés n1egállhat, söt a §. vesztene, ha a poínt 
épen a, végéuen elenyészne, é,i:, íg,v Scll\v. k<'nytelcn Ynla 1nag:\t 
n1egnyugtat11i. 

Látták ,L pályaírJst ]C11lt,-1\r ,:,., "\Tirág i;-;, " S0pronyba11 
az én ICise,n. A két ut.olsó ncn1 lelt hcnnc kitörlcni ,·al<Ít, 
l(ults{tr sc1n io·cn : <le (5 nckézl«S,.: ízlésíi, 111cl'"c11 azonban :-, .J 

én épen nc1n akadok fel. ](i lelné ,nintlcnnck kecl,·ét. s ha 
az lchet:-iégcs volna i:::, ki kiv,ínn:\ c\p c•n n1ín clcn11ck kC'(l\'c\t 
lelni? 

}\ jut�do,n n1ég- ,-inc,.: clít,q,·r. - �1in cl Pc:-tcn, 1ni11cl l�ée,.:-
bcn azt hiszik, hogy a p ... . ... t<'ttc fel :1 hél't, ,n,:µ: pccli;.r 
ellenkező czéllal 111int a 111it c',n 6::- 1'c ;-; J>r<Í11ny óhajt. 'ruhin
<l':tba a 100 al'any eo·yütt kiildctctt ki egy JHíl)'aíní,-,.:al, 111cly b O � • • 

nyelvünknek 0.lfojtéÍsút vette c7.<\li'rl. ;\Cn1 rcttc11;c<z-c cl cttéil r 
' 

Várta.cl ,·oln:1-c ezt? Ugy 111011<lj:í.k, hogy n1idií11 arrt1l volt 
sz(>, hogy ,1 fclkclcndG ;-;crcg ne 
nyel vcn cxercÍl'oztassék, a p ..... 

nérnC't, h,1ncn1 
. n.zt n10111lta, 

11* 

111agyar ' . 

hogv ha ' . 
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nen1 11é1netül kell cxcrcíroztatnia, tótúl kell, inert. az a több
::;éo· nye] vc. 

t°' • 

)!ind a n1cllctt l\lárton J ózscf egy arrtny pikszist kapa 
4-,t octul>r. és egy oly 111cg1lic.:sérő levelet b. IIagertől, rnint 
:t 1nilyet Sch\\·artner és �chcdius, a. 1nagyar litera,tura körű! 
tett. �zercnc,;és f,\ratloz,ís 1niatt. - l\lint tudja az 11ralkotl{1s, 
kik a nhigyar literaturn, leo·érde,neseLb rnível<ii! -

._. � 

:-.,zerezd n1cg ,Tir,\g Benedeknek l\1agyar Sz(tzadjait 
:; szeresd. 

}(ishez belépvén 12-tl. oct. egy kötet versekkel ugrott 
elő1nbe. J,�gy Szala vgyei fiatal s 1nár h�tzas föllle. úr (Ber
z,;enyi Dániel , a Luther tanítványa) reá bízta verseinek 
ki,t<l,\::;iít. Elhozt:i1n 1naga1n111al, n1crt az orthogra.phi,t s inter
pHnctio benne képzelhetetleniíl vétkes. Dc a YCrsck oly jók, 
sőt oly b,\jolók, hogy nen1 lehet szíves elraga<ltat,ís nélki.il 
olvasni. �ok helyeken a Salis verseinek édes. égekct lehet 

-

uennek lelni. Görög 1nértékrc is sokat írt : a többi éneki so-
, 

rokbttn vagyon, scan:::io nélkiil, ÍrYa. - Ujabb költőink közt 
}lin1fy és ő az elsök. 

13ée,;ben Sándor Tstv.íntól, a Sokfélék írój,ítól, értette1n, 
hog)' Bac::;ányi is előlép sok c:3ztcndei hon1ályából s kiadja 
Yer„eit. Ö cg)· nap a Va<l-c111berhcz jött enni, hol én cgyné
h:íny nu1gyarral asztaln,\l ültenL ]�gy fiatal n1ngyar a::;szony
tól tll<lo1n, hogy ő 11eke111 nen1 bnr,íto,n, é:; így itrniut 1ná.::;
f'elé pillantva belépett, én őtet 1:-í ta.tlan11,í, tcYérn, hogy ha neki 
tct;.zik, 1-zóljon ,·elein, l1�t nen1 tetszik, elinchcsscn 1nellette1n 
s f'ennszórnl bcszéltcn1 1nngyarúl. Székein 1negett ment a 1nás 
szob:í ba. 

J(onuíron1ot l.íttan1. Egy főhadnagy, és egy Obcrarzt 
n1inden zHgaiba clYczctett a v,í.rnnk. Csudáltan1 t i képzelhc
tetlcn n1unk,ít, s eli„zonyodtan1. 1\litr akkor (23-d. sept.) öt 
ezer beteg katona volt ott. 

·poz::;onyban sok�t l(1tta111 ;,; hallottan1, a 1nit nem szeret
nék p:1pirosra tenni. Bezerédy volt a ,  Vay helyében : <le 
Vaynak 1nég ellen;;égei is azt vallottt1k, hogy nagyon 1neg
t<'t,-zik, hogy ő ott nínc::;. Oztán Bezerédy s az én Majthé
nyi1n úgy szólának vala1nikor hallottan1, ahogy nem várta1n 
tőlök. BaJoo- és Dnlorrhi azok voltak, a kik annak előtte. 

0 "' 

16,") 

Baloghi egy nap későn jövén a circuláris i;e,-;;ióha, ne1n fért 
az asztaJhoz. Szólott s nem haJlgatt�1k. Utoli;ú szava ekkor 
ez volt: ,,l\iert én a.zt tarton1 hogy nen1 <·:;ak az asztalnál 
van tanács." Ez a fiatal cn1ber 1nég külsiíjével i,., crnlékrztete 
Baranyi Gáborra. - :'li(tr Bécshen valék mikor ezt 1nondá : 
„addig leszünk szabr1dok, 1níg i,qrizrik." Ez a gondolat f'ranczia 
n1óddal van kifejezve, é:; bizonyo:s vagyok eránta, hogy :iokan 
n1eg scn1 értették . 

U gy 1nondják, hogy Drevenyák el vala tiltva a diaetá-
tól, és hogy a ,zt egyenesen Szveties vitte véghez. Elrhe 
terjesztette a Felségnek, hogy az atféle hiíségü embereknrl 
a diaetá.kon 1;ernmi sen1 lehet fÍrtaln1ar-abb, inert ők elölik a 
viszontbizodahnat és cr-;ak izg,i,gút szülnrk. - De Rhédey 
nagy tekintetben Yan n1égis, s már kék;. zsinórú in;;urgen,-11ni
f'or1nban j�ír. A gonoszok azt 1nondjik, hogy eddig j„ úg_,. 
kellett volna neki a diactá.kon lenni n1int 1110,;t, azaz r�jlrís

chara.ktcrbcn. - Beszélik azt is, hogy n1időn a �Iailáth é:-
1-\.czél pártfogói közt volt a versengés, hogy 1nclyike l<'gyrn 
pcrsonális, ő Fe);;ége azt 1nondotta: Ich ,vill dcrn Strcit cin 
l�n<le n1achen, ich ,vill dcn l{hédcy <lazu 1nach�n. Egyedül 
azon ,núlt cl kinevezése, hogy Rh. protesttíni-. lgy a haza 
soka,t köszönhet i;;rnét l{álvínnak. 

Láncza bizonyosan archicpiscopalis af<. esf<Ol' rrah. I�c
gi�1c. Jl;zt Ragályi .Á..hrahá1n 111agától vette Ürn1ényi J<'izt-ef
től. Tiszta n1ajll 1ncgpa.tta11 1nérgében, hogy nern ií lett az. 

1-�n Bécsből egy Balkai Pál nevű, egri ,;ziilctésü, 2�
eszt. i(jú embert hozta,n le lVIagyarországra, a ki öt esztcndií 
óta tn,nulja Bécsben a festést, és oly sikeresen, hogy az isko
híb�tn talán az elsőnek tar tati k. Belépvén hozz}\, clcsudá lkoz
tan1, mely szerencsésen 1násolta le a )fengs, ('orreggio, \.'an 
Dyk, Re1nbrandt, Gvido Rheni, Battoni s .Ang<'liea J{auf
n1ann darabjait. Ötet a ter1nészet maga szülte festőnek. FC'st 
ábrázatokat is. T,cjött hogy p<-nzt gyűjtsön római és piírizsi 
útjára. MunkAt eleget szer7.rk neki. J(érni f'oglnk téged i,.,, 
hogy 1naga.da.t festesd, inert az egyik kcitrtéhez E�_vveleg 
Írásimnak mct�zetni óhajton1. - �fo,;t l�gcrhcn n1íilat, de itt 
lesz nem sokára. 

Bátorkodom neked egy kérést tenni. ITcrdcrnek min<len 
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11111nkáit hoza.ttan1 111cg. )(,ír 28 tó1nus jött ki. 10 tó1nns a 
l{cli o·ion Ull\l rrhcoloo·ic, 8 tó 111. a Philosor)hic ll nd Gc ·chiclt te, 

0 "' 

10 tó,n. a �chönc I,itcratnr u. l(unst. Nála nélki.il te se1n 
lehetsz cl, én sen1. De az én cr:szényc1nrc ez sok 1nostan, 
inert ez iclén .,.;ok fizetni Yaló1n vagyon. Jc1n vennéd-e á.ltal 
úgy a hogy az árúltatik? Ne1n akar11cílak terhelni, dc szc
rctnén1 ha kedvedet lclhetné1n ezen (1ltalad,\ssal, s 1na,gan1on 
kö11nyíthctnék. 1'1ég kötetlenül állanak a szerént a1nint érkez
tek, :s így fogna,k, valarníg cránta végzésedet ,·chctcn1. 

l),ílyaíráson1at venni fogod 1nihclyt vissza.kapo1n. Nen1 
c::;rd, azért hogy veled 1ncgisn1crtcssc1n, liancn1 azért i::;, hogy 
igazításokat tehe::;::; rajta, ahol bothísi1n olyakat kívánnak. 
Élj .szcrcncsé,;en, kcd vcs bará ton1, s tarts 1neg n1intlcn becset 
1ncgltaladó barátságodban. 

Kr1zinczy Fe1·e1icz. 

) r ednyl1 n;,:zky, a Lucrctin:s i1n,í.tlója, 1ncghagyta, hogy 
tiszteljelek nevében. 

1,. 

(}r1f Dese,�'(fy J1Jzsef11ek ri Corcul1i1nnak
](rizinczy Ferencz 

l,ru·ríti szí ur>S tiszteletét. 

ÚLhan vagyok, édes baráto1n! Péter bátyám ina estvére 
\'átja consil. Vay .J ózscfct és az asszonyát magához, hogy 
r·11nt1k neve napjin kelhc;;sen .1 fia, 1-\.brahá1n, abba a, kebelbe, 
rncly jobb 1nint a patriarch,té, kinek nevét a szőlőskei vőle
gény hordja . ..:-\.z c::;ketés, ,;ans consequence, nove1nber 4-kén 
csék 1neg. Jelen volta,m azon i1:<, n1int 111ost leszek a lefekvé
:-cn, legalább ennC'k azt 1ncgclőző ccren1oniáján. Csendesen s 
lá rrna nélkiil rncn t az véghez; úgy les zen ez is; isn1ere<l a 
coni;iliúriu.,.; géninR,Í.t; a b,tty,í,111 n1indc11t a szcrént hagy 
menni, ,1 1ni11t ez kivá11ta. - Dc rcndc,;ck az örc<rek és az 
atyiik örön1ci. ]!;gy <Írá val az csketé;.; előtt a consiliárius épen 
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vclc1n beszélle, s az ő sz,\j11b6l folyt a szó, 1nidőn a, ki1:d 1úgom 
(Sophie) a mi circul11,;unkból felkölt" végig n1cnt fL szohán, 
J\. consil. folytatta, ugyan a beszédet, dc ;;zcn1e a n1c11yérc 
tapadt, s n1intladdig kísérte szcn1évcl a gyereket, 1níg az az 
ajtón ki ncn1 1ncnt. Szcretcn1 az ily szemeket. Úgy tettcn1, 
tnintha észre nem vctte1n volna cxaltátiójá t. 

Te, a ki alkal1nasint tudod, 111i 1ieke111 Vity József, gya
nítod mely kevély vagyok én erre a házass,í.gra. Ila. a cou:;i
ne111 szárdiniai kir,tly Ö l?elségénck fiiíhoz n1enne, nem vol
nék kevély rá. Csak az a híi' a van n1<'i" örö1nö1nnck ho"y ,tzt ' � ' b � 

csináljam a mit a l\1ithri<latcs ipa, a ki lóra ült vé"i" nyar-, :::>t"> • 

galta a várost, s kövekkel hajigálta azokat, a kik ncn, akarták 
hallani, hogy lVIithridatcs az ő leány,\,t veszi. - 1'�z a pár 
gyönyörűen asszortirozott pin·, ha külsőjökct nézzük : kis<leJ 
testűek, s a vőlegény jún. 16-k,ín 1uúlt 21 esztentlös, a 
menyasszony jan. 11-dikén tölti bé a 17-ikct. 0 Thalassio � 
'fhalassio! Be jó volna 1negifJotlni és úgy jiírni mint ők f<>gnak 
24 vagy 48 ór,t múlva. J.�z a ki vánság tcrinészetes; noha én 
dicsekedve c1nlíthctcn1, hogy 8ophicn1 (lu1 a Bona l)ea titkai 
nem hagynak han1isan a,ugurálni) júliu::;ban ismét szülni fog. 
Nyári betegcskedése1n ut,ín hclyre(tllott egészségem, s jó 
éjcim voltak. Ezt oly vadság nélki.il beszéllen1 neked, rnint 
ahogy a Róma rnatron(1i pirúlás nélkül nyújthattak s nyúj
tottak áldozatot a kertek hin1psacusi istenének. 

I{öszönön1 a közlött írást, dc én azt oly káro1nko<lva 
fogom olvasni, mintha ... könyveket adnál kezembe, oly pa
rancsolattal hogy n1cgolvassam. l{edvesehb volt c11nél ,i 
haszontala·n1iál, a 1nit utolsó leveledben ki.ildél; ,\ szcpct<i 
repraesentátiót s a ,nikct az maga után vont, értem. Cserey 
}'arkas kért hogy azt neki küldjen1 111cg, 1ninthogy az erdélyi 
diactán némely jó fej l{ttni aka1ja. Azonnal indúlt a pakét. 
:i\1ég nem kaptain reá választ. 

Bajaidról írsz. Édes barátom! láss cngcrnet az én bajai111 
közt, és tanulj tőle1n szenvedni. :i\Iinorc11ni1- vagyok 111agan1, 
minorennis feleségem is; s aligha nuír ne1n hallo!l;id, noha 
én 1nc" akartam kí1néleni a "Ó"Oro111ot, é� ,.:enki11<'k ne111 t)H-

o n 

naszkodtan1, 1nint vi,;cli ő n1a,�(tt. J\z éí véghct<'tl<·nííl 1-zép 
lelkű atyja ,1zt a rendelést tette, hogy gycr111<'k<'i h11lcíla 11t,í.u 
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o,.,ztozzanak. Pepi,. kit én Yéghctctlenííl :-zcrcttcn1, rcndc:5
ugrih,okat te:-zcn. En ki ncn1 jövöl-: ph lcg1n..'11nbúl, sc1n1ni t 
nc1n tettein a 1niért pirúlni lche:-;,-cn, s kevélykeden1 vele 
hol!)' ti,-ztn \·ag)·ok. �Iásnak 11c1n szólok, dc I)c,-őff�· cnire-

'-.... ' • l:' 

1net 1ncgért, é:s a 1nit 1no�t ért tölcn1, 11cn1 ilicseke1lésnek, 
hancn1 t':--ak iirii1n11ek fogja venni : Xeken, ann,i.l na,gyobh 
,-ziik.-égcn1 \·0\11:.1, :::cgédre, 1nivcl én i,- :-egítek 111,i.,-t : R11n1y-
11ak, hogy Sopronyba 1neltc:-:-c11 " a prcdikci tori tóga helyett 
a philo:<opf1iai kathc<lra palá:'-tjiít veltc1-sc fel, a nélkiil hogy 
kért volna, 100 ft. :<egc<lcltnct ,tdt,tn1. Vir,i.g Benedek úgy 
rlégett J�ucl,tn scptbr., hogy :-cn11nic ne 1n 1nar:idt egyebe, 
1nint az a 1ni rajta \'Olt ,tz égé>'kor; ennek i,- 100 ft. 1negyen . 
. )0 ft. cgy h;1r1nadiknak. -- ,,,. edd czekher. a;,,t a n1it v..'trrnc
g)'éinknek kell fizetnünk, s n1,í,: költséo·ein1ct. - Én seo·ítek 
„ t") 0 

111,í�on : h,it rajtan1 fog-e Yalaki � 1)11 ha,,;:t gehoft't: elein I-1ohn 
i,-t abgetragcn l (Schiller). 

Tacit\lsocldal azt t'og:011.i <::sclckedni. a 111it parancsolatod 
v<'lc1n tétct. Xa,,·y u·yiin)·örü:::é<ro·el foo·o1n olva.-:ni. t". \",• t"'O t"' � 

l(iil<liin1 n gy,Í:-,de\·elet. - l\fi dolog az, hízelkedés-<' 
\'a!!,'Y 1ne!!,'vnkúh1s, varry io·azi érdcn1, ho<>·)' nékc1n holn1i a11ró-

.. . . ,.,,.. ;:, � 

,-,ígai,n oly kegye;;en Yétctnck � Ez a k,,rta levél ncken1 sok 
c_on1pli1nentct szerzett; kii,-n1crték :-okan hogy én írta111. 
}�11 azt tarto1n , hogv ,;e1n111i en·véh 1nint a 1nCl('o· ,:zív 

.... ,J 0, e-, .. 

ii111l<'<lczé:-<'. :,.; 1ni11t írltatt:1 111 <:ll co·ychct co·)· inconscr111c11-..,...., � 

ti,ík :'-y:<ten11íj.íYal <'ltiilt en1hcrriíl np:_\·au, de arról, :t ki11é·l 
,-zchb lclkií <'tnhcrt ,;ohn ncn1 hittani . ,:(•111 1,ítni ,-oha ne1n 
f'ogok r 

l{j,.; ,)úno:< gyö11yör(íe11 t'ordítottailor,ícznak cpi,-toláji1t. 
_\ l)rrrn f'or<lít,íi::,ít c:<nk reccnsiókból és az ott pélcli1úl f'el
hor<lott (lnrahokhól i,.;n1Cl'<'1n. Dc a J(i.:;é nen1 ]e,;z ahíbl,Yaló· 
( ',;nk azt ,.;ajni'do1n hogy ncn1 1nctrnmokban, hane1n 12 sylla
h.ijú rín1C's :-orokhnn <lolgor.ta. J)c az a pe<lestri,; l\Iúz..'111 ne111 
,Í Jl l'OSRZ úl. 

() (l{i ,;) b11zd í ta enp;e11 1, hogy írjak több 1'rJvi S('ket. ( 'l'ij-
1· isl'k ,:8 Vir<Í!J()k titlll11,-a alntt akarok kiboeRátani 50 vagy 
100 ,tC>'thetikai matcri,íjú cpigr�ttnrnát . j\fo,;t ez a n·ond foo·ott 
1 , 0 0 

e cgc,:;zen. T�ngccld hogy néhányat ide tehessek.

t 

LEVF:Ll-:ZJ�SOK. 

;{r. 1. 

líercnleszhf'z. ( l)edicátióképen ). 

I-latal1na:- IIerculesz'. nagy 1,;111/,r,rÍ!:ll',1 .' 
Dicső f'ajzatja a :\Jcnny<lurrogtatónak. 
l(inck n1ost 1n:ír fényében o:-ztozol '. 
'fe nc1n csak a föld undok szörnyeit (1110 11:<tra), 
„e-\. . hétfejű I-Iydr,it, a hold-sziil<itte 
Oroszlánt, és a ICréta vad bik,íját, 
S a, n1inclezeknél rettentőbb BL1zíriszt, 
Dió1necleszt, a h,1rmar; Geryont, 
S a tíízokád6 Kkkust öldöséd el 
I -Iogy jót tehcs::;, te nen1 kerültell a 
l{evésbbé bajnok tettet is, i' az 61 
::\-Iarháinak sze1nctjcit 1nincl kihányta<!. 
::3 ég föld javallá hasznos tcttc(let. 
::3 a, mit te nem szégvellél, l�111beristcn '. 

�-

J?ic::;ő f,1jzatja a :\lenn yllurrogtatónak' 
En, nyomorúlt e11iT,e·1·cse, szégyencljc 1n 'f

Versu ulti1nu ,dlusio a<l 'l'cre11tia,nu111 IH,11ui11ri()11<'111. . .\ 
bordélyházban az ifJÚ a .Jupiter é:- Danac képé11él lol-(ikáz i:; . 

1) Torn,Íczodha Yoln,Ínak, ezt ki,ilt,í :
FJ jaj 1niHt bí,q (hög) oz i111ily r•11.' .,-l 11clri, ha1/ncl
J{i11 t 1negl11:g ? (Tczú, kl'zrlrl <'l: l{o/, lrikih kl'nil. 1 

. . 

.:'lliír f'oo·i{ik lo\·ain1at. - Bei:;zéld reú tlckelfnlu:si :-ócro-
:::,.J <" 

rorlat, hogy rcsolv,ílja rel.ítiónk kinyon1tat1Í>',Ínak kii\ti'ié�ét. 
.. 

0 annyit költ haszonta.la11r1t: :i.viiért ne költhetne erre'; 

}loo·y imádást értle1nlő nat)ad r<>ia 111 k<'!!.'\'C:-cn cin lékc-
o .. ,., -

zik, ar.zal kevélyke<lc1n. Gyi.inyciríí lclkíí as,-zonys,íg '. ;,. 11c•111 
' 

vcth1 érden1es a,nnyi szcrenci:;étlcn;;égre. ()hnjta11,ín1 isrrH·rcl-

1) Itt egy 4-rétü levél hiá11yzik.
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:;égét csiniílni grófnétlnak is, kit nem c:;ak azért tisztelek igen 
szent ti:;ztelcttcl, n1crt te irn,ídocl és Tégccl boldogít, hanem 
azért is, n1crt nündcn jók jól beszélnek felőle. Jelentsd neki 

' . 1 1 ' 'l 1. ' . ' b 
sz1vcs tiszte ete,net s �ezeso ,on1at. op 11en1 crz1 egesz e-
c::;ét idYezlésteknek. Elj szerencsésen, élles baráton1. 

Dc 1nikor nyerek én Tetőled autographiai gyüjtemé
nye1ube az ipadnak valan1ely kezc-írií.sát? 

Cons. Vay József sziiletése nn.pja: 
1752 Oet. 29-dike. l�zt n1ag,i,ból ki nen1 csikarhattan1, 

tlc a consilii'triusné önként elrnond,í. 
' 

LI. 

Alsó-Olysón, 1810. 1-sö dec. 

Edes drága bcircítoni ! 

:\legérdernlcné Vay József, hogy lássa et  natos nato
run1, et qui nasecntur ab illis. �i\. végsőt alig fogja érni; dc 
fiitnak fi{1t vagy leéi,nyi\,t hüt.heti még terepély árnyékával. 
Elillantott alóla idősb nagy re1nénységü fia, és haz�Lján kivűl 
hajházván a ragyogó fényt, n1elyet ne1nzője körül találhatott 
volna, oda veszett tenyészetlen- és szerencsétlenül, sziilei 
mély szo1norít�ísa között félbcnszakasztvéi,n a haza rernény
ségét. l")ronuba Juno és Ilithya istcnasszonyok vígasztaljtík 
a consiliáriust és pótolj,1k 1nind neki 111ind a hazának házi 
veszté ét. Ez a Vay nemzetség 1nindenkor a hazának élt, és 
azt kell neki óhajtani, a 111it én egykor egy szép dc 111eddő és 
1ncrő virtusból 1uaradékokra nem igen törekedő asszonynak 
kíviin tarn : J lnljrinak nieg '11tások, de te szaporodjcíl. Ugyan 
jó két vér jött ö:szve; elhiheted, hogy örvendek örö1ncdnek, 
n1clylyel oly n1élt1i,n t1Italj1í,rta.tva szen1léllek Tégedet.; de 
1nég visszatérő <-jciunck is örvendek; mennyivel érnek töb
bet ,t nappalotokná 1 ! �cm kis isten az ,t kertek istene, ki oly 
kcd\'es vala a la1npsac:usi asszonyoknál, hogy rnin<l 1negbcte-

• 
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gcdtck , minekuL,Ína a férjektől elkcrgettctc. 1\Iost fc,lik, 
rejtik, nern csak it váro:;okban, 111int régcntc11, hancn1 a fa.luk
ban is; hajdan proccssióztatt;i,k, Egyipto,nban kőbe faragták, 
inert tudták, hogy nála nélkiil fogynának idővel 1nind a pro
cessiók, n1ind a ,  képfaragók. 

Oráid folyjanak gyönyörűségckben, 

' 
.A.. nap csókjaidat irígyclve híssa, 

Elj mindég lcgédesb érzékenységekbcn, 
' 

l�:; éjszakáitlnak ,th ! ne legyen 1nássa '. 
Szent-írásunk után n1itlőn :;zaporítasz, 

.B'eleséged benned IIerculcst ta,léí.ljon, 
S 1nindcn fiú, a kit vili'tgba. indítasz, 

� 

A derék apjához hasonlóvá váljon. 

l(üldd vissza a szelesen s hibásan leírt haszontalant 
minekutána általfutottatl vagy leírattad. Mcgírtarn neked 
okát. Szinte azért ren1ek1nunka ez az íras, inert haszontalan 
nálunk. Irél rneg ha vAlaszt kapsz, n1it ítélnek az crclélyick 
a szcpességickről; én épen ellenkezőt ítélek, n1int tt 1nit, 
I-Ioratius azon asztalosi n1unkiíról, n1cly lóczána.k vala :,zánYa,
és isten lett belőle :

Cun1 fabcr, ignarus sc,1n1nu111 faccrct ne Priapum, 
iI:iluit cssc Deum. 

l\ilert ők energiát kezdettek fara.gni, és alac:,onysag lett be
lőle. Currentc rota urceus exit. 

:\Iivel 1Ioratius jutott cszernbc, íme küldök két forintot, 
kérlek praenun1crálj Iloratius l,J!iela1icl-l(iss leveleire számon1-
ra· n1crt én kivévén 'féo-cdet és 1)rofcssor Sií,rvúrit Debre-

, , 0 

czenben, egy magyar tudóssal scrn levelezek; a pedig azért 

van, hogy ti kettőtökön kivűl a többit csak 1nunkiíikból vagy

csupán hírekből vn,gy látiísból esn1cren1. Több új n1a.gya.r

11111nk:ík jőnek 1nost ki ezen időkben, közbcnjárfísod 1ncllctt

szívesen szereznén1 111eg ma.garnnak azokat; dc :;zcretnén1

elébb halhini rólok ítéletedet. 1\lert scmn,i sincs a viliígon, a.

mit a n1agyar ICurir "agy I(ultsár úr teli sziíjjal ne dici-ér

nének én }JCdiO' sc1n1uit scn1 ta,rtok sc111 a n1crő dicséretekröl,
' 0 



::-ern a n1crcj /tyahízalokrúl. _\.1nint 11uír 1nn11tltan1, ha nen1 for
clít:ís Yalarncly kü11y,· (n1iv<•I esak a, jobb írókat szokás fordí
tani), azt ;1kar11,ín1 én tudni, 1100·)' n1it foo·lal rnao-ában in 

0 b O 

�pe('ifieo extraetu ,·alarnely új eredeti mnnka. (),-ak azon új

n1agyar kiin)·,·cket, n1clycket Te fogsz neken, javasolni, aka
rorn 1naga111nak rnegszereini. Vir;íg Benedek _i\Ja,gyar Szá-
1.adjait ol,·astam 1ninapAban. dc nc1n találtiun bcnnek se1n111 j

újat, <'Cm a téirténetekre, scn1 a, dolgokra., sen1 pedio· a for-
. ' J 

0 

1nara nez,·e. Nincs hcnnck sen1n1 ifélc t'1j történetbeli érteke-
zé:-:, sen11ni új resnltátun1ok va,gy új combináti6k. A ki réo·i
histori;1t ír, annak ,·agy új s n1ég i,-n1crctlen factu111okat kell
kikaparni az óc;;ka, penészes írá:-okból, vagy úgy kell helyez
tetni é:< C'löa<lni a már tuclYa levőket, an1 int n1ég elő nen1

adtídtak úgy, hogy el6acLi"ok ,·agy felette elragadó leo·yen,
. 

1 1 • 

0 

yagy 1�e11 )e 1ato, yagy olyan, hogy új és rnég eddig észre 
ncn1 vett kö,·ctkczésekre Yeze:-;;enC'k. I-fa úgy nem íródik a 
régi hi,-tcíria, nern egyéb hit con1pilatio, é,s jobb egy réo·i his
tori:1t for<lít:u1i '. l)e ebből ncn1 kö,·ctkezik, hogy (;ic;rónak 
l;" 1 [or,itiu:-nak fordítója nern érdc1ncs cn1ber, és hogy ncrn 
sz,ínakoz,í:-:ra n1éltc\ szerencsétlensége. Fiíj a szíven, hogy 
nc1n segíthcte1n. Dc engccl<l rn<'g, 1non<ll,a„sarn neked én is 
kérkcdt;s nélkül, hogy annyi S7.ííkölköclö és ho7.zárn folya1nodó 
at_y,Ín1fiait segítettc1n 1nár ez idén, én 1naga.1n szükölködő, 
hog_Y ,·alóban hat,írt kell sz: tl1ni költségcin1nek; rnivel lia 
így 1n0gy ,t dolog to,·úbh is, lehetetlen lesz valaha 1nao·an1 

t> 

1naga1nnak kiszaba<lúlno1n íns<ígcn1ből, és .ohascm foo·ok 
1, l . '1 

.:, 
,t•pcs cnn, n1a;;o (nak i:- tctc1nesebb segítségekre. Gondolj 
róla,n, �1ar,íton1, a 1nit akar.-z; dc az iclé; 1neg fogja neked 
11111tatn1, l1ogy én n1ost ex principio fös,·ény \'agyok, dc hoo-y 

' ' 
0 

az <'ll ter 1nc,;zctcn1 aclako7.<Í, és hogy én  ink,íbh scn11nit scn1 
adok, hogyscn1 oly kc,·cset, hogy sen1 én sern a szükölködö 
ne elégellhe:<scn meg véle. II,í.rom cscp cső 11t;Í11 1néo· co·y 
]' ' 

.:, t> 
,oro sern scrdíílhct ,L f'iildb{il. Ncken1 annyi a 111indcnnrtp nö-
,·ekecléí adú,:s,ígorn, har:ítom, ho�y n1indcn jó,;zúgaim ,ncllctt
. rl' t ' l 1 ] ·�- . 

e • _n�: 1�cg �az< aga 1) ,·,tgy n,Uamnúl; clc hihető, hogy
roY1cl ido mulva en leszek ga,zdagabb, és akkor ren1énylen1, 
hogy �chillcr Rcsignátiójára nem lesz oly 1nértékben szük
séged, 1nint n1ost. Engemet is ez a felséges munka inkább 

• 

1 _ _,
I, > 

vigasztal 111ust n1ég, 1nintscn1 gyiinyi.irkö<ltetlict. 'L'udou1 {1 1 
jól, bar:tton1, hogy it fiegít:<ég akkor legkcdYe:cbh, miclíín lcg
sziikségeschb; dc azt i:-: tudon1, hogy csak akkor telik ki, 
1nikor lehetséges. N cn1 n1crt·k ,J eke) l'al11si11a k :::7.Óla 11i, hogy 
nyo1ntattassa ki relútiónkat; .,-\.1111yí kült,;égckC't tc:<z ez a7. 
cn1herségc;; en1 ber egy iclőtí5l fog,·a a kü7.j<'>ra, annyi tetc1 11c,; 
bar,ítsií�gnl van ir:1nta1n, hogy nern 111ercn1 {ítct annvi:-.zor 
terhelni. A n1inap is oly barúts{1got t<'tt Yclcn1, l1ogy ki-
1nonclhatatlan. Egy időtől fogva rl'itns lett l>o111pig111111hól. 
.�kkor kac7.ajt érdc1nlctt, most húla,datoss(1got, ti,-7.telctct <'·s 
,;zcn1érn1et. 

Pepi sógorodat csudáln,í.111, ha nen1 e,;1ncrné1n fclei-0 gc:t, 
és ha 11e111 tudná111 hogy ő b}Ír;Í.ny létére úgy Yonako<lik cicn 
fösvény asszony hí.ba.i alatt, 1nint a, par:ulic:so,ni kígy<', a 
l�ol<logsí1gos Szíízéi alól. l�, tuclon1 , hog�· fáj neked, inert 

a véghetetlen :<..:éplelkü atyának fi,itlíl 111{1:-:t ,·:irt a vií és 
• a sogor. 

Nincsenek rózsa nélkül 'Cö,·i,;cid, C:$ J(i,; úr b117.díbi:-.it 

;:;zcretné111 gerjeszteni, ha azt f'og.t1u1tosahb1i, tel1etnc: cl{íttl'd 

unsiol:íso1n. 1\. bé,·ezetés ki,·iílt igen :-:zép; n1i11dC'11i.itt híto111

az J\.nthologiák és l\ilartiali:< nyo1ndokait. ()l_v édesen ,;zúr,:z 

és tlöfsz , n1i11t a lan1psacusi isten. De kí111élcl bar,ítidat 
'

rncrt azok szüzek, é" ·re n1agyar vao·y, l1Cl11 l)C<lio· <rÖrÖ<,· . ._. n n t"I t" 

Ncn1 1nondo1n ezt. 1ninth,1 1naga1nra, Yettc111 volna \'ala-, 

1nit, Yagy panaszolnék; n1crt én 11c111 vagyok olyan 111i11t gr. 

na,rkóczy J1111os \'ao·y <>T. F,í\' János a ki rnindcn betco·:-:l;.,._
. ' �. � .; ' � � 

hen szenved, a 1nelvről ol\'aS; hanem a közvélckcdé.,; szerint 
• • 

co·)·átalJ'i1ban rcttco·ni kell az C[>it::rn111n1atist,íktúl. }�11 11g,·a11
e. o .. � ..... 

eleget írtan1 életc1nbc11 1naga1n is, iunidőn rnég éle::;cl>b \'ah1

eltné1n, dc 1nivel látta.111, hogy gyakran ,·éteknek tartatott

a tréfa 1nost c::;ak olykor-olykor ütök s7.ikrát, :-: a7.t is csak
' . . 

n,agan1na,k ,  és távol a szaln1,Í::; és siöszös e1nhcr0ktől. a

kikbc olv könnyen bele aka<l a ,  szikra, noha csupán a tapló-
" . 

nak ya]a a.rúnyoz,·a. Í1ne próba gyan,Ínt p. o. C!,!:)' ki:; fri,;

C[1 i o·ra1nn1á eska, 1nel)· ta \'a)\' lí'crencz 11a1)J. a kor egy pon1 p,í,:
0 

' • • 
\-. 

kivilágosítás alkahnatosscigúvnl ké�zült, l�pc1je:-:tt: 
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Drríga kegyes J<'erenez, kiért 
.J:\.nnyi gyertyaYihíg fogy. 

i\IondJ 111eg, kérlek, valjon 1r1iért 
.Ken1 engeded nekünk, hogy 

Nen1 esn,k esup,ín setét éjjel 
Fényes napot indítsunk, 

I -ln, clíszedre i::zerteszéllyel 
Nnppnl is Yihígítsunk? 

l<�z ez cpigra1nma Lcssing thcorir-íja :szerint yan, n1incl 
v:írn.kozá� t, 111 ind ki feJ· tést foo·lal 1nagá ban. De n.zért nen1 

• 0 '---" 

kö,·etkezik hogy jó, sőt oly ro,:z lehet, hogy egész Mun-
k:ícsig Yihígl,:síthatna néke1n egy setét szob}íba., és pedig 
n1égis ignz, hogy senki sem hívebb tis;1,telöje Fejedeln1énC'k 
n1int én. De az is igaz, hogy a censura. n{dunk ne1n igen libe
rnli,:, és hogy így 111indenne111ű tárgyban nehezen űzheti 
el a 1nértl'kletes vihíg a n1értékletlen ho1n:ílyt, ezt e sctétség 
t{íszon1szé<lját. Igaz-e lu-ít hogy a satyricusok és epigran11na
tist:ík ro,;,;z indulatú, ro&sz szívű és ártalmas cn1berek, mivel 
1n6dos csipkeclésekkel érintenek nén1elyeket? Epcn oly igaz, 
1nint az : hogy a rózsa csúnya és YCszedeln1es virág, n1ivel 
tövisek környítik, és így néha megszú1ják a vigyázatlanúl 
közelítőket. Csináljunk hát epigran1n1ákat akúrn1ennyit és 
ak,írkire is, csakhogy sósok legyenek és  hog·y ne bosszankod
junk, ha má:sok is re1ínk csinálnak. 

Ugyan, ked vc,; bariÍ to1n ! miért monclotl enibercse? (ho-
1nunculus ), 1nikor be van rnár vév<' az rnnberke? b{trn1ilyen 
tótos leg?en it-. 

Tudod-e ba.ráto1n, hogy 1niért szeretik azt a Títusok 
szintúgy n1int it Don1itiú11usok olYasni, a mi ,1 pennádból 
foly? Azért, baráto1n, n1ert az többnyire világos, nen1 hóri
horgas, ncn1 czifra, ne1n keresett és 1néO'is szép és eO'yiio-yű · � ' 0 t, ::, J

egy szóval : 1nivel az értelen1 a kellen1ekkel nála.d 1negbé-
k éllettek. 

Az értelen1 liajdan 1Iinerva. fejéből tú111�1da, vala1nint 
n1agn, i\Iincrva a ,Jupiter fejéből. Ez az unok.íja Jupiternek, 
n_1ind atyj,í,ról 1nind nagyatyj,í.ról igen keYély vala, és a kis
�i\.1nort 1nint örököi- gyer1neket csúfolá. Erósz anyjához, a 

l 7 fi 

:-;cbápolgatóuéhoz 1néne Jlanaszolni. 'rörlöo·etvén kön11Y(·it a
- � . 

kiR sÍr(Ínak C,·therc, Í!!:V felelj' neki: }'i:un úo·y111on<l ltn 111{-o·
• • ,. ' t,. ' r-, 

egy,:zer csúfol : 1nit CRúfol kodol te f:1ttyú ka1nasz? a ki 
nagyanya és édesa.tya nélki.il Hziilcttettél '? ! A vi�asztalt 
_l\.mor úgy teve ,u11int anyja java:--ohí. néki, i- í1ne forrón 
ejtett szózr1.ti11ak úgy neki szégyc11(íle a kcYély értclen1, hogy 
azon11al a fénytlö,·ellő Apollót édesatyjának, az örön1hi11téí 
Aphroditét pedig nagyitnyjinn,k és neveléíjének fogadn:í. 
1\zolta ne111 pirúl többé, ha, bátor szcn1ére1n1nel kö,-zönt he 
keclveltjeinél. -�7.0kat a borzosokat azonban, it kiket gyííltil, 
régi büszkeségével eltölt, hogy éjk is, n1int éí hajtl,u1, pirúlja
na.lc Vala,h(u1yszor nálad béköszönt (igen gyakr,1n jelenik 
meg pedig), n1indenkor rnég a könnyen szök(í I(clle1nckct 
is, n1clyekkcl olykor öszvevész, h<i karjaikon hozz,í<l be
vezeti. 

Sermonun1 nostroru1n candide ju<lex ! köszönö1n eléíre 
tett igéreteclet 1'acitu:-;-fordítií,:on1 iránt. 

ICeresek 111ajd ipa1ntól egy levelet, n1ert sokat levelez
tem Yele francziáúl és de,Í,kúl, 1nidűn ne1n vala. 1nég ip,ín1. 
Felesége1n, tern1észetesen, úgy tiszteli 1ninden 111:tradv:ínyit, 
hogy a világért sem adná ki sen1miféle le,·elét kezéböl. I�z 
által, tudon1, hogy nen1 veszt se111n1it i$ teelőtted; a Tiéi<let 
csókolja, neked har{1tságodat köszöni, én pedig teljes szí ,·ycl 
ölel vén, n1aradok változhatatlan szíve::;::;éggel 

igr1z hív bar,ítod 
D PSS eio.ffy Jóska. 

U. I. Ugyan hogy tct::;zik neked, bar,Íto111, liogy hír
t,-írsunkat .é\.pollóbnn, az öreg "\" ékei �7.ir1nay Antalt, kci-!"yc:-: 
feleséo·e könyveivel és ír:ísaival c0·)·i.itt 6 nag)· szekerekre 

ü t:,. "-

pakoltatta és elkiitltc ide s tova bújtlosni? J:unqne face,- ex 
saxa, volant. Úgy tett haj<lan egy portuga.lJu,; kir,ílyné is n 
felszentelt urival, ki n,zelőtt 1nár igen ::;okszor vala fclkoro
názva, és 1nég is elűzettetctt! El fognak-e 1ninket kergetni 
feleségeink, ha egyszer olyan iíllapotban leszLink, hogy :1 
régi képfaragóknak, akárhogy akarnúnk is, péltl:izatúl többé 
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ncn1 szolg�ílhatnónki' Vagy rncg fognak-e cn1lékczni: 'J!i'úi s/ 
'l_1tiil .f'uil 11111Ju,a111 clitlce 1n<'1t111? l' gynn beszéld cl nckctn ezt 
a, :Szir111ay historiáj,ít; n1C'rt valós,íggal nagy pökcdclc1n, lta 
igaz, é.,, Xantippéjc részéről szinte annyi ,·a,ds,tgot, rnint az 
iivériíl o·,·,íva::HÍQ·ot, nurtat .• \. rossz feleséQtől békesséQ:es tíírést 

v� '-.J ...., � 

lcl1ct ta1111lni, írgyn1oncl Sokratcs; dc hogy lcl1ct tanulni, 
ha (' 1 kergeti az cnd1crt !' l(ös::i.i nj ük a. 1111'.z-e pés II y1ncn-
11ck. hog;· ccltlig c::;up,\11 a h,í: ,.ass,íg éclessé gcit k6stoltntta 
velünk. 

1,11. 

Széph:1!01n, ilPc. G-d. 1810. 

KedvPs ba1·cito111 !

• 

ln1hol n1ég_,·cn a legszívesebb ki.isziincttcl vi:-sza a köz-
!(itt ír:í:-. Sokat ta11ulta1n belőle, é:- Ürl'Cndettcrn hogy 1négi,.;

,·a II en1 l.,cr, n, ki ,;zóla ni 1ner, n1ert azt kö tclességé11 ck is111eri 
111i11d fejcdelrne 1ni11<l haz,\ja cr,ínt. Dc úh:�jtotta1n volna, 
l1ngy 11c érzctte s ne érzettette volna azt a pana zt, hog,,· 
ellenkcziíi ortlót s jószágokitt kaptak, ő pedig kö,..zö11etet 
,;cn1. I�az,ín 11agy e1nbcr azt ncn1 érzi, lcgahíbb nen1 ú,g!) 
n1i11t bi1nt:íst. - ltlvittcn1 1nagan1n1al az ír,íst a l�kodalon1ra; 
( 'on,:. \ray 1nár hallotta l1írét, :-: éjjel cl kezdette ol,·as11i; a 
n1i11t petlig Zsolczrira értiink, Yctte ug_yanczt J�arnabástól. 
azzal a hírrel, hog_v l(olbicl:<kit 111iatta n1egfogták s zár,·a 
tartják. �cn1 ,·eszed 1neghúntásnak ern ·re, sc111 az, a kitől 
ezt Yt'ttccl, hogy nél1ol az író both\sait 1negigazítottan1 ; az 
pedig tahín kctl vcs is lesz, hogy a litcrúri11s notiti{1,t az utól::-tí 
lapra fclírtan1. 

Gcn. Vaynlíl 22-tlikben ebédelt és h,í.lt az egész eara
\':tnc, rni pedig, kik a rnenyasszonyt lckisértük, tudnillik a 
háty{un, a 11éné1n és énu1agan1, 27-dikben is ott h,íltunk. 
l(épzclcd 1nint töltöttcn1 ,tnnak ,L nagy as,:zo11ynak éR an
nak a ti:::ztcletrc s szeretetre olv io·cn n1éltú e1ubernck tár-

• I") 

:-:a;::Íp:lÍ han a kcvé� időt. A többek közt !!VÖ11yörkö<ltetel t
' . . 

• 

annak a. szép két g)1er1neknck lftt:\.,;a ; n1crt én 
láttam szebbet. 

177 

réo-cn ncrn 
t"o 

Vedd e két excn1plárt barátságosan; n1ost kapom Gkct 
J,:rdélyb6l. Csunyáírl nyon1tatva.,; hibásan. Úgy nyo1ntatnnk 
Erdélyben 1ninc�ent. Az egyiket add Újházy Sámuelnek. 

Tegnap Ujhclyben volta1n. Lónyai betoppant Con,;. 
}Iorvá.thoz , kit szen1e1n Iá ttá rn öszvc n1cg ö,;zvce;;ó kol t. 
U cl vari e1nbcrhcz t\gy illik. Azt. n1oncljíik, hogy idvcz(ílt a 
cliacta.i barátja Drevcnyák. 

Szirn1ay Áclám, az öreg, Bényén dec. 1. napján hala 
meg, b. Luzsinszky P,\] 2-tlikhan. J(ár <\rettck. Volna elér.r , ' 

a kikkel az ilyeneknek életeket jó volna n1egv(tsárlani. 
Biharban az öcsén1 rcgignált. 2íi. nov. volt n <ryűlés 

\ � ' 

mely a miatt tartatott. Sc1n1ni kéré,- nc1n n1oz<líthatta cl 
szándékától. Rkkor válru;zt.n,tott. helyébe ,;nh,-t.. "· i p:ínnak 
Domokos Jakob, J,ajosnak fia, s LőrinC'znek n féínotárius
nak tcstvérbá tyja. l\1cgvála,-zta tvá n ez - képzeled hogy 
'mél t. gróf ad 1ni  n istrií tor úr intézte a választ{1st, n1crt J a.kn,
bot nagyon szereti, l,őrinczet nagyon üldözi - J„őrincz 
beadta a már írásban előre elkészített rcsignátiót. s ezt 
az administrá tor azonnal elfof!n.dtn,, ,; helyette ezek vá-
lasztattak : 

Főnotáriusnnk : Tokodi, 
Első vicze : Szarka, 
2-ik viczc : Fráter l\tiihá.ly,
3-ik viC'ze : b. Vécscy Pá.1, .T ózsefnek fia.

. , 

Elj szerencsésen, édes baráto1n ! Eleted ked vcs bolclo-
gítój}t na,k jelentsd alázatos kézesókomot, ,; ajánlj kcgycssó
geibc. I(í,·{1nok szerencsét< esztend<ít, 1ncly a kin1úlóért 
tcikéletes kielégítést adjon. 

Dtuewffr �. Kuincz)'. J. 12 

•
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1,111. 

Szépbalo1n, január. 17-d. 1811. 

!{edves bn1·ríto111 ! 

Dec. l-jén írt lcvclcdct janu:\r 5-ikén vetten1 a J(i;; 
,T:tnos Tlorúcz:íra cl6fizctésképen küldött 2 fttal. \�enni fo
cro<l azt n1ihclyt kész lészen; mlÍr nyo1ntattatik, clc a, dr,íga
�'1(1' CC1')' részről 111,Í,s részről más akad{1lyok nem cngc<lik 
... � t'"I .:::, � ' ... 

hogy oly han1ar n1egjelcnjc11, 1nint ki.ilönben fogott volna. 
�\ 1nagyar könyvek, n1clyek 1nost n1egjclcnnek, mind haszon
tahtn firk,ihísok. ICis István pesti könyváros tavaly 1na,rti11s
brtn vette ,\Ital Dayka Gábornak verseit tőle1n hogy kiadjn, 
„ n1t'g n1osta11:íig nincs bclíílc egy sor is nyo1ntatva. Dc 
1nrísorlszol' nyon1tattatja }<)1-lJia nevű ro111ánt, mely az cls6 
kia<l.í t sc1n értle1nlcttc; 1n(tsod ízben hasonló becsű 1nlÍzo
l:ist kettőt vag)· luí r1nat. El fogo1n n1ondani n1i t tett vclc1n. 
Daykút n1artiu::;ba11 vette által, a n1int 1nondom. Magok a 
vc1:;;ck n1cir ccnzur.ízva volta.k, :, h,í.tokon vitték az in1pri
n1:íturt. 1\Jost <:sak a D:tyka :íltala1n fcbru:írban írt biogra
phi,\jút ét\ a 1'oldalékot kclle a ccnsornak revideálni. Au
gustban azt írja, hogy nyo1ntatni ncn1 lehet, mert sok a , 
f'ekf'te l'iihrís, azok ellenkeznek. -- ICépzcld, ő is a. Fekete 
1·ul,rísfJkat .' Scptl>crbcn si,irgctén1 hogy klildcné fel a próba-
:írku,-t. �i\.zt felelte siirgctő111nck, hogy postán fogja„ Irok 
1náso<1><7.0r hogy a v:írt úrkus nen1 jő, ki,iltljc. J\zt felclé 
hogy 1n:ír kettö jött ki sajtó :dó], dc Sztrokay vitte cl, meg
io·érvén hoo·)· kiil,li. Dccc1nbcrbcn si.'tro·ctcn1 hogy eg,-y á.rkust 

::-, t') b '-' ._,. 

:;cn1 Yette1n, ><c111 tőle, scn1 Sztrokaytól; ne kínozzon. E:;kli-
�zik hogy hrtt árku;; készLilt cl. B,trátom unszolja, vallaná 
,ncg, igaz-e a n1it n1ontl. Isten-uccsévcl felel. Baráton1 a. 
typogra.phi:í.ba n1egyen, s kisül hogy egy Úefíí, scn1 rakatott 
ki,s a typographia igazgatójn oly becsületes cn1bcr volt,hogy 
a :\lf;t kia<lá. Így csaln,ttattam 1ncg, écles bar,Íton1 cgyvel<'g 
Ír(Í:-in, 1-iitetci\·cl, T„a Rochcfou<·auldo1n1nal és minden nu'1s 

LEVELEZÉS()](. 1 -,.
' . 

ír.ísin1n1al : ha a vak :-;or:, gazcrnbcrckkcl nc111 hozott ,·olna
,;zövö<léshc, 1nost 10 <larah ír1í.so1n 11yon1tatva volna. Ilay
kult nckcn1 l)rof. 1\1úrto11, az udvarnok, a1·�ínlotta s o·azabbú� ' t1 

még ](is Istv,ín scu1 csalt 111cg. - l]ogy lá�(1 nicly 111u11k.'1 t 
késleltctc ](is Jstviín, ,ncgaj,índlkozlak Daykának egy n1i;va1 
a. kiatlA. ra nzt újonnan írtam le. � A 9. és 11. oldalon lévő1

két dalt, rcn1éllcn1, épen úgy fogot1 csudálni, n1int én. Ann:í
szchb két éneke n);Clviinknck 1nég nincs. - Csokonainak a
Rettenetes éjszr1krr tetszett lcgink,íbb, itt a ] 4. ét\ 15. lap
között. - Szépek az ar1,rík1·eoni drtlok is, és Az eszt. <'l.�íí 11rtJ>
ján, s a. lap B2. kivált a közbi,il,:éí stropha, 1nclyni·l szebb
ömlésű verset nc1n gonclolhatni. 1\'Iit mondasz nrra, a n1i ln p
113. és 71. áll? rt 7 5. lapon álló az egri piispö kre ,·olt ír\' n,
ki alatt a scmináriu1nban sok hnja volt. Vannak clcúk YCrsek
is, és ki fognak nyomtatta.t.ni, dc nincsenek bcírYn ezen
l\1sba. C.)rvenüe:nék, élles bará ton1, ha ezzel ked rc,1 et lclh<'t
né1n, s addig is örvcndhetnél lá.t,ísának, 1níg nyomtatva
olvashatod. Rzt tart.sd meg. Náhun l)ayk:í,nak antographja
van meg.

Hogy téged is nyo111 a. szerencsétlenség, 11c111 t11rlta1n, 
és igen igen sajnállak. Oh tuütarn én azt, tapasztaltan,, irígy
lettc1n szerencsédet, n1ikor szép tetteket tettél; s tuclon1, 
ismervén már most fckvéi\C(lct, hogy reád fog illeni 

divitias, 11rtc111tJUC fl'ucndi 

1nihelyt friiálhatsz. PI utus azokat nen1 bolclogítja, a kik lcg
ink,\,b b érdc,nlcnék a. holdogítá:<t, s it kik 11en1 i,;1ncrik a 
Sordida curarun1 fomc·nta. l{c,\,111 né7.VC ann,íl ,;ú]yo,-abb n 
1nit ccldio· csak n1a(1'an1 részen1ről, n1ost 111.ír a felcségerné-o ,o 
ről is szenvedek. En meg ncn1 foghato1n, hogy 11én1cly en1-
bcr hoo-y nc1n széo·yell ?"Úlat tenni. Vay J óz::;ef azt 11io11llja 

0 0 

ltogy rossz bírák vagyunk a t11laj(lo11 dolgunkban. ]�11 azt cl 
nem hihctcn1 . IIiszcn dolgainkat ;;cnki ::;e:111 is1nérhcti johhan 
n1int tulajdon magunk. C:,;nk az kell, hogy egycnc,-ck, igazak 
legyLink, nz ped·g épen 11e111 nehéz, ha az c111hcr a.rra :,;zok
tatta. n1ao·át hoo·y 1nc(1'férhc,;scn a 1nao·a h:tl:Írai kiizött. -

t") ' t'• 0 V 

F,o·y bizonyos doloo·ban aJio·ha clkcriill1ctcn1 a pert, noha 
o � � ::, n 

két hónap óta 1nin<lég siirgete1n a bar:ít::::tgo� fclvitíµ;o�ít,í�t.
l:.!* 
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Con1pro111i::;:;u1not kíván c111bcrc1n, 1nég pedig úgy, hogy 
prókií,tor nc1n kell, scn1 én ne111 fogom látni a leveleket, ha
ncn1 azok bírák elébe tétetnek általa, s a bírák ítélnek; én 
Cl:'ak nvaka1nat tartsam bárd alá. Láttál-e ily szép procc-

• 

dúrát? s n1it útálsz benne inkább, a szívet-e vagy az agyat? 
Relátiónk első :-'trkusa ki van rakva; ki van nyomtatva. 

lG lapra tölt ki, a 17-dikcn a 1nagyar f�lűlírás vége áll. De 
Dókus és 111ások azt kí"l7ánják, hogy a detcrminatio is n1ellé 
nyon1tattassék. Archivárius Stenczelnek halála Óta a koles 
a f'őnotárius IIorváth kezében áll, az pedig ritkán jő be 
Újhclybc. Ettől függ a nyo1ntatás elvégzése. Legfeljebb 
nHÍ$fél árkus lesz. l{énytclcn voltam maga1n erszényére 
nyo1ntattatni, s oly drágán adon1 az explt, hogy árokat 
ki ,·ehcsse1n. Csak 100 ex plárt nyomtatta.tok, mert minden 
,lriíga. 

N yo1ntatják Töviseirnet is. \Tenni fogod , n1ihelyt meg
jelcncn<lnck. Intesz hogy 1ni1st ne bántsak. Edes barátom, 
a 1ni Urunk Jézus l{risztus isten volt, 1nikor ember volt is, 
n1ost annál inkább az, és 1négis korbiicsot kapott azok ellen, 
a kik az ő atyja tc1nplomát 1negfcrtőztctték. Ego ho1nuncio 
hoc non facercn1? i\ili11dent szabad, genievcl. Ez superb11n1 . 
Dc engedd ezt a kevélységet poctai elragadtatiisomban. Nem 
biíntok senkit azon fcrtclrnes tordai poetá11 kívül , a ki 
lconínu::; YCrscket írt. Isrncrcd-e képét, n1elyet Czetter mct
!,zctt versei elébe? Lourclabb, savanyúbb képet igen csinos 
parók:íja 1ncllctt ne1n képzclhctsz. N ézzcd csak 1nit írtan1 reá. 

I{OCCZANTYÚSI. 

\T én kántor, könyvpcnészií tá.nczos, parókás pocta, 
Iszonyodon1 s futok -

ebből áll az egész epigra1nma. A borzadás nem engedte el-
' . vegezn1, s a vers nen1 vers. 

- ----

l,EVELEZtsé)J(. 

1) Il,t n1cgzc11dül
Estvéli dalunk,
S örön1ünk eltölti az eget,
}�lőjön Cynthia,
Ezerszer ezer
I{övctőivel,
S irígyli szerencsénk,
Irígyli boltlogságunk,
Irígyli, hogy ő nem tó-ln.kos.
C:;utlá.lja az ég
A neki nem jutott
Biíjzcngzctet;
Csudálja Tcllusz,
, 

Es hogy n1i vagyunk
Ö neki legfőbb dísze, fénye,
!-Iá.Iá.Jattal valljit 1ncg.
Fülel a vidék,
S a sziklák a tetőken
S a vizeknek boldog :;zélein
Együtt zengenek velünk:
Brekeke, Brekekc.

Egy bús madár, 
Színetlen és kicsiny, 
l{it a berkek magok 
Legaljasb árnyaikban 
Pirúlva rejtenek cl 
- Neve fülmile -
Meri bájos zengzeteinket
1'1egszaggatni jajjaival.
De nem n1arad el
Az istenek
Bosszúja sokáig,
S a vakn1erő
Némúlva lakol.
De minket az ég

' 

�aját örö,nérc

') Egy 4-rétü levél hiáuyzik.

18 L 
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S a. föld örömére
Zengeni hagy,
l\1íg a télnek nyájas álma
Ilü ka.rj{1 ba ne1n fogad,
S a megifjodott Tavasznak
'zép Ilórái gyenge kézzel

Elctre ne1n költenek.
Br. Br. Br.
Zci.isz bennünket szcretc etc.
Br. ICloáx, Tuú.

En1bcrcse azért 1nondom, n1crt ncn1 csak diminutivum 
) lianc1n ur�8nft1 JJa.Jkos lli1ninitivu1n. 1\. z cin berke ncn1 pajkos.

V ,Ln sok ilyen a 1nagyarniíl is : Vércse a zoologiába.n. Bor
cza, Borcsa, Jancsi stb.

G?önyör�í n1ythus van lcvclcJ végén. Dc elf(tradta1n,
csak Sz1r1nayrol kell írnon1. 

Ez a. sok és nagy érde1nü e1nber látván, hogy második
:;zülött fiát a, l\llírs ketlvcse invalidussá tette s Ilyn1ennek
ne1n [ddozhatik, úgy tette 1ncg testa1ncntom[tt, hoo·y elsőfeleségétől született József fhL jól kapjon. ICe<lves Xa�tippéjegyanúba, vette a dolgot, s 1nidőn egyszer ne1n vala. a, háználf�rje, felbontatLa. szekrényeit, s reá talá.lt tcsta1nento1n!tra, slatta hogy keveset gy,inított, férje többet tett az első fi,íértinint Ü gondolta. Ezen 1nércgbe jött, s tudod 1ni történt !'.,\ntal (így hívjií.k ,tz invalidust, kiben n1eo-van az akarat dcnincs többé tehetség) ezt tudja, s oly bcc:ületes c1nbcr l�oo-y

. , 
' 0 

�cn1 at�J,'.ra n�n1 neheztel, se1n b,í.tyjára, s igyekszik szülőitosszcbekeltetn1. l\1cgérde1nlené, hoo·y ezen széplclküséo·ért
J' . l 

O 0 nz •,rynnise ( 1negcngeszteltessenek eránta ,  mint Oresteser,í.nt cngesztcltettck n1cg. Ila rajta1n állana, visszaadnámneki a n1it a pozsonyi diaeta elrontott. 
Vi;;,-zavcttctl-c Splényi N!adelcinc által a neked köszönettel rncgklildött írár-;t? - i\1égy-e diactára.? kérlek n1e11j, ésszólj n1int szokt:d. 
.i\. 1nélt. grófné kezeit a len-szentebb tisztelet érzéseiközt csókolo1n. Élj szerencsésen, ;cn kedves barátom!

• 
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J�inuú,r, 21-<likéu.
Eddig múlatv(tn itt a levél, 1nég felbonto111 hogy egy

epigran1n1át vcthe::isek belé.

Göthe's Werke. '}_', 1. ('fubing. 1806) JJag. 371.

Böckc, zur l,inkcn 111it cuch ! so ordnct künftig der Richter. 
Und ihr Sclüi.fehcn, ihr sollt ruhig zur l{cchten mir stchn !

vVohl ! doch cines ist noch von ihrn zu hoffen; dann sagt er:
Scyd, V crnünftige, n1ir gracl gegenüber gestellt.

'Alljatok itt jobbom 1nellé, jtihok ! isteni hír{Lnk
, Igy szól majd, s hozz,Í ezt veti : ba.lra, brikok.

Oh vagyon egy, n. n1it 111ég ehhez is adni fog akkor:
Fogj,ttok helyt:, Eszesek, általclcnbe vclcn1.

Ismered-e Kouveaux Contcs i\1oraux par 1\lad. de Gen
li:; ? - Feles(;gen1 falja. ezeket a regéket, s re(t vett, hogy
néh[tnyat én is elolvassak, vagy végig hallgas,;an1, 111i(löu ö
fcn:;zúval olvas. - 1\..z a nőstény író szép tó11ussal bír, tle
kiisn1erni, hogy nőstény író, s oh ha tu(lná szegény, hogy én
(kinek szüfrázs,í.val tudo1n keveset fogna gondolni) 1ni11t
gyönyörkö<lö1n ttzokban az ő acharnírt emigr,í.nsi dccla111,i.
tióiban a. philosophusok s encyclopactlist,í.k ellen 1 .i-\.z a theo
lon·iai szelídséo· rendes szelíclséo·. ]í}z a nőstényke, risszony és

.:> 0 e, 

buzgó ke„esztyé1i lévén is, Rousseaunak akasztófát 1néltózt,t-
tik adjudicálni, hogy lokaj kor:tban egy pántlikú.t ellopott
és l\1ariottra fogta , hogy azt ettől ka,pta .ijándékban . .t\..
nen1kcrcsztyén "\\'ieland erről az esetről igen szép apologiát

írt, s 1neg1nutattn. igen elinésen és igazán, hogy az drtatlcin
lop,\,st 1norális lehetetlenség vala 1ncgvallani l{ous::ieaun,Lk.
Barátorn, én egy kissé clhiszc1n 1nagamat, 1nitlőn ily muu
kákat - ily közönsége:; tapsolással fogatl(itt 1nn11loíkat olva
sol<, 1nerö c1i1·iositásból, - s l.í.ton1 hogy 1nit csadríl " .�zl'1·el
a világ. i\1ég nekem franczia, író ne111 nyerte 1ncg inkább
javallato1nat, 1nint a maga rcgéibc11 Marn1ontcl - kinek
egyéber,ínt Incas-ait kaczagom, rncrt az n teli luing nc1u
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francziának való; az ö tulaJdonok a könnyebb conversátiói 
stylus. Szeretnén1 olvasni szent íróikat, Bourdal1•ut s társai
kat - Szilv�íson na,gy rakással kaphatnán1 - Je vestigia 
terrcnt, paposko<lnak ! - Voltaire neke1n nen1 emberen1, és 
nc111 volt n1ég 1ninckelöttc �Ia<l. <le Genlisban olvastarn volna 
is, hogy ő ne111 tudott apte írni, é::; 1ninde11 munkái egy tónus
han vannak írva. Ez egyben l\1a<l. dc Gcnlis ugyan igazán 

, 

ítél. Igy vagyok a né1nct írókkal is. Elborzadta,111, 1nidőn 
Berzeviczy Gergely a szépség aln1áját J(osega1·tennek adta. 
.\.z én írón1 a plun<lrás ne1nzet közt Göthe és utána, n1ég 
petlig jóval utána, Schiller s l\1athisson. Alig akadtam em
berre 1nég, a ki velem n1egcgyezzen, dc Né1netország, s itt 
Schedius és Szc1nere Pali alkalrnasint ezt tartják. Nőstény
kéink Schillert és ne1n Gőthét szeretik, mert a gigcintesq'liet és 
ncn1 az igazi széJJet tudják apprccírozni. 1·Vieland, l(lopstock 
::; Bürgernek nén1ely munkái, s legközelébb V oss egy rend
ben állanak előttem Schillcrrcl. 

Szen1eréről levén :szó, s ne111 tudván ha küldöttem-e 
neked epistolájából, egy explt ide teszek. Est Deus in illo! 
noha verseit ne1n önti, hanen1 faragja. 

, 

, Ujházy San1unak add által levelemet, melyet ide teszek. 
Elj szerencsésen. 

Berzeviczy Sándor urat kamarássá. tette a Felség. -
llát te mikor lészesz az ? 

LIV. 

D1·ága kedves barátoni! 

Ezen sze1npillantatban kapon1 a kinyo1ntatott relátiót. 
Igazságon1 van, hogy annyi unszolásokra se1nn1it scn1 nyon1-
tattatok. A pataki typographus barom, a deák epitáphion1 
1nerö képtelenség, ha l'.1gy n1arad, senki se1n értheti, é8

tégedet s cngen1et az e
0
rrész haza előtt nevetséo-essé fo<r ten-

o 0 

ni. I-Iiszen ezen szók után : ,,Proelio ad Jaurinu1n" a Pro

J)rit1·iri C'rtesis egészen kimaradt; én nen1 írtam, úgy tetszik, 

• 

• 
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anno srilntis, hanen1 Anno J)Ost Chrislu1n natn1n; én 11c1n ír
tam egy sorban Felicibu.s, i1n11ior talibus, hanc1n így : 

Fiun<raris 
0 

Fclicibus 
I1111nortalib us. 

A typographu8 az ónbctűket összc:::zcdni jobban tudja 
mint én, dc én jobban tullok cpitáphiumot csin:'dni, 111int ő, 
ha tehát nyomtatni adnak neki vahunit, ,tzt szórúl ,;zúra 
nyomtassa, ne változtasson ::;c1nmit is, ne vegyen cl, ne a<ljon 
hozzá legkisebbet is, ha hib{tt tett a szerző, a szerzőé lesz a 
szégyen. Azt tartom, hogy annak nincs szüksége a typogra
phus jobbítási-\ra, a ,ni a Te és az én kezc1ncn figyelemmel 

' 

általment. En a nyon1tatás köl tségc felében részesülni aka.-
rok, n1egkiv{1nhaton1 tehá.t mind a n1aga1n, 1uind a te bccsü
letedért, hogy az, a n1i köz nevünk alatt kijő, ne !egyék kép
telenség; ezt n1egki v,ín ha.tn,\,m ha 11cn1 is részcsűlnék a költ-

, 

ségben, n1ihelyest a ma.gau1 neve alatt is kijő vala1ni. En egy 
ostoba typographusi 1nerészség 1niatt a 'l'e s az én becsülete
met ne1n fogon1 koc2.kiíra tétetni. Azért irtózo111 én úgy a 
kinyomtatústól, inert nuír több ízben tapasztaltan1, hogy 
azok akarnak jobbítgatni, a kiknek nincs ju:ssok hozzií.. En 
még akkor is, ha egy JÓ és tudós barátnak kikére1n kritiká
ját, csak azt szoktíun abból clfogatlni, a 1niről n1cggyőzette
tem, és ha az én kritikámat kikéri valaki, soha sem bántódo1n 
meg, ha azt, a n1iről 1neg nem győzettetik, cl ncn1 fogadja. 
I-Iogy n1erészel hát egy typographus egy egész sort elhagy
ni, és hogy meri az ilyetén csonkítás által az egésznek értel-

, 

mét errészen n1ecrrontani? En té
0
0-ed, kedves baráto1n, mint 

b 0 

Pataknak szomszédját, n1int baráto1nat, és ezen egész n1un-
kában tá.rso1nat, arra kérlek, hogy ezen hibákat minél elébb 
jobbíttasd, és typographus ura1nat leleczkézd. Az Anno Sa
lutis, nem báno1n, n1aradhat, ez ugyan nincs dcúkúl, é. 1nag,t 
az idea is logicc képtelen, dc ez keresztyén hiba, 111aradjon 
hát : de ezen szóknak : 1,1·0 pfLli·ici caei;is propter sensun1 
teljességgel be kell 1nenniek; és az energia múlhatatlanúl 
megkívánja, hogy a. j'elicibus, i1n1no1·talibus nem egy, hanem 
két sorban !egyék írva : 14-clik csztcudéís koron1tól fogvn 

•
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olyan n1cstcr alatt keztlvén, mint l{oppi volt, �zö�1 a liter.�
túr.ít, <'.·s azutAn egy p,itaki typographus azt !11tct1 cl 1na,ga
val, hoo-y ö ír.íson1bau piszkitlhat : az ilyen tlolog 1négi:; 

0 • • , 
1 csak utólj,ira egy olyan n1odcstus c1nbcrt 1s, mint cn szo <tan1 

lenni ,  co·y kicsinyt bosszant és az önérzést fclge1jcszti. 
.,\. helye,; jobbít11st beveszc1n köszönettel ak(,rkitől is, <le a 
ro:;sza.bbítást senkitől a világon. �!ég egyet 1neg kell jcgyzc
ncni. Valan1enyi régi cpit,Í phion1ot l1í.ttan1 s olvasta1n Olasz
orsz,ígl,an, Ró111ábau, s n1intlcni.itt míisutt, a hol voltan1, n1in
<lenütt n1in<lcn szó után pont volt; mért ne1n követte hát 
ezt a typographus a kézirásom után? Csu<lálon1, hogy né-
1ncly szaYakat kis betüvel nern írt! rnár így egÚ6zen ki1nu
tatta volna tudatlanságát. Az ily.etén tudatlan cn1bereknek, 
1uint a pataki typographus, nem lehet 1n1ís gcniejek a pontos
ságon ki vül, reájok illik Boilcau tlefinitiója : L'exactitu<lc est 
le génic dcs sots. Sint ergo imitatorcs servum pccus exem
plari6 quod prac oculis habent. 1\1ert ők olyanok mint a 
Ilarpí.ík, elrontanak, chsun<lítanak n1in<lent, a 1nihez Hyúlnak, 
lia jó, é::- a 1nindég a legjobb, a n1i nekik visszatetszik, és n1i
hcl ycst dicsérnek és csu<lálnak valan1it, so ist cs Zcit sie aus-
zulüschcn. 

l (ét rendbeli lcveleitlrc e napokba,n fog következni a 
felelet. I(érlck, csak akkor küldj n1cg nekem 111i11dc11t, 1nikor 
cgé.:-zcll úgy lesz 1ninden , a n1int kell, ús a 111i11t írtuk. 
�ckc111 nincs 1ncg a kérdé6bc11 lévő <le:ík cpitáphioin, dc úgy 
c111lúkczik a fclcségcn1 hogy az egyik ol<la.lá.ra. az e1nléknck 
ez volt írva, é:i a. következendő 1nódon : 

V ulncre. Confeetum. 
1\Iori turum. 

,\rról i� cn1lékczik, hogy négy felülírás volt, és hogy a har-
1nadik a kitett nevek ut,í.n így volt : 

' 

Ilonc::ito. Vulneri. 
Su pcrstitibn,;. 

' Ugyan 1nért nutradt ez cl? En úgy 1nagyarázorn, hogy az 
c1nlékoszlop 11c1u négyszögű, hanc1n há.roinszögű gúlya lé
:-:zen; ak[u·hogy lesz, én nem bánom, csak hogy képtelenség 
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ne bocsáttasson ki nevcn1 alatt, és nehogy a,z a ,  po:stcrit,tsratartós köven [dtaltncnjcn, a 1niclőn én képtclenséu·ct 11c1n' 0 1rtan1. 
A sccretáriusom köszönt '), feleségedet csókolja, én pedig feleségednek kezeit csókolvin, és téged szívc1nből ölelvén, maradok a legigazabb baráts}íggal 
Eperjestt, 7-tlik február. 1811.

hív szolgád és bar[Ltotl 
J>ipsz. 

l,V. 

Szépbalon1, febr. 18--<l. 1811. 

l{edve:s b,i1·cito11i! 

r\. rcl,tlió újra fog nyo1ntattatni, inert úgy a hogy clG
ször nyon1tattatott, 1ncg ncn1 n1ar,LLlha.t. Gyertya.gyújtás ut.ín 
vcvén1 leveledet, s holnap intlúl cn1bcrc1n l)at,ikra., ,:; vi1-zi a 
rcl[itiónak azon módon ignzított cxcn1plú1j,it, n. n1int iLt 
az ide rekesztett hipokon lithatod. Úgy h i:;zc1n, hogy c�y 
hét alatt pO$tára tchcten1 hozziíd az új ki:HhÍ>-t, ho(;y t(iké. 
lctcs n1cgnyugtatásban lchcsc. Dc n1ost engedd, hogy cl<ít
tcd clbcszélhesscm, 1nint képzclc1n én hogy ez a 111cgboc:s:'i L

hatatlan hiba történt, 111crt hogy 1ieni akro·vci történt, arrol 
felelek. 

1) a PltO J->A1'IlIA CAESIS sor kihagyása.
1-\.. 1nint az általad suscribií.lt relátiót vetten:, tulajdon 

kezeim111el írtam le, hogy n1eglegyen n�í.Ja1n i::-. .,.\. 111int 
könyvvel s ír{isokkal szokott törtéuni, egy is 1111ís is kölcsön 
kérte, $ az leve az ir,íssal a mitől féltcttcn1 - otla vc:,;zctt. 
I(én ytelen valók ,Ll'Ch i vári us Stcnezel t mcgkérc tn i, hogy 
vala1nely ifJúval iras a ki. I(iiratta„ J�z az i(jú é� ne1n n 

1) .\. levél a D. nejének ir:í�a.
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typogra.phus ha.gyá ki a gondatlanság vagy sietés 111iatt a 
sort. Látt:un én hogy vala1ni híja van, dc nincs jobb és rosz
szabb corrcctora soha a nyon1tatott árkusnak, n1int az a ki 
azt írta vagy kiadja. Az öröm, hogy Ítne 1nár ki van rakva, 
úgy 1negzavarja az embert, hogy észre nem veszi gyakorta 

• 

a lcgszarvasb hibát is. Es bár csak kérdést tevék vala nálad! 
l:.>rof. Nagy Fcrcncz figyeln1essé tett, hogy nen1 jó, de neki, 
111egvakúlciso1núcin, azt felclte1n, hogy én a más 1nunkáját 
n1cg ncn1 változtathaton1. Ezt neki, ki cngen1et és munkán1at 
úgy szokta kiisn1crni, ha nevem nincs is mellé vetve, mint a 
hogy chirographumo111at kiismeri, nem vonakodtam megval
lani; n1ások előtt sen1 a deákot, sem a tnagyart ne1n vallot
tatn s vallo1n n1a,ga1néru1k, hanem azt szoktam n1ondani, hogy 
nlind a kettő mind kettőnké. - Egy szóval, 1nost, tninek
utána te fclfedezteLl a hibát, épen úgy látom hogy vakúlás 
volt benncn1 azt észre nem venni, mint azok látták, hogy a 
tyúkmony az asztalon megállhat, n1inekutána azt Columbus 
oda csapta. 

Így jártan1 én 1'öviseini1nel és Vircigaini11ial is, uo-yan-
, , 

0 

ezen typographiában. - -t\.. BEICA.l{ neve alatt álló e.pigra1n-
m}íban e sor áll : ,,Kern hajlci-1neg ő !" azaz Jupiter meg 
ncn1 hajlott. A typographus ezt így rakta: Nen1 halja 1neg 
ö! (Jupiter querulantes non exa.udivit.) Én vevém a correc-

• 

turbogent s képzeld : Ambár tulajdon munkámban esett a 
hiba, és olyanban a mit talán csak 8 nappal elébb írtam, 
dolgoztam, a hibás szót halja (audit) így corrigálta1n: hallja. 
- mert n1egtévesztett a hangzás rokonsága. Most láto1n azt
midőn a n1unkának utolsó á.rkusát nyon1tatjá.k. Így ejtünk
hibát akaratunk ellen is.

2) A. POST CHRISTVM.

Már itt aligha a typogr. nem vétett, s talán csak azért, 
hogy egy sorban férjen ki az esztendő és holnap s nap szá
ma. Dc 111ég itt sem meren1 kárhoztatni, mert visszakapván 
a 11st, mint már szi.ikségtelent, elégettem. - A typogra- . 
phusnak tulajdonítom azt is, hogy a Felicibust egy sorba 
tette az Irn1nortrLlibussal. 
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3) VVLNERE CONFJ�C'fVl\1.

Ez nekem egészen újnak tetszik. Dc, a 111int az ide 
rekesztett nyomtatiis lcvelciuől látod, parancsolatod szerént 

• • vagyon meg1gaz1tva. 

I-Iátra vagyon hogy annak adjam okát, 1niért mara<la 
ki a dcá.kból mint a n1agyarból a honesto vitln<'?'Í S?1JJPl'!itili

'ú11s. - Obcrster l(andó látta, hogy az nagyon fogja érez
tetni, hogy igen csekély csata volt a melyben csak öt esett 
el, dc n1ég jobban érezteti azt, hogy igen kevés kapott sebet 

' 
' 

s úgy kívánta ol
)_'_

an kor, mikor 1'e nem valál Ujhclyucn, hogy 
hagyjuk cl azt. 0 ezen dolog iránt szólott a vármegye cli,iíi
vcl, s azok is helyben hagyák az óberstcr kí \·áni;;iígií t. Nem 
tartok tőle hogy szava1nnak bizonys,íg nélkLil is ne higyj : 
dc J(andót, vala1nint az egész vármegye, úgy én is oly 
tökéletesen jó charaktcríí embernek i:;1nerc1n, hogy ezt ncn1 
fogja tagadni; tőled pedig, azt rcn1é!IC'1n, hogy az crnlítctt 
sorok eln1ara<l,ísiit olyannak nézc<l, mely a vár1ncgyénck bc
csi.ilctérc válik, és így ennek kihagyá.;.át n1ég javallni fogocl. 

A monumcntun1 négyoldalú lesz, a n1int tudod, :a én 
azt ítélem jónak, hogy 1ninekutána n1ind a deák n1in<l a,

magyar fclűlírások fclrakattatna.k, a legfőbb oldalt, azaz azt, 
mely az út foly,ís,,val parallclc fog ,íllani, a clcákna,k kell 
elfoO'lalni. Dc a n1onu1n. hoc grati conciYeR etc. ezen sorra 

0 , 

illik, és nem 1nás sorra. Es így ezt 1n:iga<lnak kellene ktl'1Ínni 
hogy ide tétessék. Egyébcrá.nt híssa it vn1cgye 1nit csini\} 
vele, nekcn1 1nindegy. Elég örö1n nckc1n ha fcl(tll, és hogy 
a ,  rehítié, 1ncg van téve, s ki ya,n nyorntatva (n1ert a kinyon1-
tattati'1son szívesen örvendek, sőt erre hiú \'agyok) : ncn1 
bánom én, ezt tcttcté:; nélkül 1nonclon1, ha cgé,:zcn nuís 1na
gyar inscriptiót tesznek is re,\. 

· l(öltségcd és költségcn1 nélkül esik a,z újabbi kinyom
tatás, úgy n1cr1�m azt rc1néllcni. Légy e részben i„ gond nél
kül. Bi tró Barkóczynak nevében fiscálisn Dobo;, ,Táno,- úr 

•
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az ígérte, hogy azt Barkcíczy tizeti; l(an<ló é;:; t,zirn1ay 
'-- \.J • 

• \<Lí1n pe<lig 1negigérték, hogy ha ]1arkóczy nen1 fizet, íik 
fizC'tnck. - 'en1cs lelketlről én azt ígéren1 1nagan1nak, édes 
b:1r.íto1n, hogy 'fc az aka1·ur1-tett h:íntást is elfelejtenéd, ha 
a b,íntó azt hely,·e hozzri. 1\1ennyivcl inkább ígéren1 teh,ít 
1nost, n1i<lőn eskü.,:zön1, l1ocry az esett bib:ít é;:;zre se1n vet-

, <' 

teni. l·�lj r-:zer<'.'ncsé:-en, ke<lves bariíton1 '. A 1nrlt. grófné ke-
zeit ;;zent tisztelettel e,:ókolon1, felesécren1 11edicr ti;:;ztclcttel 

t°' t"> 

l'og:Hlta s vi.,:zonozza idvczlctét. 
• 

LVI. 

Széphalom, frbr. 23-d. 1811. 

I(eclves br1rríto11i! 

A rcl.ítió nyon1tattatik. Dc 1nost nem a .  rclnti6 dolcrá-
::-

bnn j<iYök tenni jelentése1nct kérésemet. Encrecl J' mccr hoO",· . ' ü . �, t""'>.1 

egy cnge1n ncn1 illető dologban közbenj:író 1nertc1n lenni; 
ann:í.l biítrabban tészem azt, 1nivel a Te jav,t.d is kíYánja 
hogy ;;zóljak. 

:\Icző::iy Gibor és l:>ál urak egy testvérek. G:íbor az 
iíkct illető ,-z.-1nih1ílyi portio cránt ellened pert indított, s 
ez a birtok közöttiik o:sztatla.n volt. Gábornak a fiai és veje, 
a 1ncnnyírc t11do1n, Veled alkura léptek, és úgy tetszik, hogy 
hihető, hogy Te nekik tizenhat ezer forintot igértél, és hatot 
n11ír n1cg i::i adtiíl. l\Iczőf'y Gábor úr Pi\lnak rövitlségé,·cl 
nen1 adhatta által a l<özös just, Pitlnak tehát fcnn1arad a, 
jusa .. A . 1  ra kér tehát, hogy a G:íbor fiainak és vejének a hátra 
\'aló pénzt ki  ne fizesd, hanc1n abból l\1ezősy Pál urat ré
:-:zeltctni 1néltóztas:scil. J\Icg fogotl ez által erő:;íteni jusaidat, 
s nen1 kell niagatlat a pcrlckcdéssel bosszanta.tni, n1cly "'On-

. ::, 

tlolon1, neked oly kedve,- 1nint nékem szokott. Ez eránt 
:\fczíi:;;y Pril úr 1111\r néked írt, de ne1n vé\'én válaszodat, oda 
n1:igyar,ízza, hogy tabín nem vetted. Ez indította c7.en osko
lai haráto1nat, hogy cngcn1 tégycn közbcnj:í rójiív:í. 

191 

.\-fczősy l):íl úr 111eg fog elégedni a su1n1nú11a.k ha:-:011 
f'elével, 1nely az urat illeti. }(érlek 1nélt<'>ztas�ál tud<',:-ílani, 
n1it végzel, hogy az úrnak 111cgírha;;:-:a,m; kérlek, azt írd, 
hogy tulajdon j,iva,d 1niatt, kész vagy a, 1ncgírt ::;un1n11U,ri11 rc'

::;zcltctni. - 'l'c ne111 fizetsz többet n1int ígértél n l\Iczíí"Y 
Gábor úr gycr1nckcinck; ,1zonhan j11::;aidat solitlálo<l. 

Ez az a rniért kéré„cniet teszem. Bízo1n becse:-: bnr:'tt
:=;:ígoclhoz, hogy ne1n vc:;:zcrl halúl mcgszólíhísorna.t., ;; lc,·e
len1rc felelni 1néltóztatol. J\ n1élt. grófné kezeit l-zí,·c" ti:-.zlC'
lcttcl csókolorn s n1araclok Széphalon1, fehr. 23-<1. 1811. 

1, VII. 

' 

alázatos szolgArl 
Kazinczy Ferr,ncz. 

Epctj<>st t, �- 1n:1rt. 1811. 

Drrí.,qn. kedves ba 1·ríto1n !

Több rendbeli lcvelci(lrc az 11tólsóra való felelettel kez
<lc1n. Sajnálon1 hogy l\fezíísy urak. kik yc]c1n egyeztek, ré
szcsciket, kiktől i-ernmi lcYelct scn1 vcttcni, n1cgrsalni ip:)·c
kcznck; 1nár ez is n1ntatjri, be elégtelenek tör\'énycink. Az 
ilyetén esclcketlct 1ncgérde1ulcné pocnan1 proditioni,: frnterni 
sangu1111s. 

N ekc1n cléo· bií torsú
0
o·on1 ,·,ni, inert úgy fizcttc111 rneg n 

::, . . 

két telket, hogy a l(ána,ín fóldjén :;cin kellett voln:i jobban. 
_i.\..zonkivül n1ao·okra vúlla.ltiík ni ind a J0ll�,1nin<l a s111nn1a cr:ínt 

b 

a kcze::;séget. '.L'iltson cl luí.t cngcni törvényesen n. fizetéstől 
]\lf ezősy l)ií.l úr vagy 11 többi részesek, kik k:írokat érzik.
hoo·v oltalmazhassa1n 1nao·a1nat az cgyezéík ellen, s adclig- is

e,., ti ... ' 

véo·ezzcn vao·)' vé•rczzcnck ,·C'lck. Ú o·y is csak k{,t csztendéí
0 

�--
0 t"> :-,, 

rnúlva. kcll lctenncrn a .  luítra. lév6 10000 rfr; dc n1it tegyek :1

kamattal? 
1\1ihclycst n1cgjobbítottn híu:\.it a pataki t�·pogr:1pln1s, 

azonnal 1ncgszüntcn1 rc:í neheztelni. M:ig:1111 i" tudok írni 
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si.iltclcni:;égeket, nen1 szükség hogy azokat a nyon1tató sza
porítsa. IIa. c:-uprín az én neven1 alatt jelent volna meg a 
tlciík e1nlék, nem annyit gon<loltan1 volna a hibákkal : de 
hogy gyal:1ztat.h:iton1 n1agzato1nat, kit te is fiadnak fogadtál? 

Ilagyjon ki a vármegye a mit tetszik, nem ellenzc1n, 
noha IZ'andó ellenvetéseit. gyengéknek tarto1n. Becsületet 
akartenni az insurrcctiónak, és nzért azt kívánja elhitetni a 
jövendővel, hogy a gy6ri c:-ata, n1clybcn a fclkcl6 sereg meg
Ycrctcttctt, nagy ütközet. lett légyen. Mivel ezen nagy via
dalban lcgalcíbb is 50 zen1pléni insnrgcnf- r-;chctlcn n1arada, 
azokat a kik sebet kaptak és kigyógyúltak, s így az emlék
nek becsét érezhetnék n1egclégcdésscl, j11talo1n gyanánt n1eg
fosztja az érdc1nlctt dísz bizonyságától. Minő felforgatása az 
idcúknak ! l(ár volt azon Yalós(�gos rón1ai kifejezést kihagy-

, ni : Ilonesto. "\Tulncri. Supcrstitibur-;. Ugy látom hogy ezen 
haz,íban 1nég sok <'sztendők n1úlva scn1 lesz közönséges a jó 
ízlés, a mely az igazán fínon1 érzclcn1n<'k é,- a józan észnek 
cisszccsathísában iíll. Annál inkább foo·J·a cl szíve1nct a rryö-_... 0 

nyörüség 1nidőn oly rc1nck 1nunkát olvasok 1nint Szcn1cre 
J>,iJ úré. ,Tól mondod, baráto1n, nincsenek öntve versei, nem 
is lehet ily szép verseket önteni; f'iiragva vannak mint Niobc 
le:'tnyai, kiken annyi századok múlva. bámúlással siránkoz
nak az érzékeny szívek. l(öszönön1 Dayka verseit is, sok 
écles illatú virágot fíí7.ött kiizéjök a7. érzemény. Cserey Far
kashoz írt verseid f'érfia�ok. A <lebrcczcni epitha.lámion1 nc1u 
hasonlíthat<'> a pa.takihoz, nincs azonba,n érden1 nélkül. l{ézy
nck Virgiliu;;;, Szo1nhathinak I,ucrctiui:; az istene. A napnitk 
i1núclói felett ragyognak a lcgvillogóbb Rugárok. Epigram
n1Aid 1nelyckct külclöttél, nen1 cRak fri,:ck és kcllen1etcsck, ha 
,;njtók egyszersn1incl; 1nosolyoo·va ,·árr,:z versz hullnak idat-...., • � r"'I ' ' 

tok az c•lcthcn 1naradcí 11cvct�ép:c!- halandók. Á lt.aladám Új-
házynak min<l a ver,-ck<'t n1ind a Jeyc]ct. ]{üldd vis;;za Sze
pes várn1cgyc gyalázatos actáit. 

Nc1n gondolon, hogy a frnncziák csupán csak a könnyű 
ncrnű írásokban kiilönböztctnék meg magokat. Minél kénye
�ebb valamely nyelv, annál nagyobb az érdem olyan irókat 
találni ni int 1\Iontaignc, J ean J acqucs, Bossuet, Bourdalouc, 
l\fassillon, Pntru, Montc;;q11icu, R.aynal, az idő,-ebb Crebillon, 

• 

• 
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Chenier etc. etc. Csak annyi igaz, hogy a könnyű munkiikra 
egy nyelv sincs úgy elkészítve 1nint a franczia, és hogy a 
1nagos pocsisra egy sincs alkaln1atlanabb a verselésben. Nem 
kell csupán a 1uostani írók után ítélni a f'rancziák litcratu
ráj(iról: épen az ,i nevezetes ennél a, nc1nzctnél, hogy minden 
könnyűsége mellett annyi erősen és 1nélycn gondolkozó fér
fiakat hozott. Ugyan rendes dolog, hogy 11én1cly, kivált né-
1net írók egy olyan ne1nzettől tagadják meg a n1élységct, a 
kinél még most is oly élő 1nathematikusok tahiltatnak, 1nint 
p. o. La Grange, La Place, Lambert és a többi. Igaz, hogy
ezeknek 1nélységek nem érthetetlen, nc1n zavaros, ne1n ho1ná
lyos, nem setét. Gcnlis asszonynak itéletc a fi·anczia philosop
husok ellen igen keveset nyom.1Iogy Voltaire, mi11<lc11ütt Vol
taire, szintúgy valamint Cicero 1ninJcnüttCicero, azt ne1u lehet
tagadni, és annak nen1 lehet és ncn1 is kell máskép lenni, mi
helyest gcnie vala1ncly író. Csak az ,·ctkczhctik ki cre<lctisé
()'éből a kinek nincs individuálitása,; de azért 111,i,s tónusban írt
0 ' 

Cicero <le officiis, másban Pro ArchiaPoeta, Voltaire szintúgy
1nás tónusban írta Oedipusát, 1násban Can<lídot, és 1uásban
védeln1ezte Calast. Minden tónust, minden formát esn1ert ez
a nagy ember, és a maga helyén gy:Lkorolta. Csak az a való
sá()'()'al narry író a ki n1ind természetes, mind hathatós, n1ind

00 0 ' 

érzékeny, n1in<l csípős tud lenni, és n1ind ezt a n1aga helyén
tudja. Az elmés l{otzebucnál olykor oly elmésen beszél egy
inas, mintha bcl esprit azaz szépeln1és volna. Voltaircnél
n1indcn személy rnindenkor megtartja a tcr1nészcti charak
terét, és látszik ugyan, hogy V oltairc beszélteti, dc ritkán
látszik, hogy Voltaire beszéljen helyette. Tal.in solia sctn élt
ember a viláo·on qui auroit J. oint a unc plus grand e iniagina-

o ' .. 

tion un  esprit plus éten<lu, plus juste et plus varié. 0 az atyja 
az universalis historiának Európában, azaz a való.:;ágos phi
losophusi mcthodusnak a történetek clőa<lúsiban. 1'öbbct 
hazudtak a kik czáfolták, mint ő; ez ez úgy elhíresíttctctt 
felületes színtjáró e1nbcr, ho1nmc supcrficicl, csn1ertcttc meg 
le()'elsőben a francziákkal a, mély angoloknak litcratúr:íjtit. 
1(6t'lő mindenben, semmi vélekedése nc1n j(trt túl a liat:tron, 
il n' a aucunc opinion cxtrc1nc, ct il porte partot,t un espri� 
philosophique et d'analysc, n1eme h\, ou il se tro1upc, úgy-

13 
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mond Condorcet, és igazat mond. Az indúlatosság vala hi
bája, mert felette tüzes és érzékeny rnind szívvel, m,in<l ész
szel bírt, dc nem vala, rossz ember, noha a papok es  a vén
asszonyok annak hirdetnék ; és n'l.int külön vett ember is sok

jót tett. Vannak nagy íróik, a né1nctcknek, de c�y sincs hozzá
fogható. Schiller akárn1elyik munkájában, annyi fcllengsé�ek
közt, több han1is rnetaphora, több dagályok találtatnak, mint
Voltaire n1indcn munkáiban. A n1it Schiller írt : von der An-
1nuth, az 1nin<lcn kelleni nélkül val6: csak olvassa valaki Vol
taire philosophiai Dictionáriumában p. o. a czikkelyt a s�ép
ről, a kcllc1nctcsről, a sz6szólásr61 ! Nagy észszel s nagy ide
ákkal bírhat valaki, helyes ízlés nélkül, mint p. o. J can Paul,
a l(ibcn a szüntelen való elmésség a legnagyobb hiba, ir{isai
valós,ígos potpourríhoz hasonlítanak, a halomra gyűjtött,
összecsön1öszölt és sózatott rózsalevelck gőzeleti fűszerszá
mos és balzsa1nos illatjok által a rothadás közepette fcji.inl(ct
clszéditik. TCi szagolhatja sokáig a potpourrit főszédelgés
nélkül, vagy ki olvashatja sok[tig egymás után Jean Pault, a
nélkül, hogy vagy cl ne fáradjon vagy cl ne tébolyodjon? -
Tudom én jól, hogy a németek, qui ont pour l'ordinaire fort
pcu dc nctteté dans l'esprit, igen keveset hajtanak a világos
s,ígra és a praccisióra az írásba,n, azt mondván : das ist flachc
BcO'reiflichkeit : dc jobb ez e lapos érthetőség, ez e tisztúlt-o 

b . siíg és ez a határszabás az ideákban s képczctek en, mint a.�
ürességgel puffadó tövises homály és érthetetlenség. Nekem a
németek közül a prózáLan legjobban tetszik Schlötzcr, Zim
n1cr1nann, Sturz, ICotzcbuc, Possclt, az újabbalc közül pedig
J cnisch, Buchholtz, clc még jobban Bülo,v. A pocták közül a
ragyogY:1 folyó "\Vicland, és a gyakran fclleng Schiller, az
éles Blu1nauer, és olykor olykor Gőthc. A mi Gőthét illeti, a
híres tanuló csztcntlcit ,vilhclm mesternek sem én, sem felc
sé"'en1 nem tutltuk érteni, dc értettük �í1n azon albanói ecset-

e 

tcl oda lchcllt clalt : ICcnnst du das Land ,vo dic Citronen
bliihn etc. Régen nem olvastam gyengédebb íhlctésscl szer
zett vcrsczctct. Egyébcránt né1ncly lángok és sugárok kö
zepette sok füsttel, köddel és gőzzel bővölködilc az északi
nemzetek poesisa.

Ilogy visszan1cnji.ink a prózára, lehet-e p. o. a szósza-
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porító Wielandnak Agathonját Voltaircnck akármelyik ro-
1nánjához is hasonlítani? akár az előadásnak csinossá gát,
akár a practica philosophiabcli tekinteteket nézzük, akár a
stylus folyás[1t és a regézésnck kccscit? A sok görög lopás
legkcllőbb 1nindenck közt ,,rieland prózájában; tautologia
ru1n, pleonasmor111n gratia usquc abutitur. Ne1n hiába, hogy
olyan vén, azért ncstorizál úgy. l\1értéklctcscn kellene élni a
hibákkal, bár milyen tctszősck legyenek is. Obcronnak azon-

, ban, az Uj A1nadisnak és Niuziírionnak, sőt tal lí,n Aristippus
nak i8, hízv,ist örök életet mcrészlenék ígérni. 1\ jó ízlésre,
baráton,, rclatc ad culturan1 cxtcnsiv::un, csak a lcgtársa iígo
sabb nc1nzetnél lehet akadni, mert rein.te ad cultura1n intcn
Riva1n, n1indcn ncrnzetnél találkoznak ki.ilönkiilön ncn1ckbcn
nagy cn1bcrek, az:1z a kik a nagy tuclon1á11yt, 1nclyet n1ély és
nagy tcrjcdésü észszel és sok fárads:íggal szerzettek, a do
loghoz alkal1naztat0tt jó ízléssel, férfiasan egyszersmind és
csínosan elő tudják adni. 1\zonban minden nagy tudói- nc1n
1nindcni,itt ho1nme dc Socicté egyszcrs1nintl, 111int Franczia
országban, ahol, a1nint Rousseau 1naga 1ncgvallja, ajó tiírsa
ságokban tanulnak írni az írók, és azt a tactust szerzik 1ncg,
melyet csak jó társalkoctís ,í,ltal lehet magunkévá tenni.
Azért nincsenek egy ne1nzctnck is a 1nostani tudós vilAgban
annyi populáris irói mint a franczi:í.knak. Francziaorsz,íg
ban a nagy érden1ü tudósokat a hatalinas és nagy urak n1cg
1lá1nák réo-től foo·va, ]cO'szorosabb társa.s{1gokra 1néltóztatták,

0 0 0 

és ez az oka, hogy a bokros tudósok kellc1nültek, si1núltak, a
nagy urak pedig és diin1ák vclőztcttck, és lelkek vala1ncny
nyire inakra kapott; ezen egyelcdés által a nagy fővárosban,
az udvtirnál, s idővel minden jó társaságokban oly egy jó
tónus centralisáltatott, n1cly az önön-1neghittség és a 111aga
biztalanság közepette esvén, a szcleburdis{tgot és a nyo1na
dékos nehézkedést co-ycnlőcn kil(üszöböltc. Ez okozza, hogy

0 
. a vaJósá.gos franczia könnyűség a jó iróiknál a kikapóság1g

nem terjed, hanem hogy öss:tekcvcrcdvén az értclcnuncl, az
okossáo-túl vezéreltetik, és a józan ítélet últal 111érsékeltctik.
Melyil; nen1zet a mostaniak közül vitte messzebb a practica
psychologiú.t? a társaságban élő en1bcri szíveknek es�1éretét?
kiki önönszeretctc kímélésének, ápolgatás�í.nak, gcr.iesztésé-

13 •



196 ICAZl �('ZY F. ÉS GR. DESSE1,'Fl•'Y .JÓZSEF 

nek , t,,plnl,ísának n1esterségét és fortélyait? Innen van, 
hogy a fra,nczia íriís- é:; t,írsas:Í,gbeli tónus ::i.z ellenséges ud
varoknál i8 gyűzcdel 1nc::;kctlnc, 1ninckclőttc n1ég ezen ud va
rok a franczia fegyver [dtal n1eghóclíttattak volna. Innen 
lGn, hogy a franczia nyelv a deákot kitolná, és azon időben, 
:1 n1iclőn az anglus nyelv és 11e 1nzet 1nár virágzott, a. német 
pedig m:í.r vir1\gozni kezde, diplomaticus nyelvvé viíltozna a 
Tan1íz:i partján szintúgy, n1int a Néva, partján. 

Csak az a ne 1nzet, a kinek legtöbb extensíva practica 
cultur,íja, civilisáti6ja é:; politúr,í.ja vagyon, és a kinek írói 
legpopul,íri,-abbak, rc1nélheti a legnagyobb magasztalást a 
legké;;őbb jövendőtől. Vizsgáld a régi görög s r6111ai írókat, 
kik hozz:tnl< altaljöttek, és 1nondd 1neg, kik vannak közűlök 
legink,Uib divatban? A midőn a liires La Lande l{ant philo
sophiáj,ít altalolvasta volna, azt n1ondá a többi között a fran
czia institutun1 előtt : 

Nou veau systcmc, beaucoup dc mots nouvcaux pol,r 
quelqu'un qui ignorc le grecque et les anciens systen1cs phi
lo:-ophique,; et les 1noderne:;; au rcste pas unc scule nouvelle 
i(léc. En fait dc n1etaphysic1ue (1nais jc ne parlc pas d'hypo
thc::;cs) l' e�prit lnuna,i n a parcouru tout le ccrclc d'i<lées 
ahstractcs, intclligiblcs ct con1prchcnsiblcs, dont il était ca
pahlc par sa nature. L'idée dc la perfectibilité indéfinie dc 
l'csprit humain ne peut pas ctrc applicable aux i<lécs meta
physiques et purc1nent abstractes. 

Látod is, bar,Í,to1n, hogy a ICantianismus, Fichtis1nus, 
Schellingiani:-1nns, azaz ez a h.írom águ idealismus, 1ncly 
egész a transce11dentalis1nusba béesap, Villcrs 1ninden törcke
clései mellett is sem tesz legkisebb szerencsét is sc1n Fran
czia-, sen1 Angliaorsz,ígban; hogy 1ncnnénel,_ hát a jövendőre 
az arr<>l írt borzos könyvek? Csak úgy fogja ezeket emle.
gctni a postcritas, n1int rLPcripatcticis1nust, Scoticis1n11st, Dun
Ris1nuf\t, 1nint t. i. na.gy tévedéseknek nagy példáit, és 1nint 
a,nnyi meg annyi elégtelenségeit a n1egfoghatatlanoknak, a 
repülni akaró cin beri cln1énck; n1essze van n1ég a naptól a 
legfellcngehb :-as száll,\,;;a, kitörik 1nindcn szárny ily magos 
üress{·ghen, ahol nincs levegő, s élni nen1 lehet nekünk, de a 
posteritas sem gondol vele, E111pcdocles an Stcrtinii dcliret 

• 
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acumen. 01 vascl Dcgcra,nd6nak a miiiap IIistoire c;0111_

parée cles systcmes philosophique;.; aneiens et n1odcrnes, és 
111eglátocl, hogy tudják :1 fl'anczi:í,k a, legab„tractu;;abh itle,í
kat víhígoss(1gra hozni, ,íltalérteni <\:- liee;.;ekct n1cgitélni. Dc 
még Né1netor:;z,ígban is két 1net:1physier1beli fclekcz(;t Ya
gyon, az egyik 11 legahstractt1»,1bb Í<leákat a practica n1etli
cináb:1n applicálni akarja, ,L múiJik sír é„ nevet ezen vcszedcl

�es �pp�ic(t�iókon, n1clyck által lclictetlcn vagy kitudni vagy
k1gyogy1tan1 vahuncly betcg:;égct. Jól n1011dja egy né 1nct író: 
Dic Deutschcn sintl \Virkliclt Sch,viil'1ner, nur <lic praktiscltcn 
Franzoscn ,visscn erreichbarc lclcalc ztt rcalisircn. Gyern1ck
ségemtöl fogv,i a.z oskolákban I(rcil alatt, ki 1nin<len akkori 
tanulót,\rsa.im közt lcgjobbn,n ;;zcrctctt, cllcnvetésci1ue11 (n1crt 
több agyvclőn1 vagy lelkcn1 vala a,kkor mint 1nost, vagy 1ni
vel csak . 17 csztendiís volta1n) 1H�1nelykor elb{unúlt, sé5t gyak
ran, ne1n tudo1n 1nért (btlán Gallfor1na, i<lc,\,i valának) n1érc
gette fökoponyá1nat ,  ta.nulta1n ,t né111etck philosophiáját; 
azolta vala,n1cnnyivcl jobban C:,n1crkcdtc111 n1ég n1cg mind 
az ő, mind az anglusok litcr,itúrájáYal, legkésé5bbcn a.z ohi
szokéval és a, francziáékéval (t. i. ola:;zorsz:i<ri útazá:,on1 

t') 

alkalmatosságával), inert a deák literatúriit in originali, a, 
görögöt pedig deák fordít:í:;okban többnyire 1naga l(oppy az 
önön1naga szép bibliothék�íjából ii,-;incrtctte 1neg velcn1. Ila 
azt akarnrÍ, valaki, hogy azon ltáron1 ]itcratúráról, t. i. ,L né
metekéről, anglusokéról és fra.nczi,íkéról n1egn1ondjam Ctle . 
kély itélctc1net, azt 1nonclana1n : hogy Né1nctor.szág i:; sok 
originális gcnieket adott, p. o. Schlőtzert, Lichtenbcrget, 
Thi.inJmelt, Blumauert, l(otzebuet, U-essnert, J ean Pault, 
Schillert, vViclandot, l(lopstockot, Gőthét, Bucltltoltzot, Bü
lo,vot; de hogy cgyátal,i,ban vcvén litcratúrájoka.t né1nct 
urai111ék szerfelett sy:;tcn1atic11:-ok, ri helyes ízléí< nem bélye
ge literatúrájoknak, a tu<lo111ányokban 1níndent ep:y princi
piu1nra akarnak visszavinni, synthctict1;;ok ink,í.bb, hogyse1n 
analyticu::iok , felette 111i n<l ab,;traetu»ok 1ni11d kic:-inykctlők 
( minutieux ), n1i n<lent ki akarnlÍna,k meríteni, é;; nlÍ \'Cl ez le
hetetlen, azért gyakran ha:-zontala núl unahnasok, szószapo
rítók, s még sem orá torok, 8 ritkr\n a<ljak elő a, tudományo
kat testestől s lelkestiíl, hanen1 gyakran vér, hús s inak nél-
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kül való skeletomokban. Dic Viclseitigkeit ihrer Litcratur
schadct dcr Bestimmthcit dcrsclbcn. Cha ra .kterjc li tcratúrá
joknak dic Trockcnheit, die mctaphysischc Pocsie, und ihrc

J\Ietaphysiquc spiclt in das Uncrreichbarc, Unbegreifliehc,
V cr,virrtc, U nfaszbarc, Unan,vcndba rc, uncl vor lautcr Ilöhc
in das Nichts, oder auf's ,venigstc in clas Leere hinein; l(atc
goricn, Constructionen dcr Natur etc. Gran<lcs misércs. 

1\.z anglusok, kiknek Lockcjok, Ilu1ncjok, Blairejök, 
Shaftesburyjok, II01ncjok (inert Ne,vton és I-Iobbes szintúgy
mint Lcibnitz és Con1menius a németeknél, Dcs Cartes a
francziákn.íl, többnyire dcákúl írtak), Robertsonjok, Gibbon
jok, Fcrgusonjok, 1Ialchu ok, Miltonjok, Stcrnéjek, Shakspea,r
jok, Ad<lisonjok, Popejok, Thompsonjok, S,viftck, Butlcrjek,
Prio1jok, Drydcnjek, Burkejok, Shcritlanjok és Foxjok va
gyon, n1élyek, n1agosan szííllók, hathatósok, hun1orist:ik, za
varosok, szökők ideiíikban, Iegal(t.bb gyakran nagyot lépők;
de melyik nemzet vitte a n1ostaniak közül tovább •L tudon1á
nyokban dcn praktischen Blick, clie Richtigkcit <les Geschn1a
ckes, und tlie Lebendigkcit der Darstellttng, !'esprit cl' ana.
lysc, d' ordre, dc clarté, ct dc précision, a franczi.í.knál, és,
a 111int magok nevezik, la méthodc ? Les Franyais sont pro
fon<ls sans etrc crcux, cxactcs ct 1néthodiques sans etre ou
n1inutieux ou cnnuyeux. Les anglais sont en général plus
profonds, mais il voyent moins juste, les allc1nands sont aussi
plus profonds, n1ais ils voicnt a.vcc moins dc clarté tlans la
profondcur. �'1z én kedvelt meta.physicusain1 az anglus Lockc,
Condillac, I -Ielvctius, Cabanis és az új időkbcli két Pla.to :
az anglus Shaftcsbnry t. i. és l\1alebranehe a franczi(tl<nál.
l{it lehet a németek közül ezekhez hasonlítani? valóban sem
Mcndclsohnt, sem a hollandus IIcmstcrhnist. Nern igaz,
hogy amazok közű! némelyek ne1n hitték a ]élek halhatatlan
ságát; nem igaz, hogy vasta.g materialisták volt ak, de ig·az, 
hogy minden n1atcriát örökösnek, s még azt is annak tartot 
ták, melyet öt érzékünkkel 1ncg nem foghatunk; csak annyi
igaz , hogy a nen1-1nateriá t mint reális valótiágot 1neg nc1n tud
ták fogni, és hogy képtelenségnek tartották a,zon buta. állí
tást, hogy az {dta.lunk érezhető vagy érezhetetlen matcria ne
gondolkozhasson, ne érezhessen; még a vegetátiónak és az

• 

• 

LEVELEZÉSÖJC. 199 

érzékenységnek határit sem csn1crjük; oly rejtett lépcsőkön
csúszik minden cgyn1ásba ,t természetben, mint a színek a
na.gy mesterek képírásiban; és rni g<'ígös pcdántok é,; oskola
bcli bölcsek 1ncg aka1juk hatiirozni, hogy n1i gondolkozhatik,
1ni nem? Én bizonyosan nen1 tudom, hogy nincsenek-e a gon
dolkoz{is kifejtetlen clcn1ento1ni a n1árványba11, és jobban
kifejtve a borba,n; annyit tudok, hogy élesebben gondolko
zon1 ha jó hort ittam n1értél<kcl; nem állítorn azért a jó toka
jit vagy philosophusnak vagy poetának, dc nc1n tu<lo1n bizo
nyosan, hogy a gondolkozás tehetségének n1agvaiva.l nincs-e
elhintve a kopasz tetö, és nem ébresztetik-c fel legelsőben is
a n1ustnak forrása által a kií.dbrin a 111oeskos lábú orosznak
tapodási alatt ezen tehetség zsengéje? Az a tengerek ura, 
vVillia.n1 Pitt, soha.sc1n dolgozott ,L nélki.il, hogy egy palaczkjó spanyol bor ne lett volna az asztal.ín. Voltaire, II. Fridrik 
és 1naga l'apolcon igen gyakran kávéva.l tartották n1�1nk1U
kodó cszeket. A törököket az opiu,n teszi vitézckké. Micsoda
szelid elméjűek a soha hússal ncn1 élő és az ökröket n1aj<l
egész az i1nádá.sig tisztelő in<lusok? Vesz, fogy és újúl_ min
dennap gondolkodó tehetségem, csak azt tudta1n eddig ta
pasztalásból kigondolni ezen tehctségein felől, n1cly valóban
már 1nost sein olyan éles többé amint volt. 

Menjünk tovább, hará.tom. Az én kedves histori,c�s��1n
a mostaniak közt lcgclsöbcn is Buffon, a tcr1nészet kcp1r0Ja,
a ki a maga nemében szintúgy olyan egyetlen egy e1nbe1: a
viláo-on mint Geszner p. o. az i<lyllion1okba.n és Ba.ylc a his-

o ' ' . 
1· toriai l<ritikába.n; azután Gibbon, Robcrtson cs Voltaire, <:t

ama kettő 1nint historicust 1nagasztal. l\Iit kell hát azon ne
met tudósokról tartani, a. kik Nonnottc, Pa.trouillet, tlcs Fon
taines Fréron és a bosszuálló megrágal1nazó La Bauincllc
után ;zen na()'y embert, mivel néha cgynehány esztendőkkel
a dátumokba.� hibázott, és mivel az igazat n1ind kifürkészte,
mind kijelenteni merte, hazugnak hazudják?! . N cm irígység, ncn1 tudatlanság, v�gy nc1:1 fa.na.t1s1nus-c
ez? Csak a jövendő f0gja ltelycsen n1cg1sn1crn1,_ hogy �eny
nyivel tartozik a vilá()' a, fi·anczia és a.nglus plulosopluanak,
és be kevéssel a ném:tekének. A kik az encyclopaedistákat
és oekonomistákat a fra.nczia rcvolútió apjainak tartják, azok

•
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nagyot hibáznak; ők jó s csendes változást akartak; sok hiba, 
sok hazugs}1g van az Eucyclopacdiában, de nincs egyetlen 
ccry tökéletlcnséo- is. Az emberek 111indcnt a n1i új, n.kár 

O 0 

milyen jó legyen, outríroznak azaz túlvi!-znek, a legjobb bú-
zából termett n1agot a. nedv kcrcsztiíl a �ok sugároknak 
écrető n1clecrséo-c üszökkcl borítia cl, n1ikor azután keny·ér 

0 0 0 J 

süttetik ezen tcr1nésből, csak a sok üszkös búzát c1nlcgetik a 
gazda::szonyok, dc 1nidőn későbben clyi'ilnsztatik a jó mag a 
rossztól, és amabból jó czipó v,ilik, kiki clic:iéri ezen eleclclt 
és megelégedve eszik belőle!!! - -

Voltairenek s n1ás nagy embereknek r,í.galmazói szint
úgy fognak járni mint azok, a kik IIerodotust a hazugságok 
zsákj.ínak hirdették : íme Egyipton1ba indúl ,L X\

1

III. század 
vége felé fegyver közt egy tudós expcditio, � 111,ír 1nost ki
sül, hogy oly pontossággal írta , le ez e 11 úzsá k firL Egyipto
mot, hogy senki sen1 johban. Tovább eredek t1í,rgya1nhan; 
bocsásd meg a aok episodiu1nokat , <le levelet írok nc1n 
könyvet, és amint jőnek ideáim, úgy allon1 :ilta.J azokat ha
rá tsAgod keblébe a maga,néból, n1crt az érzékeny embernek 
a ,  szívéből is jőnek ideák, h:i nem rendesek is egészen, lega
lább nincsenek 1nindcn összekötés nélkül. A pl1ilosophusok 
és historicusok után menjünk által az újabb időkbcli poe
tákra. }Icgvallon1, hogy én nem az anglusokat, nem a néme
teket, ncn1 a francziákat, hanem az olaszokat, spanyolokat, 
portugallusokn.t (ncn1 szólok itt a régi görögökről és római
akról, és a sok n1in<lcnfélc szent írásokról), n1cg Sa<lit, ]'cr
gusit és egyéb arabs és persa poetákat tartom a legnagyobb 
poetáknak. Nem szokhatom az északi pocsishcz, 1nég Ossián
hoz sen1 egészen; az a szüntelen való köd és szo,norúsiíg 
nincs a tcr1nészctben, n1ég Lonclonha11 is a nap siit nén1cly
kor; engemet is interesszál a melancholia, bonl,eur dcs 1nal
heurcux, tcnclrc n1clancholic, én is gyakran konioly vagyok, 
a klíma, a gondok, az életünk-módja hozza ezt 1nag[Lval, dc 
ki fog n1indég sopánkodni?! A 1>hantasia változásokat kíván, 
és az érzékeny,-<,g színtúgy; 1ninél több varictas van a ra
gyogó tüzes képczetekbcn és költésckbcn, és az érdeklő ér
zeményckbcn, n1c11nél több tcr1néi;zctcsség a mellett n1i11d a 
rajzolatban mind a festésben, és mennél kevesebb 1nctaphysi-

' 

LEVELEZÉS OK. 201 

kabeli ideák és  metaphorák, annál jobban tetszik nekem akár
mely költe1nény. 

Nem mondo111 én azért, hogy csupán csak eleven éil

talúlmányos képzelődéssel és költéssel, 1ncg meleg érzékeny
séggel, helyei:- ítélet nélkül lehessen ak:tr1nilycn remek poc
mát írni; dc az ítéletnek csak olyannak kell lenni a költc-
1nénységben, 111int a jó lovak jó kocsisának : spiritus purc 
rector, non incitator csse elehet; ncn1 kell hogy . ujtsa a, 
virgoncz paripáJcat, hanem csak hogy néha tartóztnssa vagy 
igazítsa. 

A francziák közül Voltaire, Racine, Corneille és Mo
liere, meg La Fontaine és l!"'lorian, a könnyűbbck közül pe
dig Parny és Boufflcrs kedveltjei1n; Dclillet csupán colo
ristának nézen1. Az anglusok közül Stcrnct, Tho1npsont és 
S,viftet kedvcle1n lcgink:íbb, meg 11iltont, meg Shakespca
ret hclylycl-helylyel. A né1nctek közül pc<lig \Vielan<lot, és 
n1indcn hibáik 1ncllett I{otzcbuct és Sehillert; itt s amott 
Gőthét is, mais i:-i Schiller est souvcnt gigantesgue, (:i-űthc 
est quelgnefois trop niais; Blu1naucrt i,- szeretem; l{Jcist, 
I!ao-edorn és Stcicrentcsch is elevenek; csak ott 1ncta1>ho-

o 0 

riíznak ahol :izükséges, és nem mctaphysikabeli a pocsisck; 
Thümn1cl is igen tctszi k nekem, ennél ncn1 tudok résztvé
tetőbb hypochonclriacu:,;t; az egyik Schlcgcl sem rossz költő. 

A francziák leggyengébbek az cposban,az idylliumokban 
és az ódákban; ennek részszcrént a nyelv kényessége az oka, 
részszerént pedig az ilyetén, a tlí.rsasiígo<1 élet és philosophia 
által szerfelett ki pallérozott, übcrfeinert, a1nint J enisch 1non<lja, 
népnek csupán az n1egfrt képczctek :iltal az clragndtat:\sra 
való alkalmatlan volta. Az élé5 szó, a játékszín 1n!\jn1oz:ísi, a 
becsület reménye a lehctctlcnségig clragadhatj,ík a francziát, 
de hogy lehet a csupán képzelt csud:ílatosból szár1naz6 ger
jedelinct egy olyas, n1in<lcnnck fcjtcµ;cté:;éhez szokott, 11cm
zetnél hí.zítani, mely már önön nc1nzcti nagy cselekedeti 
:iltal a csud:thttosnak határit szükítcttc? Az ilyetén ncn1zct
nél szükséges, hogy a historia cpossá és az epos hi�tori,ívá 
váljon, úo·y, n1int p. o. Lucanus Phars.íli.íjában; azonban 0 

' 
meglehet, hogy a mostani Achillcs 1najd egy Ilon1crust ta-

maszt. Egyébiránt alkahnasint minden nen1zeteknél nem igen 
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felette n1ossze oso oultúrájoknitk kezdetétől az eposnalc epo
ch.íjn, és hihető hogy Ho1ncrus pél,1ája s követése, és azon 
al kaln1atos és igen 11d varias 1nese nélkül, 1noly Anchisostől és 
Vcnustól szúr1nazta,t,í a Caosárokat, és ·a 111,í.sik, Dido és Ae
neas közt költött, rege nélkül, a 1nely oly gyönyörűen ma
gyarázta a rón1aiak és carthágóbcliek között forró gyülölsé
got, a halhatatlan 1-\.eneis nehezen született volna Augustus 
nlatt a vilií.gr11. A n1i az idylliumokat illeti, hogy találhatja cl 
egészen a kigyalúlt udvarias és pallérozott társaságú franczia 
tudós az együgyű pásztori életnek tónusát? Több kívánta
tik choz, 1nint csup,ín az érzékekbe ötlő testi n1ozgó szép 
tcrn1észotnok képirásához. A franczi:ík áldott szép bő földet 
laknak, boldog éjhajla,t alatt; nem szükölködnck tehá.t na,gy 
pél<l,í.zatokkal dans la poésic dcscriptive, noha hátrább legye
nek ,iz i<lylliun1okban. :riicgmagyaráztan1 mért gyengébbek 
az oposban, itly lliun1ok ban és ódú kban . .1\. mondottakból ki __ 
tetszik, hogy 1nért kell nekik leginkább tündökleni in der 
didactischcn und in dcr dramatischcn l">ocsie. A dra111atika
bcli poesis kiviílt a kipallérozott túrsaságos életnc1< szülöttje. 
Van szép tor1né:,;zct a társaságos életben is, sőt tö bbck, kü
lön hözőbbck és olykor erősebbek az indúlatok, .iz cgyn1ásba
ütközések és az illcn<lőség 111cg ellenkezések által, a 111elyektől 
fojtogattatnak . .,\ dramatika poesisnck a morális ember a 
t.írsasághan a t,irgy,t; ez e 111orális en1ber a társaságban,
kiv:Ut a ki pallérozott társasiígban, szán1talan n1odificátiókat
szcn vod és szenvedhet ,t túrsaságos életben, természete,
in<lítlatai és a környűliíllúsok szcrént. 1\..z illcndőségnek, a
1naga-tcttetésnek leple alatt dolgozó indúlatos szívnek önön
n1aga cl:íruhísai, vala,nint ;1 lcginteresszánsabbak n1agokban,
úgy a lcgnohozcbbck az cli5adásban; .1 kon1oedia tehát és a
tragocdia, egy szóval a drá111a, legnehezebb neme a poesis
nck, é:,; ebben tcr,né::,zctképcn a lcgtiírsasiígosabb, lcgpallé
rozottabb nemzetnek ncn1 csak leginkább bővölködni, hanem
a többieket felül is kell múlni. Tudo1n hoo-y Né1netorsz,í.o-ban

ö e 

né111cly, csnp;í.n n1agokkal eltelt, tudósol< a franezia theatru-
111ot ócsiirolják, n1crt p. o. néha vétnek a francziák a costum
hcn, a titulatúrákban, 1niYol rhythmusokban vannak többnyire
játékdarabjaik, és mivel igen gyengédek (tendres), olykor
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herosaik. A mi ezt az utólsót illeti : már Voltaire kiirtotta 
a�on balítéletet, hogy n1in<lon komoc<lia vagy tragocdia for� 
gokerckénok a szerclernnck kellessen lenni; dc hoo·y a szcro
lc111 a legbővebb forrása az emberi indúlatoknak,ti az iné,ris 
csak igaz marad; csak !togy férfiasan kell szeretni a hcr�s
nak. l\ .  111i a rhyth111usokat nézi, az azoknak hclyosséo·étől é:::

a ?an,gszózá:tól �dcclam{iti .ótól) függ, minő hatás;k van,
sz1ntugy, mint a Jambusok 1s, rnclyck ha nincsenek jól írva, 
s ha rosszúl szavatoltatn.ik, ncn1 jól jönnek ki. N émcly fran
czia íróknak némely hibáik miatt az egész franczia theatru
m?t gyalázni fol�tt� nagy igazs,ígtalanság. A csak olyan, 
mint Puky volt v1co1spán n1ond,isa, midőn egykor a, játék
színbe hívtam! i\Iinek n1ennék, úgy1nond vastagocskán tlc 
nen1 olrnétlcnűl, hiszc1n ott csak ..... ni akarnak; ha elsül, 
kon1oedia, ha 110111, tragocdia. 

A szószóllásban, azaz a bőségesenszóllásban, noha a 
franczia revolutio sok nagy érdcn1ü or,í.tort hozott, dc én 
csak mégis a, mostaniak közül az anglusokat tarto1n a loo-
nagyobb orátoroknak, és  közülök Sheridant a lco·nao-yo1b-

o 0 nak; mind megvan benne a mi Dcmosthencsben é:; Ciccróban
n1ogvolt; csak Ilastingot védclrncző orátióját olvassa valaki, 
ha ezen állításnak igazságáról ,nog akar győződni. Ilasting 
talán nagyobb gaze1nbor volt mint V crrcs, do Cicero nem 
vala nagyobb szószólló Shoridannél. .t\z anglus constitutió. 
nak fajzatja ez e felsőség. I -Ia nao·)·obb c1nborok az ano·lu/,ok 

._. ü 0 in eloquentia civili, nagyobbak a franczi,ík in cloqucntia 
sacra: e ter1nészctcs, n1crt többnyire ró inai katholikusok. ln 
oloqucntia forensi n1ind Ano-liiínak, n1ind Ji'ranczia0r:,;záo·nak 

o e ,

1nind Olaszországnak nevezetes cn1hcroik vannak, 1\. né1nc-
tek, kiveszek cgyneh�tny predikátort, a legszegényebb 1nint 
orátorok, mind orálók. 

Mind ezeknek csak az a következése, hogy sok nagy 
c1ubert szült minden ncmcibcn a litcratúrának a kérdésben 
levő három nemzet: de hoo-y csak 1néo-is n1inc1cnt co-)•i.ivé · o e t> 

véve a francziú.ké és az 11nglusoké az elsőség, lcgal�1bb quo-
ad qualitatem, otiamsi non quoad <1uantitate1n. 13ővcbb ta
lán a nén1et literatúra, mivel a tu<lósság n1cstcron1bcrséggé,
életnemévé lett Németországban, a theoriabeli nevelés sehol
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sincs jobb lábon mint ott, úgy űzik ott a tudom}inyokat mint 
a szabó a varrást; 1neglchet hogy többet tudnak a né111etek, 
dc nem tndj,ík többnyire olyan Yilií.gosan, olyan könnyen, 

olyan kellő rcnd<le1, oly praetice :; oly jó ízlési::el kiadni a 
tu<lornányt, 1nint a franczi,í.k, sern oly hathatósan 1nint az 
anglusok; borzosabban, f'onnyadtahban niin<l beszélnek, mind 
írnak nagyobbar,1nt. Az intcnsiva, cultúra nagy niíJok, sőt 
az cxtcnsiva theoretica is; tle bczeg kicsiny úm relatíve az 
cxtensiva practica cultúrájok a tudományokban és mestersé
gekben. Sokat fog nekik használni a fra,nezia befolyás. Igen 
jól 1nondja ICotzebuc : ,vir Deutsche sind Sch,varmer, die 
Engelliindcr Denker und ICaufleute, die Franzosen sind han
dclndc 1\Ianner. A következések és a történetek 1nutatjá.k 
a franczia cln1éknck és nemzeti charaktereknck superioritá
s:ít. Gyakra,n gondolkodtan1, hogy mért legyen ez így, és 
úgy tal:íltam, hogy onnan van, n1ivel :i franezia nemzeti 
charaktcr ellenkező 1ninen1üségekből olvadott összvc. A fran
czia p. o. igen szereti az élet gyönyörü:;égeit, és n1ég is ki 
hal n1eg szívesebben haziíjáért vagy 1nerő képzelt becsületért 
is? ki tud több áldozatokat tenni, kicsoda kcvésb egoista, 
nen1 csak n1int nen1zcti, hanem n1int privatu:; individuum is? 
azt a képzelt point d'honneurt, mivel olykor szomorú követ
kezései vannak, annyira vívták 1nagok nén1ely franezia írók; 
<le ugyan lenne-e n1indenné1nü ,licsőségnek azon magos lép
csöjén a nélkül ezen nemzet? A tüzes, oly frissen bizgatható 
franczia. 11c1n gondol scmn1i veszcdelcn1mcl, és kegyelmes 
1nihelyest győz. Ne1n irígy sem az anglus, sern a franczia, 
n1ert kevély 1nincl :1 kettő; dc az anglus fösvény, mert nem 
könnyen gontlolkozó. Látod, barátom, miként használhatnak 
olykor az <\;z hibái a morális charakternek, és 1niként árthat
nak annak olykor az értelcn1 tökélyci. A franczia lobbanó, 
és n1égis ki nagyobb vizsg(1lója az emberi természetnek in 
praxi, in vita hun1ana a fra.nczi:í.nál? Dcr Engella.n<ler, der 
Dcutsclic kennt bcsscr dcn Menschen; der Franzos die Men
schcn. Noha ezt sem lehet egészen 1nondani, inert ha vi:::s
gálni a.karjuk hogy 1ncnnyirc vittellauy a vakonszülötteknek, 
Epéc pedig és Sicard a siketnérnáknak oskolázását, lehetet
len 1neg nem vallani, hogy eddig senki sem esmeri jobban a 

francziáknál legalább az emberi elmének ter1nészetét. Az 
önszeretet a legnagyobb hevességgel nyilatkoztatja ki ina.
gát nála, s még is ki tudja azt jobban 1nérsékclni, titkolni? 
ki tud a n1ásénak jobban kedvezni 1nint a franczia? 1\ 
viszonos bántás és bántód{1s könnyüségénck mérséklésére 
termett a sin1ú1ts:íg (poli tessc, 1ucrt az udvariság courtoi
sie); ez, n1eg a n1cgbúntott poiut d'hon11cur kövctkezé:scit<'.íl 
való tartás kevesítik a búntásokat a l[u1gr<íl pattant franczia 
ífjuságn{1l, és a, tett b:íntií.s szabja elő cgyszcr"n1incl nz elég
tételt, melynek ad:ísa s vcYésc a fegyverben Yaló gyakorol
tatást és egyszersmind a b{Ltorságot is, és a gyiízés ut,ín a 
kcgyelmczést 1ncgkív{1nja. Ila eltiltotta Bonaparte a ducllu-
1nokat, jól tette, mert a franczia. nc1nzct 1n.ír 1ncgkaton.íso
dott és kipalléroztatott egyszcrsininü, és mindig haclakozik 
1nost is; de a 1ni clfajúlt és 1nind a czélozandó, 1nind cgy
szersn1ind simúlandó if]uságunk mért oly gyáva, aniint már 
több ízben tapasztalta1n, és n1ért szenved cl inkább bccste
lcnségekct, hogyscin ducl]Al? �\.zt akarjuk hogy fiainkból 
derék bátor en1bcrck vúljanak, és rettegünk, ha, legkisebb 
vcszcdclc1nbcn forognak. Non his jnventus orta parcntibus 
infecit aequor sanguinc Punico etc. Sc(l rescissis doC'ta ligoni
bus versare glcbas. Száz n1agyar ifjú grófnak vagy bárónak 
hal,íla semmi se1n, ha az últal a sin1últság és becsület finom 
érzése és a férfias b,í.torság felclcvcnűl elhanyatlott ne1nze
tii11kbcn. Ezt, baráton1, két szeretett fiaknak apja 1nondja, 
és nem csak mondja, hanc1n ha él, 1neg is fogja bizonyítani 
hogy érzi, s meg van arröl győződve a n1it 111011d. Nc1n lehet 
scm1ni czélt az arra vezető eszközök nélkül elérni. 1'�lőszá1n
lálhatatlan jö, nagy, mély és n1csszc terjedő következései 
vannak a sin1últsúg1111k és a becsület bibéjénck, dc n1i azt 
akarnók, hogy a jónak soha scm1nifélc legkisebb ro;;sz l�övet
kezésc se lehessen, ut totum sit pcrfectum et quoacl 1psum 
totnn1, et (1uoacl partcs, ct quoad 01nncs possibilcs partiales 
conscq ucntias. I(éptclcnség ! mivel n1nga az úristen is c�ak
az egészre nézve tcrc1ntctte oly tökéletessé vilúgunkat. Rn, 
bariiton1, 11cn1 va.gyok sen1 franczia, scn1 anglus, "cin nén�ct,
hancn1 esrncrcm vala1nennyirc e háron1 ne1nzetcknck nun<l 
li teratúrájokat., n1ind ncn1zcti charnkt<' rckct. l\[iv<'l ezen t:írgy-

' 
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ról kezdtél szóllani, bátorkodom veled közleni véleményei-
1net: ha hibáztam igazíts, de én nem tudok máskép szóllani, 
csak ahogy Litom, értem és érzem a dolgokat. 

Azt kérded hogy mikor leendek kamarás? Csak akkor 
barátom, ha utazni találnék. 1807-ben a császárné lakodaln1a 
alkalmatosságával a ka1narások közé kaptan1 billyétet, mert 
hogy is tehették volna fel, hogy gr. D. J. nem kamarás! 
I-Iclyen1rc indúlván, egy német gavallér áll úta1nba, s azt
kérdi : 1fr, etes vous chan1bell::i,n? - Il y a long temps Mr,

quc j'aurais pu l'ctre, Yala fcleleten1, általadva billéte1nct
toY,íbb indulék. IIa még legkisebbet szóllott volna ez az úr,
ké::;zen vala 1nií.r 111,ís feleletein is, azt mondtam volna neki
ott az egész ragyogó sokasrig előtt: J e suis plus que cham
bcllan, Mr, jc représcntc un co1nitat, qui est au moins aussi
grand que l'Inn viertel, qui se trouve maintcnant au point

' 

d"ctre scparéc du corps dc la 1nonarchie. Epen akkor nego-
ti,í tiók últal cl akarta szakas;tani a monarchiá tól ezt e kis
földközt a franczia orszitglószék. Csakugyan 1nit gondolsz,
1negnézctték YO]na-c vclc1u ezen fclclctért a 1uunlcácsi várat?
�Ieglehct, n1crt nc1n érdcn1lctte1n volna meg.

i\1Iég egy szót kell hozzá a<lnon1 ezen litániához, úgy 
oda Yalcí ugyan, 1nintha azt rnondanám: ora pro nobis sancte 
.\jax, :t liti\.ni,íban On1niun1 Sanctorun1 post Sanctun1 Cos
n1an1 ct :b�a.bi1u111n1; dc azonha,n igen interesszál engem ez a sz. 
1\jax, a kinek két szent neve Yan, és a kit Constantinus Gá
bornak hívnak. ICérc1n, ír<l meg nekem mennél elébb, ez n 
<lupla szent l'atakon mil,·cn ember en1bcrséo·cs o·örö<Y-C c\s 

J ' 0 0 0 1 

lehet-e benne bízni? és nagy tehetségű-e? A te ajánlitsod 
vagy ócs.írhí,.:od, melyet harátsáO'od az icrazsáo· után foo- tcn-

• 0 

0 0 � e, · 0 
111, igen e::;sentiális dolog lesz reri1n nézve. Maradok holtig 

igaz szolgád s barátod 
Pipsz. 

i\Ii {1js:í g a 111agyar I i teratúrában ? 
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LVIII. 

Széphalom, April 3-d. 1811. 

Ke<lues barátom! 

A tegnapi gyűlésben érdcn1es barátunkkal s nckc1n 
rokonommal is Szir1uay János úrral ,.:zcrcncsé1n lcv<\11 Új
helyben öszvejönni, últala küldöm l{chítiónknak újra nyon1-
tatott né1ncly excmplúrjait. l\1cllé ztirok rgy cxplt ac�tl1etikai 
t,trgyú epigram1náin1ból, hatal{1n n1ég ne1u láttad volna; eb
ből többet nem adhatok, már mind elki.il<lözgctvén a ,ni volt. 
Gyűlésünk felől Szir1nay barútunk ,íltnl sz<Íval fogsz túclo�í
t{ist venni, s látni fogod azon rcpracsent,íticít, 1nclyct llor
váth Tamás clolgo�ott. Diacta fog tartatni, R n1cglc�z a 
dolog forrnája. En a végezést visszavonhatatlannak nézc1n, 
mert öszvc vagyunk kötve a mostoha-testvérség nor1náj1ín a 
esehhel, galiciánussn.l s austriai né1urttel, kiknek nincs 111:i,.: 
törvények rnint a n1i paranesoltatik. II,L ezeknél a. 100 f. 
bankó = 20 : n1iként lehetne n,Uunk 100 = 100? S ily rcncl
kivűl való ycszélyben rcndkivííl való a segéd i:s, 1nclyet 
nyújthatni. ICépzelcd hogy ha földig ront is ez az clcctrica 
succussio, én ezt méa;is inkább szcrctné1n 1nint a hank<ík ::;o-. ' 
kaságát; de inkább oda hajlott:un Yolna, hogy azt a 1n6clot 
válaszsza bankóink eltörlésére az ud r. co1n1ni�:-io, 1nelylyel az 
assign,ítok törlettck cl }�rancziaorsz1ígban. ()rültcn1 lutllYAn 
tegnap gróf Sztáray Alberttől, hogy te i,- {,pcn ezen gondo
latban vagy. 

Ilo szas és ezért 1néo· bccsesebh lcvclcclnek acsthctikai 
;:, 

s philosophica t,írgyára 1nost ne1n felelltctck. J\lig l1inné :iz 
ember hogy te oly szélesen tudj holn1it. J)c, étlcs bar:íton1, 
azt ,·olna keclven1 r,í n1onclani, a 1nit D' Alcn1hcrt n1oncla a 
gcx-i juristának�'), n1iclőn ezek Fcrncyből cgyiitt inclnltak ki: 
Mely szertelen extensiójú tudós ez a Voltaire! Dc nékc1n 
úgy tetszik, hogy a jus-ban kevesebb 1nint ::i több nemeibcn 

*) Világosan e helyett: d'Alembcrtnek .. a jurista. A kia<ló. 
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a scibilének. D'Alembert felel : Néken1 pedig úgy tetszik, 
hogy a geo1netri{tban kevesebb. - Én veled egyébben ne1n 
1nérkőzhetem össze teljességgel n1int a né1net literatúrában. 
l\Iidőn Schlötzert nevezed elől, s Gőthét ( a ICennst du das 
Land-ot kivévén) ncn1 is igen e1nlíthetőncl( nézed, n1ár akkor 
azt mo11don1, a 111it a gcxi jurista s D' Alen1bert a patrónusod
ról. Is1nere<l-c Göthénck Iphigeniáj.í.t? ismered-e Rómában 
írt Elegiáit? is1nered-e ro111ánczait és balládja.it? ismered-e 
Egmontját, Tassóját, Faustját, Plunders\\·eili v{tsárját? Quo 
quo vestigia fixit, subsequitur decor. Több ő nek:em 1nint 
1nin<len. Ila úgy lehetne az óhajtússal magan1at valamivé 
tennem, 1uint a tündérhistóriákban királylyá, én sen1mi ne1n 
lennék egyéb mi11t Gőthe magyar nyelvben. - De erről 
,uáskor bővebben. 

Constantin G,íbor felől most is csalc azt írhaton1, a mit 
post:ín írt,un 1niudj:irt leveled vétele után. Vultu 1nutabilis, 
albus ct atcr. Lau<latur ab his, culpatur ab illis; úgy mind
az�iltal, hogy a bankó eltörlése előtt legalább gazdag volt, 
szépen bír, s a bankó eltörlése roszsz{t szegénynyé ne 1n tette. 
.:\.ve corculum. 

LIX. 

Széphalom, Jún. 22-d. 1811. 

A Marcus  Aurelius atyjának 
a 1\'lareus Acmilius atyja baráti szíves tiszteletét. 

Kedves ba1·átorn! 

I-Iiíro1n leányt szülvén, végre Sophie jún. 18-dikán ne
kem fiút is adott, kit más nap pataki prof. Nagy Ferenez a. 
Batrachon1yo1nachia s a Bion és l\1oschus fordítója, l\1arcus 
Ae1niliu� Fcrcncz nevekre keresztelt meg. i\1időn háron1szo
ri lebetcgedése néke1n lyányokat ada, nem neheztelte1n Lucí
n,Íra hogy csak leányt ada. Dc 1nost világosan kimon<lon1, 
hogy ha ncgyc<lf:zCr is lyá.nyorn született volna, nagyon cl 
fogtam volna búsúlni. IIa élne első lyányo111, azt mondanám 

LEVRLRZ}:Söl(. 2or, 

hogy három Grátia s Amor van házamnál. - Fogadd kegyes-
séged be, barátom, a kis Emilt, ki valaha tégedet bizonyosan 
példája gyanánt fog nézni. Splényi l\'1anczinak azon órában 
1negírám, a melyben a gyer1nck lett, s megírám azt is, hoo-y 

•• 0 

1ncly nevet fog kapni. 0, a ki tudja, 1nely igen szeretlek té-
gedet, azt fogja hinni, hogy fia1nnak azért adám e nevet, 
rnert a 1'iéd hasonlót visel. Bátor vagyok ki111ondani, inert 
tudom, hogy bántásnak ne111 veszed, hogy más oka volt az 
elnevezésnek. A Rousseau E1níljét olvasván huszonöt eszt. 
előtt, m:ír akkor jött az a phantasiám, hogy ha valaha fiain 
lesz, e nevet viselje. Az Ae1nilins név itt egyiitt adatván fiam
nak i\1arcussal, azt is gon<lolhatnák sokan, hogy az a i\Iarcus 
Aen1ilius forgott szemein előtt, kinek orátiója Sulla ellen a 
Sallust töredékei közt tahíltatik. Dc sokrin n,zt bizonyosan 
ne 1n ismerik. - Szó levén egyszer ez or:.ítióról, kérlek, kapd 
elő Sallustot, s olvasd 111eg. i\legérden1li. 

Én neked a Te hosszú és véghetetlen hcesü leveledre vá
laszszal tartozom. Dc Biharl>an járv[tn májusban, hol Péchy 
I1nrével is valék, ki erántarl kérdéseket teve, azolta pedig 
holmi rí l tal elfoglaltatván, lehetetlen volt azt 1negírnom. So
kat, igen sokat tanulta1n azon levele<lböl; az ezáfolhatatla,n 
tanúja. a, Te igen sokféle tudo1nányaidna.k. 

I1nhol a ICis Ilorátziusa. lVIég én a Prónay S{tndorhoz 
írt rijánl.í.snál ne1n olvastam, mert nem olvashatta.111, többet. 
Dc isn1eren1 kézir.ísból a verseket. Ci-událni fogod, 1nel y szc
renc,;ésen fordítá Ilor,iczot. 

Óhai·tan:í.111 hoo·y láscl Viráo·n:1.k Pocmr\.it (e név :1.latt. 
• 0 � 

n.da ki 5 ,írkusnyi verseket) é� a Szent-Gyijrgyi Gellérd
Sa,llustins,í.t. Gyönyörű jelenések!

Miolta le vcledet vettC'1n, egy cpistolám nyomtatt:1 tott 
ki Budán Vitkovics i\1ih.í.lyhoz. Iba.111 forte via sal'ra-i paj
kosság, dc úgy, hogy a p:ijkl)Ss1íg alatt ;,eriu,n is v:111. J\_ 'fe 
neved benne vn,n ICözlenl'1n a,7, epistoLít, de f:e1n nyomtnt:í,,
ban, sem kézir{isban nincs n1cg 11{d:u1 1, könyv nélkiil pe<lig 
nc111 szokta1n holmin1et tudni. Mihelyt mcgji5, azo11nal 
veszed. 

A szepesi repraesentátiónak n1egkiildésekor nem írtad 
hogy vissz:ikül<ljem, s én oly gondolatlan valék, hogy Rr-

1{ 
Ot!uowlTy �� K:11tinciy. 1 

' 
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délybe ki.ildöttcn1 posti\n. Ott igen nagy örö1nmcl fogadtatott. 
:N'c neheztelj érte, s leld n1ódját, hogy is1nét megkaphasd 
valakitől. 

' 
Elj szerencsésen, kedves baráton1. �\.. mélt. grófnét vég 

és határ nélküli tisztelettel tisztelem. 

lCérlek, ha ellenedre nem volna, méltóztassál Landono
rnat visszaküldeni. Grosschmid, a Tarczalon lakozó képirö, 
óhajtja látni. 

LX. 

Széphalom, Júl. 6-d. 1811. 

Tisztelt barátom! 

Sietek általadni neked azon epistolárnat, melyben neved 
clőfordúl. I-lar1 11ad napja hogy azt vettem. Bízom becset 
nem isrnerő barátságodhoz, hogy nevednek e1nlítését ·nckem 
balúl nem veszcrl; és ezt annyival inkább merem most re
ményleni - 1nost, n1időn pesti barátin1 azt hjt1k, hogy ezen 
cpistolán1 Virágn11k, a .  poctának, s pesti barútimnak ítéletek 
szcrént minden egyéb poetai próbáirnat felülmúlja. - En 
1nagan1 ezen értcle1nbcn 110111 vagyok. 1\1inclcn érden1e ezen 
poetai tréfána.k az elevenség - a 1Ioratius Iban1 forte via 
sacra-jának talán nem épen szerencsétlen követése - és az, 
hogy benne talán 1ni11den, 1ninclen, motiv,í.lva van. Azonban 
bar:í.ti1n és a public11n1 liíf'sa, darn.bjai1nról s erről is 1nit ítél. 
Felette kedves volna neke1n érteni, hogy hát Te róla 111it tar
tasz, és hogy szaba<lságo1nat legalább bizodaliuomért, balra 
ncrn 1nagyarázocl. 

Vetted-e n1ár azon levelemet, melyben neked az eper
jesi postán letenni hagyott csomómban a ICis által fordított 
horatiusi cpistolák cl�ő könyvét mcgki.il<lcitten1, s Marcus 
_L\emilius fian1 születését béjelcntcttcrn? 

En ma vrg·zém cl Ca.t.ilínán1at, :1zaz n Sallustius első 
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része for(l •tását. Utolszor ez a 1nunkán11807-bcn, november
ben vala kczc1nhcn. Most újra dolgoztam, s szóról szóra ösz
szevctcttem a Szent-Györgyi fordításával , melynek 1uegis
mcrc1n érden1cit, de róla kéntelen vagyok azt is 1non<lani, 
hogy auctorát ne1n kevés helyeken épen nen1 értette, rncly 
előttcrn a.nnál megfoghatatlanabb, mivel ezt nem a kétséges 
helyeken tapasztalám. 

I -Iogy aug. 25-clikén fels. esászárnénk neve napján Po
zsonyban diaetánk lesz, azt Te nem fogod tőle1n érteni. Dc 
azt sem tartod sziikségesnck, hogy kimondjam reád 1iézve 
1nit óhajtok. Édes baráto1n, kálvinista e1nbcr vagyok , még 
pedig, a. mint tudod, igen Luzgó : <le ha ez meglesz, n1ég pe
dig Zcmplény részéről, n1isét fogok supplicátióképen mondat-

' 

tatni érte. Elj szerencsésen. Ajítnlom magan1at nagy tekin-
tetű barátságodba. 

Minden tisztelöidnek leghívebbike 
Kazi1tczy Fere1icz. 

t/Jo(Je,oora.,<7:><;, advcrbium in gradu Ruperlativo vocis tre-
1nendus. Ezzel a.z ÚJ. o-öröo-ök épen ú2:y élnek a con·vcrsítti-

u � '--J 

ókban, 1ni11t a ma.gya.r : 1·ettr>nl'.tesen, és a né1net : schrecktich! 

LXI. 

A. 0. 22-<l. J ui. 1811.

Kedves barátorn !

Várva vártam, kedves baráto1u, 111,í.sodik leveledet, rc-

1nél vén, hogy az clöbbcnibcn tett igérctcdct teljesíteni fog

nád; <le édesen mcgcsalat,ín1, értvén .i\lareu:- Acn1ilius
. 

s�e

rcncsés születését. Egy szép fiú többet ér ak,1rn1cnny1 <l1s

scrtátió1 1ál. Most 111ií.r tehát neked egy ,1\1norod van, két

Gr,í.tiá.k 11ekcrn [)Cdi<T CO-)' Grútián1 két J�1nora,i111 közt -
' 0 ::> 

1neo·láton1 hoo-)' 1nit hoz felcsé<rc1n nco·ycdik ::;zülésc. Az Úr-
o , ::, · o ·  o 

í:::t<'n <\Jfc:,;,;c jobb idííkrc .wfarc11>< 1\.c1niliu:,t, n 1nclyckbe11
l .( <'
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tudnillik, nc1n lesznek talán Sullák. Azt a gyökeres orátió
jn.t l\larcus Ae1niliu::i Lcpidusnak : Clcmentia ct probitas 
V cstra, Quirites, qnibus per cactcras gentcs maxu1ni et clari 
cstis etc. 1nég a.z istenben boldogúlt l(oppi magyarázta ne
kem. Alkalrnasint úgy vagyunk 1nost, quod libcrtatis curam 
miscria. cxin1at, ct quod hon1incs maxumi nominis, do1nina
tionis in nos, scrvitinn1 suum n1erccdem dcnt : dc méo- sem 

0 

akarnám, hogy 1\'Iarcus Acmiliushoz hasonlóvá váljon fiad; 
111crt ez csak Sulla helyébe akart lépni, és an1int maga 
n1ondja az orátiójában, gazdagúlt ex bonis proscriptorum, az
zal n1cntvén magát : non me, ncque qucroquam satis tutun1 
fuissc, si rectc faceren1us. Lucius Philippus ezt e Marcus 
Acmiliust 01nnium fiagitiosoru1n postrc,num nevezi, qui pc
jor an ignavior sit, delibcrari non potest, qui se e contcmto 
mctucnclum cffecit etc. Nem is sült cl feltétele, és Catulustól 
és Po1npcjustól 1ncgverettctvén, Sárdiniába elillantott, ahol 
meg is holt. Bizonyosan k:ülönb ember volt náhí.nál Sulla, 
inert azt 1ní velte, amit sem előtte, sen1 utána semmiféle tyran
nus még soha sem cselekedett: önjóvolt[tból tudnillik letette a 
clictatúrát, és minekutána ezen felleng cselekedet után szá1n
adtísra idéztctnék, azt mondá : Őrizkedjetek, nehogy utá
nam soha többé senkinek se jőjön kedve le1nondani a hata
lomról. 1\'Iarcus Acmilius Lepi<lusnak csupán ifjusiígát kövesse 
fiad. Faragott képe a Capitoliumban vala fehíJlítva in prac
texta, ct cum hulla ex collo pcn<lcntc, 111ivcl önön kezével ellen-
1-éget ölt le az ütközetben, és ugyan akkor ct civem scrvavit. 

Megcsalt téged, kc<lvcs barátom, a sógorom, midőn azt 
1nondta : hogy a pátenst helyesnek tahíJon1. IIa nincs ele
gcnclő kész pénz - dc ezt elébb meg kell bizonyítani (mert 
igen �ok ok van hinni, hogy vagyon, és az, a ki azt állítan1t, 
hogy mind az udvar külön titkos cassáiban, rnind nálunk van 
kés� pé�z, dc hogy nincs annyi a mennyit az egyik vagy a 
másik rcsz az ellcnkczőnél lenni gondol, talán leO'közelébb 
járna az igazsághoz)- ha, 1nonclom,nincs elegendő kész pénz, 
bizonyosan le kell szállítani a papiros becsét, de mivel ennek 
a k.ész pénzzel cgyenli5 becse királyi szóval crősíttetctt 1nco- a 
népek előtt olyan háborúknak folytatásokra, melyekre, le;a
lább a két utols,íkra, a közvélekedés ellen szintúgy mint.

0 
az 
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ellenség ellen indíttatva levén a 1nonar·ch1'a 11,:r)e· 1 J ' . ·' . , , ". 1 csa { {eny-
sze11tve adóztak volna; m1 vcl tov{tbb csak Bécs városa keze-
selt azaz caveált ezen papirosokért és CO' t J · • ., , , :=,Y ava y1 patcns 
szeré�t a. fovarosnak csupán csak házai 6000 millioinokra
bankopap1r?sban

. 
becsül tettek : úgy tetszik, hogy az ilyetén,

épen azoktol a kik a zűrzavart okoztik "za'i·mazo' e " k 
' ' ' 

e " ' rosza os 
leszall1tas, a békeség közepette, a midőn sem kivűl cllensécr 

b l "l 1 . 
.:,I 

sem e o rcvo ut10 ne1n fogyasztja a n1onarchiát, és a midőn 
a népeknek csak egy kicsint hizclkc<lvén, a szíveknek lco·ki
sebb sértése nélkül ugyanezen intézetet sokkal okosabba1� és 
sz�rencsésebben ki lehetett volna vinni, :t legnagyobb politi
kai . · · · . ség, a melyet csak gondolni lehessen. Lehetetlen 
1 · 1 ' '
1ogy az 1 yeten cselekedet által egy orszáo·lószék, mind a 

külsők 1nind a belsők előtt mi ndcn bccsülcté�, minden hitelét 
el ne vcszejtsc. De ugyan csak vizsgúljuk eg·y kicsinyt ezen 
hatalm�skod·�- és minden józan politika ellen járó .... ságnak
hasznait a JOvcdel1nezés bo,nlott állapotjának orvoslására 
nézve, s fürkészszük egy keveset, hogy ugyan, hogy vitték 
ki korn1ányzóink egy n1agában, lia az erőszakot ncn1 tekint
jük, sem nem új, sem ne111 rossz ideát? Adtak-e azonnal ötöd
ré�zben kész pénzt az általok kibocsáttatott bankók helyébe, 
mint Napoleon Illyriában cselekedett? holott ő egy részszc
rént fegyverrel foglalt tartornányban az volt országlószéknek 
bankóczéduláit, leszállítás n1cllett ugyan, dc azonnal, kész 
pénzzel váltotta fel, és azon kivűl egy 10 million1 Jivrára 
menő bankot állíta a kártvallóknak szá1nára, ahonnan 4 per
centumra adódott kölcsön a pénz. Nálunk papiros helyébe 
papiros jő, és pedig parancsoló szó mellett, úgy, hogy azon 
egy szen1pillantatban mind a régi 1nind az új papirosokba 
való hitel egyszerre elenyészszen. Ez ez új papiros a kész 
pénzzel egybecsűnck lenni állíttatik, minekclőtte még hypo
tbekája !egyék. A régi papirosoknak legalább képzelt hypo
thekájok volt, ezeknek eddig ,nég az sincs.Egy anya.méhében 
megholt gyermekhez hasonlítanak, még a vilagon ,;incsenck 
és 1nár n1cgholt a beesek, azaz oda van hitelek, életek. Le
het-e valami cllenkezőbbet O'Ondolni mint a küls6 cursust 

.:, 
' 

mely a n1ostani időkben nc,n csupií.n csak a nemzetek közt 
lev6 kereskedés és ad6sság mindenkori állapotjának, és a 
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kész pénz a papirosboz való tartoza,tjának (relation), hanem 
más mindenféle környi.ilállásoknak és furfangságoknak is a 
resultátuma, nálunk is zsinór1nértékűl venni egy részről, más 
részről pedig ugyanakkor, és a midőn a külföldön a cursus 
v.íltozásaira nézve legkisebbet sc1r1 parancsolhatu n k senkir,ek
is, itthon azt is egyszersmind n1egáll ítani, hogy minden új
papirosnak névbccsc a készpénz becsévcl egy? Az új váltó
czéduh\k nálunk nlius ante patrem, ha ki találnak jönni a
diaeta előtt, ha pedig csak a diaeta után jönnek ki, azon ok
ból, ut filius patrcrn scquatur, és elsül, hogy hypotheki\t
nyernek az ország részéről (a melytől nz úristen rnentsen
meg minket a 1nostani korn1ányszék alatt; inert más kor
mányszék alatt természetes lehetne arról uonclolkozni). n1éo-

"' . 0 

1ncnnyi ideig lesz fojtva n1indcn bel:si, kereskedés, é · mennyi
ideig fog 1nég ncvckedni a tlrágas,í,g? l.1

"'
rancziaorsz{1gban a

1uandátok azonnal itz as:;ign,íták helyébe jöttek, és azonnal 
nemzeti jószágokat lehetett azokért is vás,írolni. Soha éle
temben nen1 l,\ttan1 és nc1n hallotta1n in praxi, hogy az em
ber valami ,:;ubstitut111not csak idealiter :;ubstituáljon. Ez any
nyit tészen, 1nint htt valaki ezt hittirozn,í, n1eg : én olcsósúgot 
akarok a jövő esztendőben 1 -ső fcbruiíriustól fogva, így tehát 
annak elérésére ez idén 15-ik martiustól foo·va oro·anis,ílo,n a 

0 0 

dr,í,gaságot, és ezen keresztül viszem alattavalóimat a jövő esz-
tendőben az olcsóságra, addig is akadályt vetek minden belső 
kereskedésnek - nem brínom, menjen fel az <'.ilct ára akiir
hogy is, hiszem ötször jobban fizete1n minc1ennemii szalarizá
tusaimat. Dc 1nit nyertek úgy a szalarizátusok és a vevők? de 
mennyit vesztettek ám a kereskedési akadás ,íltal az eladók? 
Az élet ugyan most drágább mint n1artiu;;ban volt, tlc ha 
akkor egy vásúrban 20 köblöt cl lehetett adni, 1nost ötöt 
sem lehet. r\.zonhan a szalarizátusoknak, a kiket 111eg akn,rt 
az udvar nyerni, hogy a többi polgárokkal könnyebben tehes
sen a 1nit akar, elvesztették az úgynevezett Thcueruno·s-
B 

. 0 

eytrag-ot 1 ·, azaz a drágas,ígbérét, é:; így most ezek n1ind 
ezért, mind mivel minden dr,í,o·ább a dr,í,o·asáo·bér elvesztése 

::> 0 0 

ut,ín, szintúgy oly rossz kedvűek, 1nint a többi hazafiak. De 
hogy a szegény föl<lnép is elked vetlcncdjcn, és, a nemességet 
ezutin jobhan szeresse 1nint az udvart, ez idén 15-ik marti-

' 
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ustól fogva ötszörte annyi contributio fizcté:;ér<: ' szor1ttatott. 
1'Ifír ez nem csak ...... li,incn, ..... :;ég is. 

At vos exiguo pccori, furcsc1 ue, lupiq uc, 
l.>arci te; dc 1nagno pr,tcda pctencla grcgc. 

'l.'ibullus. 

'futlo1n éu, hogy a cancellctria, a palati11u:; é,; proJc:,:;or 
vVatteroth ezt az ideát igen igazs,í.gos11ak tartj,í.k, azt niond
ván : hogy meglevén egy:szer ,ílhipítva a dc\'al,·atio, :;cnki 
sem fizet többet 1nint ed<lig fizetett ,t cuntril,utio11,í.li,., cas
sába. De ki ncn1 látja, hogy ez pctitio [Jrincipii, é,; hogy ez 
csak akkor látszh.Ltik igaznak, 1nikor 111i1r n1cg,íllapít,·a gou
(lolo,n a papirosok lc:;z,íllítli:--,ít. 'J'egyiik fel: hogy egy pa
rasztnak, ,t ki 15-ik 111arti11s <'J.'ítt, tavaly az cg<::;z c:;zte11dőre 
5 rftot fizetett contrihútióba, iit :> rftos réu·i ha11kÚJ

· a leo·,·ék 
n , <", 

•• zsebébe, - ezt n)o,:;t u1i11d od:t kell ad11iit <lcvalvatio ut,ín.
Ha, pedig c:s11p,í.n csak a Llevalv,ttio n1L·g.'tllapítt.itott volna a
nélkül, hogy cgys;r;er,.;1ni11d ,t coutril111tio is 11cvcketljc11, 1no:;t
Csak egy 5-t ftdn,t a (;űlltl'iUUtion,Í)is l'llSS,tba,,l-1 Ötösért pedig
4 rftot kaph,ttna v,í.ltóczéclul.íkban. Dc a papirosnak hcc>'érc
nézve csak annyit fizet a cleval,·atio 11t.i11 is, 111i11t azcl{;tt. /l
meglehet (noha erre i„ tudn<ik felelni, dl' hosszas volna); dc
a circul�dó papiro:;na,k q uau ti t,í.:;.íhan, 1nel .v n1cnnyiség, a n1c<l
dig a hitel tartott, n1inclc11 vagyon,í.t :;zintúgy 111i11t 1ninden
f'áratlsá0·a bérét ké1)zcttc a :;;r;cc.-ény11ck többet 11(1 mint az-

v 
� 

0 > 

előtt adott, és így a kir�dy ne111 kap ugya,11 töhhet a becs- szc
rént, dc az adózó a quantitásbn,11 töubet a(l, és 1núlt kereseté
nek mennyisége fogyv(Ln a nélkül, liogy a drúgúl6 árúknak
,í,ra lesz{tlljon, 1ni11<l ezen okból, 111ind pedig ,nivcl ,L kereske
dés ezentúl akadozik, való;;ággal szegényííl. Dc lii:ozcn e1111ek
úgy kelletik lenni, .izt mondj,t val,tki, 1nivel a kor1n,íny,;zék 
a zsoldosait öt a,nnyiszor fizeti é:s hogy fizethetné egyébként, 
ha a co11tribútiót fel nc1n e1ncltc voln,t? Ilogyr lu'1t 11em 
elégszik meg az . . . . :ir, hogy egynéh{u1y pcn navon!issal 
700 millio1not nyert? luít 500 n1illiornn1a.l 11<•111 clögcdl1etett 
volna meg? és 200 millio1nn1al .tbból a 700-ból a ,;:tlariz,ítu
sait és katonáit nem fizethette volna ki ötszörte 1-ső febru
áriusig? 1Iiszcn ez a 200 milliom csak 40 rnilliom váltóczé-
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duláért ismét béjött volna a cassába. Dc oh mennyit vesz

tett! - úgy folytatja n1ajd tovább valamely Lónyay-í'orn1a né-

1net - a tormáoyszék a közelebb 01últ időben, a régiebb kisza
bás szcréut a 1nostaoi közelebbről leszállott és 1n,ír annyi időtől 
fogva napról napra jobban lemenő papirosokban bévévén a 
contribútiót!? Erre könnyü a felelet Magyarorsz{1gra nézve. 
l\1ert n1ennyit nyert �Lm a regnlamentare pretiumoknak még 
régiebbcn ezelőtt való megállit�1sokkal a 1nostani drágás 
időkben? Azt montlani, hogy a szegény ember nem fizet 
több contribútiót 15-dik 1nartius után mint 15-ik martius 
előtt - az annyit tészen, n1int tromfot csapni az ínségnek és 
bosszangatni a nyo1norúságot; az annyit teszen, 1nint mathe
maticusnak 1�1 tszani akarni, és mégis legkisebb mathesissel 
se1n bírni. I-Ia a <liaetákon kívül le szabad sz.íllítani a circu-
1}\tióban \·aló pénzt vagy annak képét, és annf\l fogva azután 
a lcsz,í.llít,1s szerént emelni a contribútiót : kész a nép nyo
morús[1ga , oda van a nemzeti szabadságnak legfőbb is
túpja. A mi törvényeink néha igen n1élyen bclátók, ne1n azt 
1nondj,í.k: ,,Valor Contributionis ab una diacta ad aliam de
tcr1ninctbitur," hanem „quantum Contributionalc." - l\!Ien
jünk n1(Lr 1nost a pátcnsnek 3-ik tárgy(1ra, az adósságokra 
tu<lnillik. E franczia majmozás; mais nous son1n1es d'Anes 
singes non dc tigres singes. Egy tenger partján,11 lakó nem
zetet, 1uint az illyriusokat, lehet talán úgy mint ter1uészete
scn kereskedőket, a cursusra szorítani; de ugyan még csak 
öt esztendő előtt hányaclik tudta még a 1ni előkelőbb embe
reink közül is hogy mi a cursus és miben állanak annak ele
mento1uai? Ugyan gondolkozott-e arról valaki, hogy mi ké
pen álljon a cursus, a midőn p�nzt vett vagy adott kölcsön? 
A kor1uányszék a maga adósságát, a bankóczédulákat, akár
melyik esztendőben adattak ki legyen, mind egyaránt 1; 

5

részszel ki ebbíti azaz ',, részre leszállítja, és a mi kötelező
leveleink a fel vett summának dátuma szerént szállítódnak le. 
Napoleon Illyriában azért is tehette ezt, mivel nc111 ő vala a 
kiadója a papiro,pénznck Illyri,í.ban, és méo·is iO'azsá()'osabban 

Ö 
b b b 

járt a dologhoz. nem csak a pénzfelvétclnek, hane1n a visz-
szafizetésnck idejét is szá1nbavettc. A 1ni pátcnsünkbcn merő 

theoretica suppositiók vannak. A contrihútióra nézve suppo-

m a a 

LRVELBZÉS()J<. ,, 1 -
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náltatik, hogy a sok papirospénz proportionate van elosztva 
az ország lakosainak kezeik közt, és hogy a szegény ember 
mindenütt az orszrígban nyerhetett és nyert is a mostani drá

ga időkben, és hogy valóban, mivel itt s amott pénzt vagy pa
pirost gyűjthetett és gyűjtött is némelyik, egyről egyre 
mindegyik mind gyűjthetett 1nind ,·al1ísággal gyűjtött is le
gyen. De ha jobban adódhatott cl n1indcn, drágábban is kel
lett venni mindent, és a luxu,s is ncvckc<lctt a proportionc a 
parasztnál is, most pedig 1ninden újra tlrágúl megint, <le ke
vesebb adódik cl és kevesebbet is lehet eladni. Az adóssilg 
dolgában pedig azt snpponálja a kormiínyszék, hogy kiki ak
kor fog visszafizetni a1nidőn a v:dtópapiros a kész pénzzel egya
ránsó becsben lészen, a n1i 1nég eddig nem volt, ncc in idcali 
quiclem, in reali tate még kevesebbet; és talán sohasem lészen 
akár micsoda cautiót adjanak az új papirosnak, ha a külső 
cursust, mely nincs hatalmunkban, belöl a, n1onarchiában zsi
nórmértékül fogják venni. rviég nagy a kérdés, hogy nzt a 
princípiumot kell-e felvenni az adós;;;ágok visszafizetésében : 
reddere cuiquc suum? vagy pec1ig azt az aequitatis politicae 
principiu1not : tempore impcratorum sacrificioru1n id curan
dum est, ut pcrclentes tempore perditionis candcm proportio
na,ta1n jacturam patiantur. i\1ikor a cursus természete� válto

zása emeli vagy szállítja valakinek ak,ír1ninemü értékét, 
akkor azt úgy kell nézni, 1nint a kcrc kedés hillegtetéscit, 
1nint vala1nely jövő s n1úló szerencsét vagy szerencsétlensé
get. De n1ikor országosan és közrcatlelés által esik meg a le
szállítás, jusa van minden e111bcr11ck azt kívánni, hogy a 
vesztés idejében proportionate veszejtscn a polgártársával, 
azaz hogy a su1nmák szerént, nem pe11ig a sun1m�íknak fel

vevése ideje szcrént essen a vesztés. Su1nmu1n jus, sun1ma 
injustitia. Nem kell összekeverni pri vatam justitian1, rum 
publica aequitate. Ha 1800-ban p. o. két testvér 111indc
gyik 1000 rftokat kapott készpénzben, és mindakettő a n1aga 

capitálisát kikölcsönözte, de az egyik a magáét két esztendő
vel ezelőtt visszavenni és újra kikölcsönözni kéntclcníttctett, 
bizonyos a p,ítens szerént, hogy az egyik alka]n1asint 1000 
rftokat váltópapirosban, a n1}1sik pedig csak 300 vagy 400 

rftokat fog visszakapni. niienjcnek e két testvérek, 111inek-

' -
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utána 10-ik martiusban 1812. a capitálisokat visszakapták, 
Pestre a sz. J ózscf vásárara gyapjút venni p. o., és az egyik 
kétszer lcgalúbb fog annyit vclictni 1nint a n1itsik. A pátens 
előtt mindegyik 1000 rftjára nézve cgycnlőképcn szegénye
dett a szcrént ,1 mint a cursus rosszabbúlt, azaz a1nint min
den drágúlt; n1ost egyszerre az egyik felében szegényebb 
n1int a 1n{t�ik. Ilol n1arad az emberi tcr1uészctnck cs1nerete 
in cvalvationc cou11nodorun1 ct i11com1nodoru1n? a ki nem 
psychologus, scn1mi, sem ncrn 1ninister, scn1 ncn1 generális, 
scn1 nc1n pn,p, scn1 ncn1 orvos, sem nc1n író; ne1n tud semmi 
n1ótlon hatni e1nberitúrsúra, és nem tudja az crnbcrekct sem 
io-azaatni, sen1 bollloo·ítani, scn1 büntetni, ::;cin vi2:asztalni. 

V Cl O ..., 

Ila ez a fin:tnci:í.lis plánun1 így 1narad, tudod 1ni le z a kö-
vetkezése? J övcndőlön1 nckc<l előre : n1i n<lcn rcvolu tio nél
kül sok c111bcr koldussá fog lenni. Ncn1 is lehet n1áskép, 
1ninckutit1Ht gróf Dcssc,vffy J!'crcnczct, a nagy capitalistát és 
uzsorást egy.;zcr�1nind, egy akáru1ilycn szegény pcnsionatus 
öz,·cgygycl, kinek több gycrn1ckci, dc csak p. o. 1000 rft. új 
ca

1
,itáli,;a vagyon, egy katcgoriába tették, nc1n a .;ummát, 

hanc1n csupiín a capitáli.; datun1i\,t .1 különbözés zsinór1nérté
kcül vcvén. Ez e ,;zií nakozú,;ra 1nél tó özvcgya::;:,;zo11 y e ncve
kedő dr,íga:-.i:ígban 1ni11dcn nap ros::izr1bbúl élt. Gróf Dcssc,vffy 

:F'crcncz, a ki 1nin<l nagy jószággal, 1ni11d sok l;apitálisokkal
hír, azon ki vül nagy speculáns, a 1nennyi vel fösvényebb volt, 
ann,íl jobban gazdagodott, úgy, hogy ha azelőtt egy hónap 
alatt 1000 rft. capitálist csinált, a közclébb múlt drágúló 
itlókbcn Uf(yitnannyi idő alatt 10,000-t szerzett. Neki tehát a 
drágaság használt, vagy legalább nc1n ártott. }la a váltópa
piro�ok öt-hat c:,,ztcndcig n1cg találnak 1nara<l11i, nem csak 
hogy 1, 5 ré,.;zszcl 11c1n fog alább szállni a drágaság, ha.nem 
J1c,·ckcll11i fog, azaz : ncn1 lei:;z 11gya11 ntindjúrt eleinte 20 
1neg 30 fori11t közt köbli a gabonának, dc 11cm hiszc1n hogy 
10 rftnál alább szálljon, és tudo1n, hogy 10 rftról esztendőn
ként 1nindig jobban-jobban ncvckcdni fog. Ebből hát a fog 
következni, hogy :1 jó„zágot bírók ki fognak vergödhctni 
adúss,ígaikból, dc hogy a csekélyebb sorsú capitalistáknak 
teljességgel cl kell vcszniek. Ha pedig a mostani pátens 
n1indcn czikkclycibcn 1negn1arad, és az országlószék, látván 
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a váltóczédulának rosz folyamatját, s észre vcvén végtére 
hogy az új  papirosoknak discreditu1na után nincs más 1nóll , 
hanem hogy cgynehány esztendeig sc1n1ni papirospénz ne 
!egyék, gon<lolóra vévén azon ki vűl, hogy a n1onarch iithan,
n1ikor még egész épségében volt, 120 cgyncliúny n1illio1n jó
conventionális pénznél még II. J Ózsef alatt a török hfthorú
ban is �t circul{ttióra nézve soha több ncn1 szán1htltatott, é::;

ha e szerint az új váltóczé<lulákat isrnét ncn1 :-;ok,íra, vala
mint idősb testvéreiket, a bankóezédulákat, újra buktatni
találnák, vagy ha épen csupán :tz au�ztriai monarchi:íban
csekélyebb értékű ezüst- és aranypénzt veretni készülne:
már akkor mind a cursusban, vagy 1nég jobban a cur,;usokban
(mert akkor többféle cursus lenne) n1ind 111intlcn en1bcrnek,
kivált pedig a birtokosok állapotjában, olyan zűrzaYar t,Í
madna, ha chcz az új ki.irnyiiliílláshoz, Y,tl:1,Jniképen új pútcnst
megint ne1n alka.l1naztatninak, 111cly 1nindcn rcvolutio nél
kül n1in<lent inco·en1észtő és fel keverő fel for!!atásba hozna.

� ,, 

Mit java.;o]nál hát te, örökös fondorló - n1ajd azt kér
ded, kedves bar,íto1n - a jövcdcln1czés 1no11stani bon1lott 
illapotjának orvoslítsitra? 1Vlcg1nontlon1 rövideden, bar,Í tom. 
Én az egyűgyi.i pliínun1okat legjobban szcrctcrr1, n1crt leg
jobbak szoktak lenni, és azt vcttc1n észre, hogy v:tlahányszor 
sok gondolkozás után akad valaki re,íjok, n1indcnkor, nagy
terjedésű és 1ncsszcható rcsult,ítu1nokat szoktak adni. l�n ha 
minister volnék, barátom, ncn1 1nutatnék ,1, 1nagyaror;;zúgi 
státusoknak fél bizodaltnat, 1nint vala1ncly szc1nérn1ctcs ki,,
asszony, a ki félig lebeszéli betegségét, félig titkolja, úgy, 
hogy az orvos 110111 tudja vagy 110111 1ncri eltalálni a hetcgsé
get. Mcg1non<lanftn1 nekik egyenesen, l1ogy 1ni vcl az udva
ron111ak még a ki.ilföldön is pénzbeli ,1,cló:;,;(1gai vannak, Urunk 
a király 60 legfeljebb 70 million1nál több jó 1nostani convcntio
nális pénznél nem szánhat többet a financi,i.k rcnclbc,-zedé„ére. 
JVIegvallan:u11, liogy uran1at nagy rc1né11ységü inkí1hl,, rnint 
okos és szerencsés 1ninistcrck, költsége.; és szcrcnc:,étlen hAbo
rúkba vitték, kik ugyan n1cgértlen1lcnék a nyilv.í11,·aló bünte
tést, de kiknek azonban, mivel n1osta11ríba.n azzal kevés vagy 
:,ernmi pótlást nem lehetne reményleni, közös Urunk tekinte
téből (1nindcn 1ninistert ezután a ne1nzet előtt való 1negfclelés 
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terhe alá vetvén; mely dolognak plánuma nálam megvan, s 
a n1clyct a sbttusoknak bölcs megfontolása és javítása alá 
tc1jeszteni Ö Felsége cngcdclinéböl még ezen országgyűlése 
alatt szándékozon-1), n1ost ez egyszer, főkép n1i vcl nem valá
nak eddig vil{igos törvényes responsabilitií,s ahí. hclyheztetvc, 
kco-ycl1nczni magyar ncmcsszívűség volna. Rzen pracambu
lu; után kérnén1 a státusokat, 25 vagy 20 111illion1ot (20-ra 
vagy 15-rc az örökös tarto1nányokban szert tehetvén) szerez
nének. irár most ne111 csak exinua,n, így szóllanék, hanem 
praecipuam partcm teszik a stá.tusok a n1onarchi. 1�nak. Ezen
okból, n1ind pedig n1ivel különös tekintettel van O Felsége a 
n1aga ígéreteihez és 1V[agyarország constitútiójához, elébb a 
tisztelt státusok vélekecléseit parancsolaton1 van kitudni, 
hocry n1ivel erryenlő financi,1lis principiun1okat és rendtartá-

;,, 0 

sokat kell az egész monarchiában követni, legelsőbbcn is a 
neyczctescbb és szabadabb része a monarchiának hallgatód
jon n1eg, és a tisztelt státusok az ellenkezőről igazsággal 
mindenkor ne panaszolkodhassanak. Ekkép a 1nostani papi
roi-pénzt egyszeribe 

111 1 vagy 1 '12-ted részre jó conventionális 
pénzzel hat hét alntt úgy egészen fel lehetne váltani, hogy a 
sokasárra n1iatt szerencsétlen papirospénz csupán csak gyá-

o 
•. szos en1lékezetben 1naradna meg. 0 Felségét ekkép nen1 le-

hetne azzal vádolni, hogy a közfinanciáknak felsegéllésében 
leo-töbhct ncn1 io-yckezne cselekedni. Ila e szerint a <leval-

o ;:, 

vatio szerént n1inden adósságok is egyszersmind lerovattat-
n}inak, a státusok ezen intézete senkinek kárára nem szol
g,\lna, mivel ezen esetben a jó pénz 1.,éhozatásával bizonyosan 
ugyanezen leszállítás szerént minden jószágnak, értéknek �s 
akArmi néven nevezendő vagyonnak ára le fogna n1enni. Es 
így az adós ro1nlása nélkül fizethetne; a ki pedig 1000 forint 
activa adósságának p. o. 12-cd részét jó convcntionális pénz
ben kapná, . zintúgy semmit sc111 fogua veszteni a mostani 
:íllapotjához képest. i1crt azon 12-ed rész jó kézpénzen azt

veen1lcné, a mit most 1000 fton papirosban sem vehet;  a ré
gichh rnúlt vir{1gzását pedig se1n nem szokn[i, sem nen1 kel
lene senkinek i,-, 1nind egyiknek a stlítussal együtt a veszély
hí51 való kivcrgődése alkaltn�1tosságával sz�1mbavenni. Ila 
azonban a tisztelt státusoknak jószívűségek a csekélyebb 

sorsl'.1 s a. közelébb múlt időknek nehézségei miatt nagyon 
károsíttatott eapitalisták nyo1norúságától netalántán sziína
kozásra indíttatnék, szaba<lságokba állana országos subsidi un1 
által, a 1uely nck adásával az clősegt':llcndőknck nc1n volna 

.. illő terheltctni, azokat segítcPi, 01''clsége ezen subsidiu1nhoz 
birtokai szerént szívesen adakozna, a ti,.:ztelt stií.tu,;ok peclig 
egész Európának tapsolási közt szíves megelégedéssel érez
hetnék, hogy 1r;<lőn a királyt, a monarchiát és önönmagokat 
is a legnagyobb vcszedele1nből, a 1ncly súlyos húborúk ut,í.n 
a. békcség közt a. nemzeteket érheti, ,-zerencsésen l :segítet
ték, ugyanakkor egyszersn1intl szegénycbl> polgártiÍri;aik:1.t is
a.z őket n1éo- inkább fenyco-ető veszélyből kegyes segcclelmekO O 

:íltal annyi szenvedett ínsegek 11tán l,iugratták. ]gy kéne, 
úgy tetszik, egy XTX. századbeli 1ninistcrnek a n1agyaror
szárri státusokkal beszélleni. Dc a rni 1ni11 isterei n kct a szii-

o 

za<ljok a. 1nelybcn élnek túlszaladta, és ők a XVI. szií.z:tlllieli 
ideáknak rozsdájáva.l mindenkor elé-kel vén, és I. Leopold ide
jének o-őo-ös stylusával ide hozzánk iílta.l zúgván, a.zt a.kar-

o O 

niík, hogy 1ni úgy viseljük n1agunkat, va.la.1nint a 1nostan1

századnak nen1zeteihcz illik. Én ha n1inister volnék, n1ég azt 
is meo·eno·c<lném hoo-y kiki ezüstjéből, 1ncgfizetvén a.kiveretés 

b t>  ) t,  •• :trát, Ö Felsége pénzverő házai ba.n jó eon ventionií,lis, 0 .b'cl::;égc 
képe aln,tt veretni szokott h11szasokat csináltasson n1ag.ínak. 

De elég 1nár, e lúnta1n 1n,í,r oly rövicl idí5 iíltal is j:ítszani 
a 111inistcrt, .és Te, hisze1n, 1nég jobban clúntacl a, fog:i<latlan 
n.pródot. Tra.nscamus ad literas, c111ac pernoctant nob�:=-c�11n,
pcregrinantur, rustieantur, adversis s�latiu,n. ac perf 11g1un1
pra.ebent; dclectant do,ni, inirnieos par1unt for1� ctc etc.

Ila ritkábban írok neked, baráton1, sokat 1rok egyszer
re. Bontránkoztál, a1nint l:í.to1n, hogy széle,;en holinit tudok, 
clc 1nikor pnrallcl{1t húzni akar vnlaki a. ne1nzcti litera,tt'irá_k
közt, lehetetlen szűken csak egyetlenegy bírgyról b:,;zclleni;
fL ki a hegy tetejére 1negy egy vicléket lcabroszoln1, n.111;:�k 
szélycl kell nézni éfl holmit l:\tni. Dc bcszédeinnck c1,elJ:i 

1 1 l,· .· clia.ral·teri:=-tik:íJ·a a csak ecry vala, azaz: vn. amc y ,1c:,1ny , ' ' , . 
ne1nzeci literatúráknak. Én, kiv,ílt a n1 it neked szoktnin irn,,
a.zt nem h·on1 kérkedésből. 1\.zon authoroknak, a nielyeket

eitá.ltan1, minden munkáit lehctetl<'n volt olvnsnon,, mert

••••••P"""" ___ Jz-.._, ______________________________________ _ �==���=----------··-=-----:i·� ess„ w 
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nem élte1n még nestori időt, de egyet sen1 hoztam elő, mely
nek vala1ncly több híresebb 1nunkáját nen1 olvasta1n volna, 
és pedig azon czéllal, hogy azon authornak s ne1nzctének 
gcniusiít kiismerjem. Erről véghetetlen sok jegyzései1n van-
11ak, rnelyekkel talán parádét is tehetnék, ha k:edvclné1n a 
parátlérozci.st. Én igen sajnálo1n, hogy neked Schlötzer, gyö
keres elméje és stylusa nem tetszik úgy mint nékem. En se
holsern mondom azt, hogy Gőthét n1ég említőnek sen1 talá
lom, hanem azt n1011<ltam : hogy sem én se1n feleségen1 nen1 
értettük az annyira elhíresedett ,'\Tilhelm n1ester esztendeit. 
ll,í,t azért hogy mi vagy tudatlanolc vagy ízetlenek va-
1ryunk Gőthe nem említendő? Azt sem mondtam sehol is 
0 ' 

hogy ICcnnst <lu das Land-ot kivévén, Gőthc 1nás egyéb e1n-
lítetőt ne1n írt. Egy francziának: itéletét hoztam elő Gőthé
ről. Ez az egész hib:í1n. Dc gustibus non est disputandu1n. 
ICe<lves barátom, én bálványoclra sarat hányni nem akartan1, 
irnáJd bízvást, csak engedd meg, hogy n1ás mást is i1nádhas
son, vagy senkit. Aemilius Macer egykor Agrippa Pantheon
j,iba n1cne, ahol 1ninJen isteneket imádtak. Látván hogy 
egyik Apollót, a 1násik lVIinervát, a harmadilc Diánát, a ne
gyedik Bacchust és Cercst, sokan Priapust, nén1elyek pedig 
Stcrcuciust is imádnák, noha Epicurus után gondolkozna az 
istenekről, hogy 1uindazonáltal semmiféle istenséget meg ne 
bántana és senkit az imádók közűl 1neg ne botránkoztatna, 
az egész n1ennyei gyülekezetet ott a szép gö1nbölyű lyukas 

' 

templomban i1nádni keze.lé. Eszrevevén őtet a görögösen 
si1núlt 1\.tticus, azt mondá neki : Ájtatos ember, ugyan mért 
ne1n áldozol Sokrates géniusának? Ha ezen genius ís isten, 
felele n1acer, őtet is in1á<lo1n amidőn minden istenségeknek 
iíJ<lozon1. De ha e genius csak Sokrateseknelc sugall legin
kább, n1it veszed nékem roez néven, ha más testesebb isten
ségeknek ihletéseik erősebben hatnak lelkemre? - Az ízlés 
változik, kedves barátom; meglehet, hogy ha min<len mun
k{1it olvashn,tná1n Gőthénel,, jobban tetszene prózája; mert 
po<'ziséböl több darabokat ismerek, és  sokan igen tetszettek, 

' 

ki,·,ílt szÍYes együgyi_iségek n1iatt. En, kedves barátom, igen 
k<',·csct tudok, noha sokat tanultntn élete1nben; abban van 
l'g1'.;;z érdenH't11, hogy egy ezél ra. ;;zo kta nt i)s;;zcfogn i az 
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olykor messze egymástól esni látszó ideákat is, és hogy né
melykor külön tekintetekből vizsgálván a dolgokat, az egy
másba esni látszókat el szoktan1 választtni. Én cin vagyok
ex professione erudtus sohasem is vágyakodta1n reá, nc,n
volt sem kedvein sem idő1n, sem a.lkaln1atosságon1 arr:i
hogy P· o. valamely bizonyos tu<lo1nány ne1nébcn n1indent
1nég a haszontalanságokat és a hiibavalóságok:it is, n1cgtn .. -
nuljam, hanem azon valék, hoo·y a nevezetesebb 1lol ,,.ok-o n 

kal ne legyek egészen csmerctlen, és hogy né1nely küliin
tárgyakban, a melyek leginloíbb intcressáltak, okoskodó is-
1nereteket szerezhessek magamnak, hogy renddel és vilú
gosan tudjak gondolkodni és írni, és hogy nén1ely dol
gokban n1cgkülönböztetett ideái1n (idées distinctes), a. tiib
biről pedig a 1nihez férhettern, a1nennyire lehet és lehetett, 
és eln1én1 tehetsé

0
°·e s az időtn 1neo·eno·cdte ter1nészetes de-t> 0 ' ' 

rűlt és nem ho1nályos i<leái1n legyenek. A tcr1nészet 1neglc-
hetős és középszerű emlékezettel, szerencsésebb képzőtehet
séggel és nem a legrosszabb ítélettel 1neg!ddott. ·Rhez járúlt 
egy egyenes, nyílt és cgyszers1nind érzékeny szív, n1elyet a 

' 

környülállások alknJmasint már elto,npítottak. Rn sok vi-
szontagságokat, sok tíjdahnakat, n1elyeket titkolék minden
kor, szenvedte1n életen1ben, ezek, szerencsétlenségenu·e, úgy 
estek többnyire, hogy a helyett hogy tern1észeti tehet:;égei
met élesztették volna,  azokat n1ajcl 1nindig f'ojtogatniík. 
N unqua,n fon1e11ta cur,1xt1m relinq uerc potui, pedig 11en1 tehe
tetlenségből, hanem, an1int én 11uiga1n tutlon1 lcf!:iobban:1, való
s,ígos szükségből. Még jóeleve úlb1lL\.tta1n, hogy olyan or,;zag
ban születék, ahol csupán az elinének és 11 tndom,ínyoknak 
1nívelése, a1nint ezer péld.ík n1utatj.ík, dics{íség nélkül iríg:y
séget és háborgató üldözést hoznak a johb fejekre, é,; a b:ijok
böl n1eg az ínségből ki ne1n ragatlhatj,ík az c111bert. 'ral1ín 
másutt annyi tűzzel és iíllhatatoss,íggal ne1n az uto],;<Í e1n
berré válhattan1 volna. A környülálhísok teszik az c1nhcrt; 
csndálom, hogy annyi akadúlyok ut,1n 1nég annyi cnthu;;ias
must taláJok a RzÍ ven1 ben a jóhoz, a nagy hoz és a széphez. Az 
igazat nen1 is e1nlítem; jól n1ondja Des Cartes: c111e ee q11e 
c'est que la verité quan<l clle est scule? l\[o,;t túl is ,·agyuk 
1uár a clics6"éo- cszten<lein, í\s1.iiliik, v{>niiliik. 

'"' 
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Esztentlők havai fejemen telelnek; 
Nékcn1 it szerencse sohase1n mosolygott. 

Legfőképen gyermckei1nnek kell élnem ezután, hogy ők 
se szorúljanal.:: IÍIOSolyg�ísára. 

J?orgato1n olykor Töviscidet, de l{ivú.lt Marmontcl for
dítús:ít, melyet harn1aclikszor olvasok, és n1inclig jobban job
ban szokon1 hozzá. Mcgvallon1, hogy ha még egykét olyan 
1nunk.í t fordítasz, készen lesz a rnagyarokruíl is a széptársa
s:í.gnak a nyelve. 

Elvégeztem Tacitus első könyvét, de nem vagyok még 
egészen vele 1uegelégedve. 

A hárántsípos Avakom kapitány úrról fordított versei
det olva tarn; nékem jobban tetszenek mint az ő sípohí.sa. 
Ilallottam én gyakrabban Avaku1novicsot ICassán, és csudál
tam mesterségét, dc, megvallo1n, szívemre ne,n hatott. Olyan 
erőszakkal dolgozott egész l{épével, úgy tátotta sz<'meit, 
úgy erőltette lélckzetét, hogy valóban nen1 bá 1núlta1n, hoO'y 
)lincrva clhiínyta a sípot, Apollo pedig 1negnyúztaMarsya;t, 
és l1ogy Plutarchus szerént azt mondta Alcibiá.cl : hagyjuk a 
:-;Í pot a boeotiaiaknak, mert alkalmatlanok a szószóllásra. 
l<�éltcrn gyakr:111, hogy úgy ne já1jon A vakon1 úr 1nint I -Iar
rnonidcs Luci}tnnál : addig-addig és úgy fújt, hogy végtére 
1�1cg�ol t. A lantnak tónusai pengőbbek, szökőbbek, a sípéi 
folyobbak és a levegőt cgyenlőbben ltasítók, és 1néo- scn1 volt 
Alcibiátl ideje utií.n bcc ek a thebai síposoknak Atlténába.n. 
Rz tahín a többi okok között onnan is jött, hogy többet tar
tottak a.szen1cken kcresztűl jövő érzékenységckről és azoknak 
ti:-;ztas!tgáról az athcnaiak 111int a többi görögök. Azért tahí.1-
ta fel l\lar1:<yas a szájkötőt. I -Iiszcd-c azt, a 1nit Dioo-enes 
�acrt'.us beszél? hogy a sípos Xenophantus sípjávat' úgy 
felgerJcsztettc volna Nagy Sándort, hogy azonnal a feo-yver
hez kapna? Ncke,n jobban tetszik La.ertius jeo-yzés; ennél 
a históri,ícskán:íl. lT gyan n1ért nem csillapította0 le inkább, 
ú�yn1oncl, forrón háborított s háborító indulatjait? És azt 
hiszed-e hogy nén1ely A piciusoknúl Rómában sípszóra főzték 
az étkeket, és hogy ha elhibázta a szakács ez vao-y arnaz étel 
r" I f f 

b 

b ,oz<·;;ct, a s1pos n1eg otoztritott? 
l(iR 1 Ior�ítzának majd neki fekszem. 1-Ia Pozsonyb:i 

• 
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találok menni, megkeresem Virágnak Poemáit; kívánom 
hogy a szerző nevéhez hasonlóknak találhassam. Számot tar
tok Vitkovics Mihályhoz bocsátott epistoládra. Én rnég nem 
találhattam inspirátióval teljes időt, hogy felelhessek a tiedre 
- arra scn1 hogy bibliothekámat rendbe szedhessem, és így
jól kés7iült katalogust küldhessek neked. l(is lakásomhoz
építtetett h:irom szobám ne1n tavaly, amint reméllctte1n,
hanen1 csak ez idén készülvén el egészen, csak most költöz
hettem beléjek. Távollétemben a fiókokba rakattatván a
köny vck, újra kéne azokat elrendelni. De nen1 tehette1n 
még eddig, mert a festékszagtól nem egészen még ment 
irószohánk, mely szoba bibliothekám is egyszersmind, <le 
ahol a szag miatt edJig csak eg) nehány fertályt tölthetek el 
napon kint. 

Landont íme ide rekesztem na.gy köszönettel; kicsafar
tam belőle, a miket czéljaimra hasznosoknak ítélten1. 

Almásynak, Szepes vármegye notií.riusánnk kölcsön ad
ván IColbielszkit, 1uég a ,núlt tél olt..1. , :ssza nem küldötte. 
ICérlek kLild<l 1neg n1inél elébb, 1nég a diact:1 előtt pél<l:í.zato
dat, azonnal Ieiratorn maga,nnak s visszakLildö1n. 

Feleségednek kezeit csókolom, és szerencsés fellábulást 
kívánok. 

A sokféle, holmi tudománynyal szélesen elte1:jedő, levc
le1nben vagy annak itthon maradt cópiájábn.n (nem tudhatorn 
bizonyosan) több hibák csúsztak bé, p. o. Ilcrder a poet:ík, 
és az én oly igen kedves Lichtenbergcm és Engel a né,nct 
prozaisták közül kimaradtak. Delan1brc helyett La1nbcrt yan 
írva, igazítsd ezeket, kedves barátom. De arról 1ninclc11kor 
1ncgemlékezz, hogy ha netalántán disscrtatio is talált lenni 
levelernből, én csupán csak levelet akartan1 írni, és így cn
gc,-,ztelt szemmel tekints a sok hiánosságokra. A mi a kérdé
sedet illeti, hogy esn1crem-e Gi5thc munk:í.it? .i\..zt fclclhcte1n: 
hogy mind esmerem, de hogy eleitől fogva végig mind cl 
nem olvastam, hanem hogy talán többeket olv:1stan1 beliílök, 
mintsern gondolsz, p. o. Dorothcát is olvastan1, n1ely egy új 
ncn1, vala1nint a G·ötz von Bcrlichingcn is, rnelynck annyi 
követői voltn.k. Mivel annyira gyönyörköclöl G6thébcn, a
többit is mincl cl foo-om olvasni. l{özten1 1ne

0
0- közte,! csak az

" 
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" különbséo- hoo-y te co·ész authort és 1nindcnütt, én pedig (\> o, 0 0 

csak olykor-olykor, itt s amott in1ádo1n; Te úgy nézed mint 
a bclvcderi 1\pollót, als cin hohcs Icleal, én pedig csak mint 
Antinoust, bloss als cin Idcal. Unu111 hoc dissirnilcs, et cetera 
pocne ge1n<'lli. 

Íme egy kis fordítás, mc·lyet néked küldeni merészelek. 
Olvastad, hiszc1n, a 1ninap az újságban azon deá.k verseket, 
melyeket a franczia követ Otto, midőn az új római király
nak születése napja Bécsben ünnepeltetnék, egy �,ltalvihí,gító 
felibe iratott. Egy ragyogó csillag alatt t. i. láttattak a két 
hirodalon1nak két fő folyói egyveledve hempelygetni habjo
kat, a két testvér ,nennyköveket hordó sasoknak kitc1:jesztctt 
sz,\rnyaiktól l'irnyékoztatva. }\ . clc�tk versek így következnek : 

Scquana Danubiusquc si•nul concordia tandem 
Agmina lyn1pharum, fausto sub sidcre volvant, 
Imn1unique fcrant co1n1nercia libcra Ponto, 
Et ia1n fratcrnis gaudentes fluctibus, urnas 
Defcndant aquilae, sociato fulmine iunctac; 
Et fove,ant amplcxae alis tutricibus orbc1n. 

Magyarra így próbálta1n fordítani : 

Az Duna s Szajnának velegyítctt nedvei végre 
Tornyozot' és széles tajtékbuborékban credvén, 
Boldog csillag alatt ncvekedvc forogjanak cgyiitt, 
És, szá1nos gépelyt Stan1bul torkába vezetvén, 
Altalok és rajtok 1nenten szabatl1Hjon a tenger; 
Az testvérhabokon a sasok tapsolva rcpülvén, 
A két t:lg vedreket sok társas mennyköel óják, 
S oltalmas szárnynyal mindég a világot öleljék. 

A hin1pellér poctát háron1 vármegye az országgyülésre' 
akarná küldeni : Sáros, Zemplén meg Szabolcs. Erdemem 
felett vala becsület, 1nelyet , hacsak lehet, sok okokból 
igyekezni fogok magnn1tól elhárítani, ha pedig illendőséggel 
nem fog lehetni, 1nivcl 1nár kettőért voltam, elmegyek a har
madikért is, nem 111intha valan1i jót és  hasznost tehetni, vagy 
valami nagy rosszat elhiírítani rcméllenék, hane1n hogy né
mely igen tisztelt baráti1nat a hazában ne szomorítsak. Epi
knrus azt mondta és igaz,ín n1ondta: Procul sit sapiens a 

• 
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republica. De én nc,n vagyok sapiens, nem is élek rcpubliefL
ban, hancn1 olyan országban, ahol nincs publica-rcs, és ahol 
eddig sc1n nen1 tehettem sen1 nem fogok tehctn; egyéb jót, 
hanem talán csak azt, hogy né1ncly felette oktalan szen1tclc
ncket 1nég nagyobb sze1ntclcnségektől tartóztattam és tar
toztassam. Ila cl fog kelleni 1ncnnc1n, 1najd ké1-zítck l)ozsony
ban egy titkos jegyzőkönyvet napról naprn, a 1nclybi51, 
rc1néllcm jobban fog kitctszcni a jövcndő diaetúnak val <Í,;,i,gos 
historiáj a, mint valamcn ny i nyilván való d iaet,í l is act,í. k ból. 

Igen kedvesen fogo1n venni, ha o<la is olykor írni fogsz 
néke,n, ha cltalálnék n1enni Pozsonyba. 

,r ale dc]iciac 1ncac. Maradok holtig 

1,X 11. 

Édes úa1·útorn! 

hív bari'ttotl 
Jóska. 

J,íl. 31.tl.1811. 

Itt a.don1 által azokat a miket tőlem vársz, és a rnikct 
Néked általaclnom kellene, félvén, hogy is1nét clkerűlö< l an1i
eulusod házát, mely Téged magában l.í,tni ohajta.na min(lig, 
s ezen szerencsével inkúbb kevélykcdnék, n1int ha a stb. stb . 
szállana belé. Vala1nikor időd engedi s itt 1négy cl, ne kcrűlj 
bennünket; sehol sem láthatnak Téged szívc�ebbcn. - Leve
led tele van a legbölcsebb tekintetekkel. Bár rninden n. sze:
rént nézné a dolO"okat. De mi szabadít n1eg bennünket ennyi 0 , 

1 . bajból? Erre r1,ehéz felelni és igenis kön1iyű. En úg! 11sze1�'.
hoO" TéO"ed Szabolcs iríg·yle Zemplénnek. 1\1nenny1bcn ez UJoY o 

l 
.. l , 1 fényt vet nevedre - ÍO"y három vármegye (QVCtJC YR a , -

0 
. 1 ' k neked szívesen örvendek; nincs benne 1uagunknak is ,arun 

mert 1�indegy az egészre, akár1nelyi�< \"{trmegye , követje
mondja, csak jót n1ondjon. Dc ha, Te mi�r Sza�olcsbol �égy
is, kérlek, jelenj n1eg itt aug. 12-ére, m,nd azert, hogy _Jelen
1 · · ] · 1 l 'sal 01· m1· nd hoO"y a 1nea,·alasz-égy az 1nstruct10 <1c o goza , < , o .. � , 
t.isban a jó felet segéld. J\.ttól félek, hogy larg1t1ok altal

15"

, 

' 
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fogja sok gazda.g vagy kevély a dolgot vinni. Szólj Sch1ni
deggcl, hogy viselje ő ( és Szemere István) a n1i vár1negyénk
képét, s dolgozzál azon, hogy 1nás ne választassék az anya
szcntegy h:íz fiai közül 1nint Sch1n. Ö jót fog rnonda1ii s nem
hallgat, - n1ás vagy hallgat vagy rosszúl is szól!. Ajánlom
magamat megbecsülhetetlen jóvoltodba.

• 

LXIII. 

11-a 7-bris 1811.

Amice ! 

En transmitto duo principalia diaetae documenta, quibus
omnia reliqua innitentur. Propositiones quippe Regias et pri
mum Statuum ad illas Rcsponsun1, prout quippe illud in hes
terna scssione finn.liter constabilitum est, ct hcri Proceri
bus, qui supcr co hodic dclibcraturi sunt, transmissum.
Opinione prudentiorum b0num quidem est, secl non satis
prcssum, et in n1odcrnis adiunctis, in quibus omnes populi
n1onarchiac cnergia1n I-Iungaroru1n desiderant, nimis molle ct
aq uosu1n. Scd fortasse prae:; tat levius i nci pere. Caeterurn
Proccrcs illud magis a<lhuc emollient, ct si etiam Sua Maies
tn.s eo acccsserit ut chn.rtaceam pecuniam inposterum sine
consensu Statuum non multiplicet, et non clevalvet, juri ta
mcn emissionis, quod omnes Europae principes sibi vendicant,
vix cedet, et moderni Financialis plani cffectum et continua
tioncm vix suspenclet, sistet, aut post auclita Regni Consilia
inmutabit. N unciu1n fa1nosum SS. ad Procercs etiam trans
mitto. Est opus ponderosu1n J os. Vay. Valdc 1nulti sunt, qui
radicalc1n curam volendo , totalem chartarum abolitionem
urgebunt , et privatum commodum , quod quoties cum pu
blico commodo concurrit, semper ferc victoriam reportarc so
lct, salntari huic intentioni obstabit. Plurimi imao-inariis di
vitiis valde n.sveti sunt et paupertate1n privat:m publica

• mag1s expavcscunt, non satis perpendentes, quod aliquot
anni hanc privatam paupertatem sanarent, aulae co1nmercii

• 
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a.ctivi organisandi necessitatem imponerent, principium „ne
ad formarn aliarum provinc;iarum gubcrnemur" facto stabili
rent, et dato 10 annorum moratorio, dcbitis chartaceis a<l
minorem realis pccuniae su1nmam dcvalvatis , scabrosas
creditores ct debitores iuter quaestioncs facilitarent. Tem
pus doccbit, chartacea pecunia permanente, omncm mcde
lam J.1alliativa1n futura,n, Chartis ct 1nala 1noncta omnis
speciei rcgnu1n et monarchia1n posthac q uoc1 ue ct mao-is ad
huc inundandam fore, et bella non cessatura. Nolentes

0

totali
ter ulcus etiam dolore co1nitc rcscindere, serpet vulneris con
tagio, et in fine finali tamen doloro::,ior et ,najor amput .tio
fieri debebit. Deputatio, cui arcana Status communical u
tur, quo major fucrit, eo erit pcriculosior. Ex initiatis ,·1 .im
missionarii fient. Omnis numero:;a deputatio hoc habct mali.

Clerus timere incipit, Tabula Procerum, uti scmper,
digitis Statuum vult castancas igni eripere. Dcputati 111 :lti,
valde juvenes, va!Jc inexpcrtes, dircctam veritaten1 sccuti, pru
dentiam negligunt. Senes, morc consvcto, ut cmincant, Jirigant
et aucupentur, artes sua::, exercent. Pcrsonali::, cum summa
modcstia et dignitate exercet praesidium, at <:lavu1n quoque
bonu1n civem dixeris. PaJatinu::, hactenus totus tectus; q uid
tegat? ignoratur. Fiducia 1nutua in Tabula Statuum non re
gnat. Valde multi sunt ex <le]Jutatis 1.807-i; Paulus Nagy,
�1ajthényi et Puky desunt. ln 'fabula Procerum nonnisi 18
S. Comites adsunt, ex episcopis et titularibus 11agnatibus
multi desunt. Zichy post cortinam vVallisium videtur velle
praecipitare. Quaestio de creditoribus et <lcbitoribus tam
quan1 fo1nes omnium passionum ad finem <liaetae relega
bitur.

Nudius tertius tractatus suscriptus fuisse dicitur, me
dio cujus Imperatori Galliarn1n in omnem casu1n 60 millia
auxiliariorum stipulata.

Non puto Diaetam ultra finem 8-bris protractam iri. -
His maneo cum peculiari existimatione

humillimus servus
J. C. D.
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LXIV. 

Octob. 3-d 1811. 

Kedves brirátorn ! 

September 11-dikén hozzá1n ereszteni méltóztatott le
veledet tegnap késéí estve s már ágyban vevém. ICöszönöm, ,; 
ke,·élykedem azon zerencsével, hogy Te rólam n1ég a haza 

' 

nagy gonlljai között is emlékezel. En július olta betegeske-
dem, s augustusnak első napjai olta oly igen rosszúl vagyok, 
hogy septbrnek első és 15-d na.pjai között magnm, feleségem, 
orvosain1 s mind azok a kik körültem forogtak, n.zt hittük, 
hogy 1neghalok. I)e 14. és 15. között éjjel a nyavalya krisist 
tett, s gyógyúlok, de oly resten, ahogy egy hatféle nyavalyá
ból lehet. J\Iint a rernete, Gesznernel{ Fa-láb nevű idylljében, 
ki ,naga, öreg és n1egroskadt lévén, a közügyért nem har
czolhatott, úgy in1ád kozo1n én, hogy a haza képviselői hasz
nost végezzenek királynak, hazának, s egyenként kinek
kinek. 

Re1nénylem, édes barátom, hogy Te a diaetáról meg
hozod ezen czímű könyveket : 

Gustern1ann, über die Ausbildung der Constitution und 
Gesetzc der Ungarn. vVien, 1811. 

Piringer, über Ungarns Banderien. vVien, 1810. 
De potestate ae jure Status in hona Eeelesiae et Cleri. 

Viennae, 1811. 
és így Ti5led megolvashatom. ICérlek, haza ne té 1j nálok nélkül. 
Minthogy Gustermann k. k. Büchercensor és prof. a Thcre
siánumban, Piringer pedig udvari seeretárius - a 3-ik 
munka írója nem spen<lírozá a maga becsületes nevét - s 
minthogy Bécsben s ez idén s tavaly nyon1tattattak : úgy 
tetszik, hogy az1'.rt vannak írva, hogy a <liaetának vezérlői 
lehessenek. 

' 

Es még egy kérést: 1808-ban a <liaeta alatt én egy 
éltes festőt látogattam meg Pozsonyban; a neve Römer, a 

1 
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szállása pedig egy snburra volt a Szent-l\1ih,íly kapuj:ínál. 
Igen derekasan dolgozott olajban. l(érlek nyo1noz<l ki, ha 
él-e? és ha él, festettesd n1agadat i n Leben:,:grö,;:;e, abcr i n 
ei nc1n kleinen Format. A képet é11 ncn1 kére1n; legyen az 
gyern1ekeidé. Csak azt kéren1, hogy egy jól eltalált és szépen 
festett képedet kaphas;;a1n meg a végre, hogy len1ásoltatha;;
sa111. Vedd reá oztán követtársadat, kit n1ély tisztelettel 
tisztelek, hogy az is festettessc 1nagnt. J,:11 1\Iagyarországon 
még nem találtam jobban fe,.;téí f'esté5re 1nint ez a Rö,ner. 
Báró Prónay Simonné most ki.ildé 1neg 11ekc1n it pei:-ti híres 
Neygass által festett képét, clc az. igen rút 1n11nka,, er arbci
tet in das sch,vi:i.rzliche. Ilan1isabb coloritet alig is1nerek 
mint a Neygassé. 

Én aug. és septc 1nberben i3 rece11siónál alig csiniíltam 
egyebet, a legutólsó a, l(i,; J áno,.; IIor,ítiusi Levelei, melyeket 
egy sorba. állítok a Daru Ilorátzával s "\i\Tieland lToratzi,;che 
Episteljeivel. Láttad-e az _L\.nnálisok júniusi füzetében a 
Szabó Virgiljc recensiójrít? 1\.zt én dolgozta 1n, s én (lolgoz
tam 111eg. Rettenetes dolog a.z Aeneiszt úgy fordítani. 

Élj szerencsésen, kedves barátom! IColcs, rojt, pántlika 
lesz-e jutalmad? Beleznai ismét fényt von a 1nagá ra. Boldo
gok a gazdagok, őnékiek érdemül s észnek poltolékjáúl vé
tetik az adás. 

Örök tisztelőd s híve<l 

Báróczy s még mások nálam ily nagyságú vászonra 
vannak festve : 

Höhe der Rahme 1 Schuh, 4 Zoli. 
Breite der Rah1ne 1 Schuh, 11

/2 Zoli. 
Für das Gesicht bleibt von dem Puncte an, ,.,o an der 

Stirn Jie l-laare anfangen, Sieben, Zoll.

' 
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LXV. 

Pro D. Franc. Kazinczy.

Posonii, 6-a Octob. 1811. 

AmicP.' 

Submitto Nuncium ad Proceres, quem ego scripsi, et
qui tam famosus effectus est, ut indicta jam sessione eadem
dilata fuerit, et conferentia apud Palatinum eelebrata 1), in
qua Sua Celsitudo promisit se artieulum pro futura seeuri
tate Regni ita, uti petebatur per Status, obtenturam. Ab hoo
itaque nuneio praeseissu1n, pront a Repraesentatione 2), quae
nuncio huic superaedificata fuit, et quae illa, quae in nuneio
concentrata crant, extensius exhibuit. Interim Palatinus non
potuit obtinere quod promisit, et qualem Resolutionem Re
gnum obtinuerit? ex adnexo patet. Caeterum nuncius iste
supressus, et quia tantum Circulum pertransivit, ct neque
Tabulam Statuum, neque Tabulam Procerum tra11SO'ressus
D. . h l 

t'> ' 

1ar1un1 auc quaquam intrabit. ln haereditariis provinciis,
praesertim Viennae, magnan1 fecit sensationem. - J>ost Re
solutionem non favorabilem SS. et 00. novum nuncium ad
Proceres n1iserant, qui nihil aliud continebat, quam extra
ctum mei nuncii; unicam novam ideam acldi voluerant, vel
potius clarius adhuc expresserunt, quod quippe in ReO'nO
Hungariae cuncta principis jura disertis inniti debeant 1:ai
b1�s .. Proce_res diu disputarun t hanc propositionem; se<l p:r
sp1c1entes 1n fine quod ulterior ej us <lisquisitio inO"ratas plures

. b ver1tates evolveret, accesserunt. Qualis post hanc accessio-

• , 
1) 11 ert a pa latínus megértette, hogy ez a nuncius a circu laris

sess1oban felolvastntott és a st,itusok tábláján fel fog olvastatni. Ezért 
h _agy�a e_lbalasztatn_i a sessiót, s a megyék kövctjeikct magához conferen
t1ára 1nv1tálta (Kazinczy Ferencz jegyzete). 
• .. 2) Ezt a repraesentátiót a nunciusból dolgozta Pest vgyei v. ispán
cs kovet Szentkirályi László (K. F. jegyz.).
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n�m Repraesentatio sursum iverit. ex adnexo patebit 1). Acci
p1etne Regnu1n Responsum, nec ne, tempus ostendet. Reliqui
Status gravamina eolligunt ex instruction,bus, et praeferen
tialia digerunt et redigunt. Majoris n1omenti praeferentia
Hum gravaminum, quibus remedium hac adhuc diaetn per
legem adferri cuperent, redaetione1n et deductionem mihi
commiserunt. Sum itaque iterurn non rnediocriter oceupatus.
Longas itaque et specificas magis literas, uti cuperem, scri
bere non possum. }!is maneo cum sincerissima amicitia et

• • • ex1st1mat1one
hu1nillin1us servus et an1icus

C. J D.

LXVI. 

Széphalorn, Nov. 28-d. 1811.

Kedves barátom! 

Alkalmatossági versezetekről mit tartok, nem szükség
mondanom, noha a genie azt is interesszanttá tudja tenni,
nem úgy n1int a közönséges fejek, kiknek efféle verseik ne1n
egyebek mint rigmusok. 1\zonban az ide ziirt nyo1ntatványt
bátorkotlo1n néked mégis bemutatni; nen1 azon hiúsáo·ból

� 0 '

mert hozzám azaz fia.ruhoz van intézve, hanc1n azért, hogy
,negolvasván a választ, lásd, hogy nékem elolthatatlan szom
jam a jókat szeretni, s magamat hozzájok esatlani. l(ülönös
kedvemet tennéd, ha azt ( tu<lnillik válaszo1nat) a cle,·ék lVIaj
láthtal ol vastatná<l. Örvendek az ő üicsőségénck. lVlcgjöven
dőltem azt midőn 1808. egy aszt.tln:íl ebédeltem vele, és
ahol én 1naga,mba z(Lrva hallgattan1 a beszédet. 11ajhíth cránt
azolta min<lég lángol lelkem, inert a jókat egy hangból is
ki lehet ismérni .

A bécsi Annálisoknak octoberi fűzetében (lap 97. hátú!)
e sorok állanak : Als fertig führt die Realschulbuchhandlung
in Berlin <len zweyten u. dritten Band von 'l'acitus "\1/ crken,

1) Lásd a nyomtatást ddtto 30-a Septembr. 1811. (K. F. jegyz.).
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dcutsch mit Abhandlungen und Ann1crlcungcn von W olt-
1nann anf. Erre Téged tisztemnek i�1nertcm figyelmessé tenni, 
inert a ki classicus írót fordít, annak j6 mind azoknak mun
k:íika t n1egolvasr i, a kik u�;yanazon író körül fáradtak. Oz
t�ín J,Jrolt1nann oly nagy nevezetü 'ró s historicus, hogy tőle 
csak jót lehet s kell várni. 

Biharból írják, hogy Consil. Tokody oda a diaetár61 
írií. hogy .9rúf J?hécley Lr1jos torontáli főispnn, helyette pedig 
Zichy, ki Biharban Diószegen lakik, administr{1tor leve. J\1}1r 
llítom, hogy Rh. 1neg nen1 szűnik h(tgdosni. Neki soha sen1 
elég a n1i n11isnak sok is volna. Dgy van-e amint Tokody 
íri·a, n1eO'hallon1 Biharban, hová holnap indt'.ilok. I-Iát Dreve-

• 0 

nyák 111ikor lesz f<íispán és hol? 
Élj szerencsésen, kedves barátom! Vag·y-e festve, vagy e 

talál\'a? Bár akkor is voltúl volna, n1időn mint félig gyermek 
f<'lig férfi cl<'iször léptél fel a haza, vénei közt, s több erővel 
mint Yéneink. l\faraclok örökös tisztelettel. 

I-I clrn e c z y  11i hály hoz.

Nov. 27-<l. 1811. 

(Ódáját csak n1ost vevén1, s a válasz mindjárt ment). 

.. 

Fian1, ki kedves anyja karjain 
Csak fájdalomnak hangjait adja még, 
Hálája tol1nácsává atyját tevé. 
Vedd nyájas arczczal azt, s a gyermeket, 
l(i lantocl énekére felfülcl 
S nevét mosolygva hallja zengeni, 
Szeresd tovább is. Boldog j6solat ! 
Nem lett az isteninknek ellenekre 1),

I(it papjok édes dallal idvezel. 

1Iidőn az áldás első csókjait 
Felnyon1tam homlokára, csillogást 
S hírt és nevet nem kértem én neki -

- --- --

1) r\ Homérban oly sokszor elöfordúló 01t.1Y �ex�T,.

1 

' 
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Nem azt a jobbat is, melyet dal ád. 
A hír, a név csak gőz; és a kinek 
A tömjén vesztegetve gyújtatik, 
Pirt'.ilás s szégyen festik arczulatjút. 
Hogy őtet Ámor és a Cháriszok 
Fogadjnk vé<lelmekbe, hogy szemeit 
Ezek nyissák fel látni, ezek tanítsák 
I1·túzni ci rií,t.at s ri nii széJJ szeretni,

Ez volt kérésem, s ez marad. Ila meg
I-Iallgattatott a kérés, :'11 arc-Emil 
Lángolva sír maj<l Daykám s Berzsenyim 
Tropéumaik körül, hingolva :;;ír majd 
Desse,vffynek, Na.gy Púlnak, PrényinC'k 
S Majláthnak fénycikre, kik borostyánt 
Még barna f'i.'1rtök közzé fííztcnek. 
S nem fogja sírni könnyeit hasztalan. 
Oh, teljesedjék áln1om ! - Te pedig 
lVIellyében gerjeszd a szép lángot, és 
Példád is ge1jeszsze azt együtt dalod<lal ! 

l,XVII. 

Íme két versezetek is, az egyik a fina.nczministerről, 
a másik pedig Magyarország közepének háron1 követjciről. 
Valóban Gö1nör vármegyének követjét Múri,íssyt, akúr Gö
mör vármegyének fekvésére ak,ír ön1<zav(1ra nézve az ország 
tüdöjének lehet n1ondani. JJeves é" Bor:;;od várn1egyéket pe
dig az ország szíve két kamariíj:ínak lcltct bízvást nevezni. 

El ne 1núlasd, kedves barAto1n, ,negmutatta.tni n1aga.cl
nak Újhelyben a n1agyar 11yelv irAnt való grav,íment, an1int 
felki.ildődött Ö Felséo-ének; visszajövet n1egn1utaton1, ltogy 0 

'kvolt eleinte hoo-y összehasonlíthasd. - A valóban <lcrc · ' 0 

"i\íajláth tal ol  vastatta1n a mit parancsolsz. - J�gy ::;es:-;ióban 
dicsértelek publicc, é::i elébeszéltem, hogy j{1rtunk mind Te, 
mind én a jutalomkérdésre való fcleleti.inkkcl. - vVoltmann 
fordítását megszerzen1; esmerem ezt a vVoltmannt, dc ezt 
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�z új munk,íját nem. Barth fordítástí.t használtam - ez igen 
Jó, dc mégis azt találta1n, hogy itt s a1nott nem értette Taci
tust. l\1eglehct, hogy éu nem értettem, és hogy Barth, ha 
tudna magyarú l, azt 1nonda.ná róla1n, a111it én róla. - Vivat

Sallusti us ICazinczy ! 
A hi.íbavaló beszédeket, hogy t. i. én Vayval egyet 

nem értek, nem kell hinned; 1negtörténik, de igen ritkán, 
hogy ne1n vagyunk egy vélekedésben, de akkor is a legna
gyobb illendőséggel foly a vita, és akkor is kitetszik, hogy 
két c1nberségcs ember, a ki becsüli egymást, vetélkedik. Sza
bolcs vármegye nem küldött machinákat a Jiaetára. Egyéb
iránt senki sc1n es1ncri Vayt úgy mint én, senki sem tiszteli 
jobban és szívesebben, senki sen1 tanul tőle : de mikor vala
mely fontos következésű dologban valaki maga magát meg
csalja, szükség, sőt kötelesség, hogy az igaz barát 1neg-
1nondja gondolatját, és a sophismát kitalálja. A nagy ember 
szeret engcrnet, s 1négis némely kis emberek azt hírlelik, 
hogy gyűlöljük egymást, hogy veszekedünk. Talia, sunt ho
minun1 judicia. -- Nincs itt jó festő, barátom; azonban mi
olta élek, sol,asem találtak el, noha többször n1int tízszer 
fcstcttern magarnat élcten1bcn; 1nég Olaszországban sem. De 
rnint is kívánod ezt a vénülő, bajoktúl rá.nczolt és gondoktól 
brtr:izclolt képet - nem csak az idő folyásának, hanem csa
pásainak is ki vala téve mint1enkor. 

Szerencsés innepeket, szerencsés új esztendőt. 

lm periosa necessitas. 
A szükség, gróf Vallishoz. 

Incedis per ignes suppositos eineri doloso. 

llorat. 

1. Vétek nyúlni más zsebjébe,
Onnan fogni két kezébe 

Aranyat vagy ezüstöt; 
Azzal oztán elszaladni, 
Tékozlással mind kiadni, 

S oszlatni mint a füstöt. 

De ha ki jól meggondolja, 
Hogy a szükség parancsolja, 

Bizony szabad azt tenni. 

2. Vétek gyűjtni szá1nos kincset,
Arra zárni száz bilincset, 

S azt n1ondani hogy pénz nines; 
IJogy csupán a 1ná.s házában 
Annyi üres nagy ládában 

Nyugszik az elrejtett kincs. 
De a fösvény azt gondolja, 
Hogy a szükség parancsolja, 

Hogy mindent cl kell tenni. 

3. Vétek tarka pántlikáért,
Sok gubóra n1ely már rá fért, 

Vesztegetni hazáját. 
Aranykulcsért vast koholni, 
Vagy 1nagának bccsapolni 

A hazát védlö szájat 1). 
Dc a kevély azt gondolja, 
I-Iogy a szükség parancsolja, 

Ilogy kell múszni s reppc11ni. 

4. Vétek kajáuságból rnúsra
Nézni mint egy óriásra, 

Jts törpén írígykeclni, 
lCi:.'tltani kígyót békát, 
Önhibáira rakni vékrít 

És mégis terpeszkedni. 
Dc ha ki azt 1ncggontlolja, 
Ilogy a kis szív p:tr:uicsoljn, 

Erre Íl:! sz:1bad 1nenni. 

5. Vétek járni nőtelcnnck
Ilitvcséhcz annak s ennek 

És ott csí11tala11kocl11i, 

1) V:igy : ,,A jobbra termett szájat."

237 
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Lopni egy vagy két pár csókot, 
ICérni egyéb édes jókot, 

őt crőszakoskoc.lni. 
Dc ha ki azt meggondolja, 
IIogy a szükség parancsolja, 

Szab:td a jót elvenni. 

6. Vétek szegényt bajba vetni,
Azonban just emlegetni 

S elszedni négy ötödrészt, 
S mégis mindég azt papolni, 
I[ogy nincs ok mit panaszolni, 

S jó gyomor mindent emészt. 
Dc ha ki csak meggondolja, 
IIogy a szükség parancsolja, 

Tudja hogy így kell lenni. 

7. Vétek a bölcs tanácsadót
Elkergetni, n1crt sok adót 

V ctctt a nép nyakára, 
Dc majd a nép ha jól felforr, 
S az apróclra is jő a sor 

Elébb vagy utóljára : 
Akkor kiki meggondolja, 
Ilogy a szLlkség parancsolja, 

Ilogy őt is meg kell tenni. 

G. D. J.

l,XVIII. 

Posonio, 25. Decembr. 18ll. 

Amice! 

Palatinus in<lc a scx septi1nanis Viennae est. Non vult 
refcrre Rcsolutio11c1n, nisi illam prius lcgat, ne purc portitor 
:-it Resolutionum, ct) 

ut jam prioribu,; Diactis acci<lit, st11peat 
:iupcr caru11dc1n tc11orc, ct J;;va11geliu1n prae<licare <lebcat 

LEVEL1�z1i8() JC. 239 

quod non crcdit. Sua Scrcnitas, postqua1n vi<lit se plano Val
lisiano obstarc non posse, eidcm ccssit, tcinpori ct cxpcricn-

• 

tiac relinq uens 1ninistri corrcctioncm. Nu ne i taquc ci Vall is 
valdc infcnstts est, scd rehttioncs cum Russia, N ationis in Pa
latinum fiducia, ct aliac co1nplurcs circun1stantiac non ac.lmit
tunt prompta1n vincJicta1n. 

Rclationcs duorum colossorum intcr se inccrtitu<lincm 
rcbus internis inducunt, 11c1no Ctuidcm ante futura1n procrca
tione1n bcllu1n intcr hos crupturun1 cxistimn.t. Dicitt"·, quo<l 
una ex potcntiis his colossalibus ncutralitatcm nostran1 agnos
ccrc nolit; id ccrtum est, quo<l in ipsa aula ltcgia ct iut0r 
i psos regios principcs, imo in i pso ministcrio, ct q uoaLl rcla
tioncs cxtcrnas, ct quoad internas duplex parthia a�lsit: sunt 
ct tales, qui totan1 l\1onarchia1n suh formis Ilungaricis an1al
gamandam intcndcrcnt. Magna certc nobis in1mincnt; nil 
vcreor quam ne, morc solito, dctcrn1inarc nos nun scia1nus, 
ct 1VIonarchia contrariis consiliis distracta, dcbilior :ulhuc 
cvadat qua1n reipsa 01nni rcspcctu jam est. Aliqui dicunt, 
paccm intcr Turcas ct Russos confcctam, alii non; dc rchu„ 
Iiispanicis alii in favorcrn GaJI0run1 loquuntur, alii contraric. 
Intcr mcra sccrcta ct inccrtitutlincs relationum tam cxtcrna
rum quam intcrnarun1 A-lonarchia tabcscit. Canccr financialis 
CJusquc sequelae scrpunt. Corpus politicun1 lctho appropcrat, 
ct nonnisi molc sua se adliuc sustinct. ()rdinariorun1 ingcnio
rum lucta per nullun1 rn:ignurn ho1ninc1n a.ut in har111onian1 
ponitur, aut aLl unun1 cuntlcn1g uc seopu1n clirigitur, aut for
titudinc et constantia bcne combinatarum idcaru1n, ct ín on1-
nem casum dcscrvibiliu1n dirimitur, aut pcrrun1pitur, vcrbo 
n1ultum ratiocinantur, parun1 agunt. Iloc scmpcr fit, quotics 
Monarchia aliqua aut ejus rcgcntcs ca<luci ct victi cff'ccti 
sunt. Fincm Diaetae ncn10 scit hactenus; putant aliqui nos 
novas propositioncs acccpturo dc insurrcctionc ct ;;ubsidii:i; 
subsi<lia nonnulli ex futura procrcatione in naturalihu,; prac
sta.nc.la cxisti1nant. ltt in his partibus, ct Vicnnac dcfcctus 
chartaecac pecuniac scn ti tur, ct tamcn ncc 1nnla q11i<lc1n cu prca. 
n1011cta rccontli ta pro dit. N ovi contractus 01nni,; gcncri8 au t 
in cade1n schaedaru1n rcluitionaliu1u qua.ntita.tc, aut a.dhuc 
in majori rcnovantur, nut nonnisi una quarta s11n1mac rclaxa-
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tur. Ex. gr. pro bancalibus 80 A. annuis 60-a in schaedis relui
tionalibus pactantur. 

Per absentiam Palatini in gravaminibus praeferentiali
bus laboravin1us; omnia ja1n redacta sunt, sed necdum omnia 
pertractata; quae cluas Tabulas jam transiverunt, et in con
clusum diaeta1e abivernnt, Suae Majestati submissa sunt sub 
praesidio et subscriptione Taverniei. In quocunqne Comitatu 
illa ]egere poteris; quae majoris momenti sunt, ego redegi, 
in nexu idearum et in ipsis ideis 1nulta mihi eastrarunt, sed 
tamen adhue n1ulta bona remanserunt. ·Pro Diaeta I-Iungarica 
n1ulta bona seribi debent, ut aliq ua maneant; nunquam pu
tabam, quod vel tanta remansura sint. Ad sealam vix se im
tnittent regnicolae, et reipsa futurae procreationis exitun1 ex
spectare oporteret, ut etfectus totalis patentalium appareat. 
Aliquas provisorias dispositiones, quoad arendas et interusu
ria fortasse Regnun1 faciet, pro omnibus capitalibus 1norato
rium deccrncndo. Si Diaeta prolongata fuerit, n1anebit de
putatio in negotio scalae, sed sine plenipotentia; haec labo
rabit etiam fortasse in novo piano financiali, et sic ipsa 
opinione laboris crcditum chartaram aliquantulum meliorari 
poterit. Sed satis praevideo, nos, si pax fucrit, in vere ibi 
futuros, ubi nunc surnus; probabilius chartarum numerus ite
run1 riugcri c.lebebit. Totum negotiurn scalae, ut video, erit 
luctlt passionu1n inter illos, qui lucrari volcnt, et qui perdere 
nolucrint, ct in fine finali prodibit una casuistiea lex, plena 
clausulis, dubiis intcllectibua, verbo lex I-Iungarica, ad cu
jusvis legislatoris casus applicabilis. Alii viclcrint quid facicnt; 
triste est q uod lu1ninosas et 1nagnas ideas, quae plurali tate1n 
cas11u1n co1nplectuntur, concipere vel non seia1nus, vel noli-
1nus. In negotio scalae nonnisi de co agitur, ut 01nnis a pro
portionc suac mobilis et immobilis substantiae aequaliter per
<lat. }�11In1en cnim istucl financiale non casu cecidit, sed con
ililio comitis Vallis jactum est; injusta operatio non potest 
recldi aequa, nisi aequali et proportionata sacrificiorum distri
butione. Sed nos privata1n justitiam cum publica lubenter 
<'onfuncli1nus, et hic talia audiuntur quanc.loque a nonnullis, 
nt clnre apparcat, quod quida1n homines justitiae sensum 
ab1<olute non habeant, et quo<l Deo gratiae habendae sínt, 

• 

' 

-
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quod non in1perent et quocl non regant hon1i11es. Excellentia 
ingenia, exccllentes politici, sed Deus liberet a gubernante 
qui non hahet sensum justitiae; hic revera scxtus sensus est, 
et reipsa non se,nper in capite reperitur, vel tu1n tantun1, 
quando reetitudo capitis cum rcctituc.linc cordis concorc.l:it. 

Valc, a1nice; ha,bes sufficicntia. paucis verbis. ln 01nnen1 
casun1 cum fi.ne Januarii hinc <liscec.lo ad parturiente1n uxo
rern - pro adjnnctis, cireun1stantiis et desideriis Con1itat,u� 
Szabolcaensis vel rediturus, vel domi mansurus, si Diaeta con
tinuata fuerit. 

1'uus Pipsz. 

P. S. Diaeta langvet, 1nulti ablegati dilapsi, in Tabula 
Procerun1 vix quatuor Regni Baroncs, et sex vel septe1n su
pren1 i Con1 i tes, pr i vati ti tt. 1\1n.gnates vix c.lecen1. 

Gömör, Heves, Borsocl ! illik-e hozzátok, 
IIogy habzó szóllással ti azt tagadjátok, 
Fárasztott lelkére az ős n1agyars[ignak 
Századoktól fogva hogy há.gtak, hogy hágnak? 
Hát nem szernléltétek hogy fogyott a nemzet? 
A hajdan ép 1nagyrir korcsokat hogy nen1zett? 
I-Iogy széclített M:írja 1nézes(ílt n1aszlaga? 
Bécs külsőket 1nikúnt belőliink faraga? 
IIoo·y' ,iJ'úh\nk el 1nintl ,József mennykövére? 

o. 

IIogy ébredt fel ozt�í.n a n1agyar gyor<'l vére? 
A kegyes Fcrencznek jönni n1int kelletett 
IIogy kezdjen a mitgyar új és fris életet? 
ll,\t a helyett. hogy az orvoss,í.got adja, 
A bölcs orvos talán a ,nételyt tagadja? 
J.\z igazat, mert rossz, kimondani féltek, 
Igazítni kéne, s ti csak jót szen1léltek? 
Szerencsétlen haza! melynek közepében 
\T ,\ rt védel1nezői n1ár ki hűlt keblében 
Vér helyett lőre foly ! uen1 lesz néked hívecl, 
Múr tüdöd is reszket s elfagyott 1nár szíved! 

G. D. J .

16 
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LXIX. 

Széphalo1n, n1art. 3-<l. 1812.

Kedves óa1·áto1n .1

Soog Pál rajta kapta n feleségét, Beöthy Fannyt, hogy 
v:1la1nit irognt, s előtte titkolgatja. Addig 1nestcrkcdett, míg 
lopva, hozz,í, fért az íráshoz, s n1agához vette, s elhűlt rajta, 
hogy felesége poctizíil ! s is1nérctes játszisága szerént nem 
:,,zÓlla neki sen11nit, rnég midőn az ezt kereste is, s közlötte 
Dókus Lnszlóval, ki isn1ét vcle1n közli. Vedd azt, és sajnaltl, 
hogy ez a szép lelkű asszony nem 1nagyar, hanc1n tüdesqne 
nevelést kapott, s nem magya,rúl ír, hanem németül. Fanny 
cl:írúlva, \:'itta n1agút, s rninthogy Dókus kimondotta, néki 
hogy közleni fogja velcn1 a, verset, Fanny azt kérte ki, hogy 
atltlig ne, rníg ő egy levelet. tcszcn 1ncllé, 1ncly őtet n1cntse 
ki azon Yakn1crői:;égé6rt, hogy asszony lévén, poetizál. A lc
\'él ér annyit rnint � VCI'$, S nem tuclo1n mclrik ta}cntu1nát 
uecsiiljern inkúhb - rnin<l a kettőt bccsi.ilö1n. Elj a lefordított 
verssel tetszésed szerént, dc :t l1'an ny nevét csak baráti cl előtt 
engedd tutlni. i\faradok ti,iztelettel, 1nég pedig a legforrób
bal s hat(1rt nem isrncr6vcl 

I111JJe1·iosr1 ?1.1'cessitas. 

SL°rndc ist's aus fremden Taschen 
Gold und Silber zu erhaschcn, 
Auszustreun durch beide I-Iande, 
Zu versteckcn ganz behende. 
Doch, K oth gebiethet jeclerzeit, 

1.Jn<l opfcrt jeclc 1-Ieiligkeit. 

• 

LRVET,EZÉSÖK. 

Sünde ist's <lic Ilabsucht hören 
Und Gcmein,vohl zu zerstören. 
Nimmermehr soll's cuch o-clino·en . 

::, ;::, 

Uns're Schatze zu verschlingcn. 
Doch, Noth gebicthct jeclerzcit, 
Und opfert jedc Ileiligkcit. 

Sünde ist's clas lVIark der Lii.ndcr 
Auszusaugcn um Rhrenbii.nder; 
Gcstrcichelt von dcs Fürstcn IIancl 
Verrathet nur dcr Sch ... das l,an<l . 
Doch, N oth gcbiethct jeclcrzeit, 
Und opfcrt jcdc I -Iciligkcit. 

Sündc ist's sich zu berathen, 
,vie zu h�iufen <lic Dukatcn; 
Man nin11nt den1 Arn1en ,vas cr hat, 
Und stürzt in Angst dcn ganzcn Stnat. 
Doeh, Noth gebiethet jederzeit. 
lT n<l opfert jede fieiligkeit. 

Sünde ist's sich nicht vermahlcn, 
Frcn1de Fraucn zu er,viih len, 
Zu huldigen der Lüsternheit 
_A, 11f ICosten jcder Sitti:;a1nkeit. 
Doch, Noth gebiethet jcdcrzcit, 
Und opfert jede Ileiligkeit. 

Fci1iriyhoz. 

1\1:artius 4-d. 1812. 

213 

midé>n n,z I1nperiosa nccessitas nén1ct fordításában lelé fé1:je, 
s azt tőle (dc nc1n az itt elhe;;zélt fortélylyal) cl,·ettc, s f'é1:ji 
bi.iszkeséggel, s hogy a poet.riAt szcrcln1cse11 piríthassa, n1in
dennel olvastatta. 

16„ 
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i)1ondj{tk, egy úr nagy gondba jött, 
L:ítv(tn hogy kell ves asszonykája 
Gyakran clzárkozik a négy falak között; 
Es még ink(1bb megütközött, 
1Iidőn a szép asszonyt fclugratv,in hí.rn1ája, 
J:i�z néki elébe lép, s mind ujja rnind orcziíja 
Eh-írúljiík hogy írt - ,,i)1it ír? - Az ő hib,íja 
Nem volt eddig titkolgatás. 
Jót nc1n jelent a hallgatás. 
Azt iL ki engen1 csal, nekem sem vétek csalni. 
Ilogy rajtam is kaczagjon 1n1is ... ? 
Nc1n, nem! készebb vagyok meghalni! -
Az álnoktól nem vártam ezt. 
Ah! a kaczér asszony a legnagyobb kereszt!" 

Ncn1 szóll s 1ncgycn. - A Szép leül asztalkf.íjúh0z 
- Örvend hogy cgycdűl n1aradt -
S hozzá fog ismét a munkához.
Dc ah I ki bízhatik n1agához !
Ajtója a sietés miatt
rrátva áll, s a sullogó belép - megrczzenéssel
Pislongunk - (ha meglátta-e? -
S egy 1nesterséges billentéssel
:\{ilyen lenni szokott a ]{artcnmischeré,
Az írás fedve van) - kényetlen öleléssel
Rcpűlünk a nc1n-várt Ilcrr Eh'gc1nahl felé.
Ez érti a gonoszt, s szintén kékül belé,
De phlegm.'1ban marad; s szépjé11ck példáj(1ra
Tüzet hazud, s felel fortélylyal fortélyára.
S míg a csak színlctt csókokat
Bosszúsan szórja orczájára
S n1indég igaznak lelt dc most ha.zug ajkára.,
Lesegcti ujjain a tintafoltokat,
, lelkének nagy vídúlására
Ottan leli - ,,Csak a lcvclkét

' 

Lehetne megkapno1n !" - s asztalk:íjára 
rl'olvajsze1nmel tekint s megsejti. - ,,A leYelkét ! 
Csak a .zt ! hogy v<:gre is1nerje1n lelkét!" -

LEVELEiJtSöl\.. 

Amor kaczag. Oh esztelen! 
Mond : űzd az elkezdett játékot, 
S csald a ki csalni akar. - A lcczkc hirtelen 
Munkába vétetik, s a szép hüségtclcn 
Visítva fut, s nem is gyanitvá.n a szándékot, 
Férjének hagyja az ajándékot. 
l{i mostan azt, 1nint 1nartalékot, 
.Felkapja, s örvendez a jól elsült csclcn. 

S 1ni volt e;-; a 1nit lelt? -
Egy n1ég nem kész kis ének. 
Melyen a szép clzárkozott, 
Tartván fúlánkjaitól férjének, 
S szerény érzésivel nemének 1)
Gyakorlatlan kezekkel dolgozott, 
S - mcséjévé lett a megyének! -

Fanny, ki ve::iztett itt dalán r 
Nagysá<l pirúl r sohajt? - Talán ... r talán . 
}\.h, értem a pirúlót, a sohajtót ! 

Jó; - másszor zárja bé az ajtót. 
S ne hagyja írásit asztalán. 

LXX. 

Szeretem óarátorn.1

·,. . . 

2·15 

El végzém, legalább ezen <lynastia alatt, politikai pálya
futásom. Az elmúlt diaetáról baj csak emlékezni is. �1ind az 
.... mind a nen1zet a legalacsonyabb oldalról mutatták 111a
gokat. Sajnos volt ez országban születtetni, és szégyen ma
gyarnak lenni. De ezekről 1násszor. 

Hogy nem feleltem leveledre, tulajdonítsd szívem szo
morúságának, és mivel tudtam, hogy felbontogatják minden 
leveleimet. ]{igázoltam végtére ezen zsemlyékes iszapból, 

1) Und nach der 8C'scheiden hei t die ihre1n Geschlechte cigcn ist.
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könnyebben lehellek, lassan -lassan visszatér vígkecl vliségem, 
dc n1co- foo- örökre n1aradPi szívc1nben az en1bcrekhez való 

0 0 

bizo<lahnatlanságnak bibéje, ez az első készülete az e1nberi 
szívnek a 1nysanthropi,íhoz. J'évite les ho1nn1es puisquc je les 
ain1c. �agy igazs�tg lehet Roussca,unak: ezen n1ondásában. 
l)c jó hogy tudok élni n1aga1umal, hogy ncn1 kell önönn1a
<ra1ntól irtóznon1, �s hoo·y kcdvclc1n az éli.> holtakkal és ön-
t"> ':) 

o-ondolatin1n1al és érzéscinuuel a társalkodást. Tedd ezekhez
0 

jó fele égcn1et, gycrn1ckci1nct, és cl fogod hinni, hogy akár
mi törté1tjcn, nen1 igen tehet engemet a balszerencse vagy
111,Í oknak avagy gonoszs�ígit avagy balgatags�íga boldogta
lanná; sőt ha mindezekhez még egy kevés philosophia is já
rúl részc1nről, 1uég boldognak is érezhete1u maga1nat.

.1:\. n1iolta haza jöttem, rendbe szedérn bibliothckárnat. 
Ín1e a régen ígért ó lajstroma könyvein1nek; azolta ugyan 
igen :-ok jó könyv júrúlt hozzá, amely mind megvan az újban 
n1elyet készítcttc1n, dc ezt még le kell íratnom elébb szá.-
1nodra, ha parancsolni fogod. 1\.ddig is fusd által a régit, és 
küldd azután vis,-za. 

Íme itt van IColbielszky 1nunkája is, melyet régtül 
fogva Yisszakül<lcni tnrtozo1n. 

l{ézirásimat is rendbe tettem, de csak ezután lassan
lassan rendbe fogo1n szedni azokat, n1inden na,p cgynehány 
ór[tt szl'tnván ezen 1nu11 kának, hogy cnyészete1n után az, a 
kinek kezébe kerülni fognak, elmehessen rajtok. 

20-ik júliu ban rclationális gylilés van a cliaetális dol
gokról Szabolcs várn1egyében. Addig új pi'ttensek is fognak 
érkezni, és tal�Ln co1n1nissáriusok is és rcquisitiók (non ob
stante subsidio, et sapientia pro moclerno aevo, és a kik úgy 
általélték magokat, vagy az idő úgy általfutotta őket, hogy 
annak környi.ilállásaihoz egy cseppet sem tudják magokat al
kalmaztatni, és hogy jobb volna, ha inkább magokat, mint a 

' 

hazát elten1etnék). En részemről ezen utólsó vár1uegyegyűlésre 
életemben, ha az országnak és a monarchiának dolga, és az 
udvarnak és az országnak principiu1na,i némely fő dolgokban 
n1eg nern v{lltoznak, 16-ban n1enni szándékozon1. Fcleségem
n1cl és gycrmckci,nmcl sokáig fogok múlatni Szent-�1ihályon, 
ha, az egészségünk 1negcngccli. Oda várom hát a feleletedet. -

• 

' 
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!{egyes forclitóné1nat, Soos Pálnét, még neo1 láttam. Úgy 
tetszik, hogy nem rosszúl jövcndőlte1n; inert nem aka1ják 
megvárni, hogy felforrjon a, nép, é:-, n1int írják nckcn1 Bécs
ből, Collovratot tették \T allis helyébe a rosz fina.nczi<1k ministe
rénck. - A háború bizonyos, és talán cl is kczdé;dött. Ila va
lanli új ti.inen1ény van .t n1agyar literatúra piaczán, add azt 
tudto1ura. l{is I-Ior(ttzát m�u· clolvasta1n. Rn hatlábasokban 
fordította1n volna. N ern szerencsétlen ezen fol'dítás, összevetct
ten1 sok helyütt az credetménynyel. El ne felejtsd egészen 
ezután csupán a békeségnck, nyúgalo1nnak, barátságnak és 
gyermekeinek megelégedve élő 

A. Olys6 28. jtinii 1s,2.
h [ v barátodat 

J<Ískrídat. 

U. I. ]feleséged kezeit cs<'ikolu1n, gyermekeidet pedi�
ölelem. Míg oda voltam, nekc1n ix .A.cn1iliuson1 lett. 

Anglus könyveimet, ,niót,t vissz:�jiittc111 ()laszországbúl, 
többnyire elajándékozta1n 1nég J)cstc11, mert fclha�ytan, ezen 
nyelvnek mívelésén, mind itzért, inert alig 1ncgkaphatók va�y 
igen drágák nálunk az anglus könyvek, c:::ak keveset tartot
tam n1eg belőlök. Az anglu:; könyveknek kittalogusát tcbfít, 
n1ert kevés számúak, és te, a 1ncnnyirc tudo1n, ncrn gyakorlod 
ezen nyelvet, nem küldö1n. Görög könyvein, is csak igen ke
vés számn1al vannak, inert ezen nyel vnck tovú,bbi 1nívelésére 
is, noha már egykor az evangyélio1not görögül érteni kezdet
tem, sem nem értem reá, sem alkalmatosságom ne1n volt. 

LXXI. 

Nagylelkű ba1·átoni !

�lindencknek előtte fogadd el köszönetemet azért, 
hogy fiadat Emilnek kereszteltetéd. Nem hízelkcdcn1 azzal, 
hogy fiamnak akartál vele tenni complimentet : dc a fiam 
kérkedni fog va,laha azzal, hogy az ő druszája a NAGY De-
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söffy fia. Kérlek, méltóztassál tudós{ tani születése napj,-íról, 

hoO'y azt fcljcgyezhcssem. 
0 

l�cles baráton1 ! N cm akarorn tartóztatni levélhozódat, 
és így rövid leszek. Csak azt engedd most mondani, hogy én 
ezen diaet,-íra kevély voltam levelednek vétele cl{itt, mert bi
zony ez a diacta sok jót is tett - és mert én a régiektől, az
a,z, az ö felfi,valkodottscígoktól és fósvénységektöl nem sokat 
vártam. Oztán a Irlopstock kifejezése szerént a lélekgyilkos 
n1egg) akolta lelkeinket, és így n1it lchetc re1uényleni? -
Ilei:,zketek a követkczésektől, kivált mivel adós vagyok. 

ICözlöm itt Döbrenteinek levelében vett ódáját és a 
tegnap előtt ajándékban J anko,vichtól kapott nyon1tati1st. 
Vedd ezt Te is aJándékban. Gratis accepistis, gratis datc. 

Elj szerencsésen, kedves baráton1, örök dísze nemze-
tednek s korodnak. Nc1n sokára bővebb levelemet veszed. 
Feleségen1 tisztel mind Téged, 1nind tiszteletre oly igen 
méltó grófnédat, kinek én kezét csókolo1n. 

Jún. 30-d. 1812. 

G1·óf Dessewffy J6zsefhez, 

Szabolcs vgye ICövetjéhcz az 1812-iki dia.etán, 

hol a nemzet nyelve mellett perorá)t. 

- - ---

Esküdtem a lant, 1nelyet az istenek 
i\lint kincset adtak, a mikor elragad, 

Elhányva a föld terheit, gyúl 
Bennem az aetheri szikra, nem zeng 

Másnak, csak a kit érdeme bémutat 
A halhatatlan nilúzsa előtt, s kinek 

Fénylő nevét áltnyújtja késő 
Századok éveinek csudáúl. 

Desse,yffy, néked hangozik éneke, 
' bár hangzanék mint kelle.nc, ah de ő 

Elhal szavadban, mely haz.ínkat 
Rántja veszélyei körn1e közzül. 

-

• 
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Voltam Szepesnek égbe nyuló hegyén, 
A völgybe a szél fergeteget csapott, 

Jia.llá1n az essőza.jt alat.tam, 
S rám az eget mosolyogni látám. 

Nem én, de így van a 1nagas elme, ki 
Míg a közc1nber s nép szen1e hályoO'os, 

" 0 

0 fent lebeg, lát, s a jövendő 
Fényire társaival törekszik. 

Mint a sebes víz nagy rohanása zÚO', 
' 0 

Ugy zúg neved bé Dácia völgyibe, 
S a jó szemében könny van, a ki 

Félteni tudja hazája húnytát. 

A jókban a jó ég-leon1oltig él. 
Csókolja Rousseau a küszöböt, ledűl 

Büffon nyomára. - A való nagy 
Szánakozik s n1osolyog kajánján. 

A hősi tettért gyúlaclozó fiú, 
Míg társi Phrynék kcblibe donganak, 

Elmegy porához a nemesnek, 
S szívja magába az égi lelket. 

Desscvvffy, néked zengedez éncke1n, 
S társi<lnak a kik a haza székiröl 

Fényt küldenek szélt a hazába 
S nem piperét-fitogatva némák. 

Döbi·entei Gábor, 
Gróf Gyulay Lajos nevelője. 

LXXII. 

A. Olysó, 15-d. Julii 1812.

Kazi1iczynak Dessewffy ezer ezer irdemlett boldogságot! 

Eltaláltad fiam keresztnevének okát, bár kételkedjél 
rajta. Az idő rnegmutatja ha élnek, hogy melyik érde1nlctte 
meg társának nevét viselni. 

• 

' 
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R,ín1 parancsolt a szabolcsi főispán, és 1nivcl 1nég en
getlcln1c.;;kctlni tartozo1n, l(állóba kell lennem 20-ára a gyű
lésen. Ezen gyíílésbcn n1egtcszi volt collcgán1 a végső diae
t:ilis rclútiót, fel fog olvastatni ,tzo11kivi.il az egész országban 
�0-dik júliusb,tn Ö Felsége végső p;1rancsolatja a correlátiók 
ir,ínt. �\zt hallon1 hogy Borsod vgyc, kinek követje, Ra.gályi, 
ip;cn ncnic:,;en viselte n1agát it diactán, azt hatúrozta volna 
n1cg, é' hogy a 111,\,:,; v1negyékct is arra aka1ja bírni, hogy a 
diaeta Yégczéseihez alkal1naztassák n,agokat a hazafiak és ,t 
bírák. J,; lehet oka, hogy gróf Zichy J(;íroly si,irgetésére, a 
n1í11t nekc1n Bécsből hjúk, Ö Felsége parancsolatj[u·a vala-
1nennyi, Vébernél tali1ltatott,kinyon1tatva, levő diactális acták 
seque.;;tráltattak. Nc1n hiton1 n1ódját az egyezésnek az udvar 
é:; ,t diaeta közt. Az udvar azt aka1ja ,, hogy minden e1nber 
n1egesn1c1je hogy 1 forint váltó ezédula 1 forint igaz pénz. 
.,.\z ország, pro solita sua in princi piis eontradietione, ezt 
n1egesn1eri az interesekrc nézve, dc ncn1 aka1ja n1eges1nerni 
a capitálisokra nézve. ;,\ 1n,í;;ik különbözés az, hogy gróf 
,ralli,- csak ott aka,r jó értékü pénzzel vis::5zafizettetni, 
ahol ne1n csak ,t jó értékű pénz, hn,ncm annak ne1ne is le 
van kötelcztetve. i\1ivcl ,t bírák Ö Felségétéíl fiiggnek, és a 
ne1nzeti cha.r11ktcr úgy van elrontva, hogy egy elcsapott bíró 
helyébe tízen l'ognak k í1uíl kozn i, n1ajll 1neghí.�ju k, hogy mi 
le:<z a vége ezen nagy viadalnak. Rn ezt 1nind alkalmasint 

• 
előre hítta1n, és a.zért írtan1 I>ozsonyban egy kis deák mun-
kácsk,í t, hogy a tótokat is n1eggyőzhessc1n a, correlátiókról. 
11ne itt közlön1 veled. Ez az egyetlen egy exempláro1n, a töb-
bit 1nind elhordták, kérlek tehát, hogy bizonyosan vi sza
küldd. Senki scn1 felelt rá, nem tudo1n, n1egvetésből-e, vagy 
pedig n1ivcl nehéz lett volna felelni, és mivel jobban tetszett 
a 1nár bevett ideák szerént indúlni? Legjobban fog ezekről 
ítélni a pogtcritás. I<:érlck hogy figyele1nmel olvasd, nem 
YOlt időn1 úgy elkészíteni, hogy rövidebb és rendesebb le
gyen, és hogy egy olva::,Ú.:;sal egészen által lehessen érteni, de 
hízelkctle1n n1aga1nnak, liogy nincsen gyengén általgondol va 
az cgc:sz t,í.rgy. :\Icg fogod belőle l,i,tni egyi'.zers:nind a diae
tán ezen rlologban forgúsbitn levő fő ide{i kat. Nagyon leköte
leznél, ha kereken 1ncg1nondanád neke1n ítéletedet eránta. 

1 
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Az isten tudja legjobban, hogy el nem felejtettem-e egészen 
magamat a midőn írtam, és hoo·)' 1ne<rvcszte<rctte-e szíven1 az 

� 0 0 0 

eszemet. _'\. helyett hogy refutáltak volna, egoisn1ust h,í.nyta.k 
szc1ncmrc a legnagyobb egoisták. Ez a sorsa az igazság n1cl
lctt küszködőknek. 

IIolna,p indúlok Szcnt-l\1Iih,i,lyra feleségem1nel és gycr-
1nekein1mel együtt; én ugyan 1naga1n a jövé5 hónap elején is-
1nét visszajövök Olysóra, dc c.::;ak rövid időre, é::, mihclyest 
itten 1.lolgai1nat elvégzem, kevés időre Bártfára megyek ha
nyatlott egészségem gyámolítására, ahonnan is1nét visszaté
rek Sz.-1\1ih{ilyba. 

Döbrentei ódáját könnyebb megköszönni n1int n1cgér
dcmlcni. Ne1n kis vígasztalás, tt haza határán kivűl jóakaró
kat találni, és kevesebb i<razs,\.gtalanr,,;í.o·ot és írío·vsé<ret 

0 � � �J 0 

tapasztalni, 1ni n t itthon. Jó az igyekezetet érdeme fel<;tt is 
1negjutalmaztatni, n1ert legalább gát vettetik a visszahanyat
Jásnak. Több ízben érzettem élcte1nbcn ezen kifejezésnek 
?sztönét. Et vengcons les romains clusscnt il;; ctre ingrats. 
Irok Döbrenteinck és megköszönöm harAtság{tt. S0hasen1 gon
clolta1n, hogy 100 cgynehá.ny 1nérföldnyire enthusiasn111st 
tudjak nyújtani egy óclának készítésére. Ne1n én adta1n ezt a 
tüzet, hanem Döbrentei fejébe bent volt 1nár a híngra való 
1nateria, én csak egy szikrJ,t boes{ttotta1n közé. Ölellek szí
vem fenekéből. 

LXXIII. 

Szent-Ivlihály, 16-d. aug. 1812. 

J(azinczy Fe1·e1icznek gróf Des.seivffy Júzsej· egészséget 
boldogságot. 

I{ésőn és lassan, valan1int környéke Tihanynak, 
Visszonzom gyönyörű versed, :,;zívcl te bar,íto1n. 
Ne1n szökik úgy szArnyas paripá1n 1nint ennekelőttc 
Tudnillik; ha. ken1ény vas sarkantyúra szorúlt n1;í.r. 
Őszi.ilök, alkonyoclon1, Phocbus szellője s az íhlct 
Ritkábban fú vall s csak szűkön súgnak a 1VI úzsák. 

-
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_\.z sok baj, sok gond, elsz;irította fenékből 
1\.z költőere1net, s aranyért bocsá ta helyébe. 
1Iol van Aristippus szép bólcsességc? de néki 
.Nen1 vala négy élő nevelendő gycrn1eke, s Liíist 
Nern kívánta, ,ímbúr 11z övé volt, tartani holtig. 
Öt is ugyan 111,ísnak s,inyarú gőgkényei nyon1t,ík, 
Az legszebb éghajlat alatt p,ilotába szoríták, 
IIol Dieues tapodó sarkú nál ugrani kell e 
Az fénylő l,ínczban, s a setét tréf{t.kra nevetni, 
:\Iindéo 1ninclenbcu kedvet színlelni, hajolni, 
' t> 

I�s a 111i oly terhes egy bölcsre : gyakorta hazudni: 
:\1indazo1uíltal nen1 terhelték őtet urán,íl 
Sz,1mos adóssi\,gok, 11e1n szerzett pénze helyébe 
' 

l�s aratott papirost szórt eln,éssége n1agá nak. 

Boldog, erlíslclkes, halon1 ;í.ldá:;okra teren1tett. 
B az n1aga vérétől vett seb közt né1na J{azinczy � 
Oh Te! kit én �yakran szívvel könnyezve csuc1áltan1! 
Jól értecl bú közt bajaid-fcledékenyen élni; 
Tőled kell, lehet i>1 virtu:;t példába' tanulni, 
nlint tudod ép l,íbbal f'értja,::,;an lökni n1ag11dtól. 
S az kicsiny és f<>regként rágó gon<lokat üzni 
Biír :.laton1han, b,ír nyilván jéi ,-zíved cn1é:,;zszék. 

U gy vala1ni11 t az özön közben Deukálion egykor 
II,íta 111egé köveket hullasztott, úgy veted épen 
T,írsa:-; Pyrrháddal terhét sorsodnak utánad, 
.:\linLlenkor jobban meg jobban előre nyomúlva, 
I{ed vre-clcrült :szívvel, képpel, homlokkal egeknek 
rl'ör:sz, tartasz, vívó, s a sarat tealatta<l clún ván. 
Az tisztiít keresed fent ott, n,hol az derülésnek 
J<'ényci szenu·eszorúlt súg!trrttl lclked elöntik, 
Es a vih\,gosság csendes bérével itatják. 

Ili rdete<l onnét, hogy lépjünk a középszerLi:ségben, 
J(érdezed én tőlc1n mért j,írunk annyit a szélen? 
' 

Ji;,, a hat!t 1t n1ért csak S,\,ndor �') módjára követj i,ik? 

") Itt Nagy Sándor értctödik (D. jegyz.) 

' .. 
LEVELl�ZES()J( 

Ncrn tudo1n azt bizony én, de igaz, mert látni valóban, 
l\ilincle1tikiink hogyan él s korlátján túl liogy igyekszik. 
Se1n1ni sem áll úgy 1ncg közepén, nehogy útnak eredjen . 
Vagy hátrább lépjen. Nincs két esztendeje, 1ninde11 
Birtokos, el lévén az sok p11pirosb11 borítva, 

, 

lJ szot a böségbcn, n1ost nincs papiros;;a se pénze; 
Az tékozlóból koldus lőn; 1nég is akart;\,k 
Többen adósságát kiki hogy jó pénzbe' fizesse. 
1\1ég aminap vétek (s nn,gy) volt az franczia csc\:,;z:írt 
(Nlost a kivel n1égis győzünk) en1lítcni díHzszcl, 
iiennél jobb hazafit valan1cly ik ját.szani igyek:szctt, 
Annál szükségesb vala torzsonkotlni re,\,ja. 

Császár J Ózscf alatt jártunk bugyogóba, czipőben, 
A csípőcsontig most már alig érhet a mente 
J\ szép nyalkánál; így mindég fiíznn,k a fiezkók -
Vagy lcgal[tbb 1nindég reszketnek - 11 csiz1na pcdi1,1:l<'n 
Hogyha nc111 ér térdig s nen1 ton1púl élc hegyénél, 
i\!lint esze s varb:. lripúlt érzése l )etényinek, akkor 
Ncn1 saru az, dc bakancs, az 1nilyc11t hajdan ap:íink 
Trézsia évében hosszú mentébe' viseltek. 

I-Iajporzott púpos búbot, valr1n1int a galan1bn,íl, 
"\Tizsgálék gyakran kétlá.bas kccskcbakokn,íl, 
Cza.fra tekert s a, bok,íig eredt :-;i1na b:trna gala11dr1',I; 
Rmlékezni tudok, gróf Györgynél 2) l:itta111 ut<'>l:-;zor. 
An1 n1ost csitri hajat kell hortlani, kenYe ol:ijjal, 
Így lcgal{tb főnknek van fénye,;:-;égc kivLilri5l, 
S az ja.cobínus czéh szabadon sétiUhat :t.z útcz,in. 

Há.t a fejérn6pnél ezelőtt 1nint toltlatott az :-;ark r 
Nlost m�ijtl n1i11d pogo11yúk é:-; t:ígabo l:íbt1ak, ,í111d<' 
l(önnyebben futnak, szöknek s niuz:-il«íra. forognak. 

Bástya gyanánt rizelőtt tártuppos szoknya f<,cll'ztr 
1\.z titkos kegyeket s több v,ínkos ójta a bibékct, 
lviost csupn hópatyohit szeretőd s ne1n irígyrl a f:ilyol. 
1-\1nb,í,r rája, ragad, sen11nit, szc1nlélhetcd Gtct, 
(Értem sze1nfényecl; ha oly éles 1nint a te szívrtl) 
�!int a fejér s édes tejfelt az ti�zta palaczkhnn. 
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Úgy van az crkölcscscl szintúgy valamint a szokással. 
Nézel a nagyonvágyó fiatal szép Lónyay Gábort, 
Ilogy siet ő min<lcn fcllcng polczokra scbcsscn. 
Rhédey mérgében is utána rugaszkodik, és m(Lr 
Jó közel áll hozzá, dc eddig 1nég ncn1 vala képes, 
• \n1bátor haladott, úgy vcrscnt véle szaladni, 
()t hogy ut61 érné. l{eveset csak várni tanuljunk, 
l�lbukik az szaladó vagy czélját éri futással. 
Az szalad ott, ez 111ász - kiki czélnak arányoz a n1int tud. 
i:\.z papoló Drevcnyák régolta kapaszkodik; őtet 
Sok n1ások követik, 1nind - n1ind törekednek a <lombra. 
Tán, hogy vagy többet vagy jobban híssanak? Oh nen1 ! 
i\Icrt 1nihclycst 111inüent akként néznének a.rnint van, 
,e\. <lon1bról lefelé selyemostorok őket clűznék. 

l�gykor egy pulykakakas, kit dölyfösségc 111iatta 
Csípct' a többi sereg, nagy fán n1enedé krc taJálYá n, 
()n11ét (bár forgószéllel bajló<lnit) nevetve 
Öszvcc:,oportúlt sok felnéző társra lenézett, 
S l,átorságában kc<l ves bosszúra fakadván, 
Büszke ganéjt hintett lent gyűlt pajtási szemekbe. 
Lás<l luít 111ért haJtnak szá1nossan a Sínai hegynek. 
U n<lok a szolgúlií.s Vay J ózscf fürge szc1nében, 
lfgy dc parancsol nen1 kény nélkül, s épen alólról 
l�lrcndclni szeret min<lcnt E' orszúgot igazgat 
Szép ti.izct clszórván; <le mihelyt n1ind tűzbe borúltak 
]; . , ' ' k . 1 1 1 " !.s a?: 10-az taro·)·ert co-nc : 1n1n<. cn cor a?: e Ro 

0 0 0 

Szűnik a fúvástól s az lángot eloltani igyekszik. 
Nc1n bízik bcnnck az próbált Prothcus, és így 
Neptúnussá lesz szikrák közt, éR vala1nint ez 
Az hárn1as élű vidlával tengeren úszva 
Ordító habokat csilapít, hangjára si1núlnak : 
Ugy ,ray ,Józsefnek az forró státusok, olykor 
i\Iég a kir{dy 1naga is; <le azért csak koldus a nemzet, 
l�:tr \T ay ősn1aradék, n1éltán is szerzet' ara.nyzott 
l(ulcsot jó, jeles és okkal kedvelte fiának. 

A7. fcl;;éíbb RZL.1lctést ér<lemlctt, érdemes és csak 
�r,utelcn ,\ 1nbr1ízy :i) int, hogy nc1n születéssel az érde1n 

, 

' 
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Bére a kulcs 1nost már. Azelőtt is venni huszassal 
!(ellett 1ninclcnkor; jól van - hát n1ajd veszek én i:-:, 
S csillagot az fiain1 hasznos számára, hogy aztat, 
Az mikor érderr 1 ik,, 1nindjárt szívekre tchcsscn1. 
Ingyen ado1n s önként - noha kelljen fíno1n czüstbül 
Szcrzeni 1Virth úrnál, a kinek 1naga az udvar eladta . 
S 1nást nem is óhajtok, csak hogy iVfarcclluson1 akkor 
Az n1ikor elnyeri, s nem mikor azt liordandja, pirt'.iljon. 
1'v1á.s pénzen kellő fényt Fcllcgv,írir,t bízok, 
Vagy Sztrícsák úrnak szívcsscn c11gctle1n ,íltal. 

Róna középszcrüség ! boldogság apja n1cg' anyja! 
Ilajhiízlak téged, nc1n 1n,Íst, llc nc1n értelek cl 1nég. 
iV[ ozg:ok a bőrcn1bcn t(io-an, sorson1n1al cléo·szc1n � 0 0 )

S csak vagyonok R a.z időlc tartós habozása szorongat; 
i1I crt bizonyost szeretek, 1nert,nc1n-kétséo·cs clííttc111 

t, 

IIogy van róltl, hogy négy gycrn1ck forog :il<l ,·a kiiríí 11 em 
Ez föI<lön, kik majd fognak scrdiílni 1,a élnek, 
S kikről nc1n kétes soha iti, hogy cb<'.·dct akarnak, 
Inget s öltözetet, H mint 1no11dám, csillao·ot ol)·kor. 

, 0 

l�n is ugyan n1int 1nás, könyvek kcizt kétlcni szokt11n1, 
Az n1ikoron l�erklejt ") s 111:ís bülc:-:cn fur<'8a uolondnt 
b�orgatok, ,í1núlv,\,n szorgos tehetetlen eszünkön.

, 
_i\1ndc n1ikor távollétc1nhcn feltörik ajtón1; 

S hogy haza térek, jól kiLitött ablakra tahílok, 
S d11rva köszöntések n1cllctt pofa-telve Borcas 
' 

Ebrcszt riJmo1nból " éjfélkor l:í.togat cngcn1, 
Annyi vité?:tcttct Iá tván az béke ölében, 
Ne,n lehetek kétlé5, hogy b,író l) rényi G) l1az,í.inbn11 
Ritka vitéz itthon, s ! )éternek nyon1<lokin clj,ír. 

S<'.5t amikor láton1, hogy gróf Rrtlődy kcgycRscn 
Sán<lor 8) 11rat csak azért, n1crt ncn1 Nagy SAn(lor, a \"asra 
1, é . 

1 
' ál I" 1 ' · · 1 ' . 'b tet1, 1azan1n, , s • e scgun < ur1 neve cn,

)\..zt a szegény Trcíjcrt 7) inert nc1n vala sz6fogaclatl:in, 
S azt amit gróf úr rendelt, cselekedte, lehordja. 
S 1ncgvallom kezdek kc,·cRct gyanakoclni n1agn1nhan, 
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N cu1 Törökországban lakoin-e? s megkérdeni kc(l \'Cn1 
CancelLiriusunk 1nátk{tj,ít, vallja n1cg önként 
Ilogy h,íoy lófarkkal 9) mozdúl Eruőcly körűltc? 

az keblén függő kis b,-íránykának alatta '"), 
Bent hév szívében hány csendes gerliczc fészkel ? 

Barl.,arus az 1ni bas,i,nk, noha vén létére szerel inc:;. 
1\111 dc szeressen, egyen, töltözzön, tön1jc lias1111ak 
l\Ii ndcn :;;zcglctci t szarvasgo1n bá val, azóri 
Füszcrsz,Ín11nal, 1neg külföldcs borral a vérét 
Rontsa meg, az torkos r{1nczos képére bibircsót 
�Tívjon, a, szépchnés Szl{1vyt 11) t<'iplálja bolontl1l(t, 
l1jon ahí, har1nincz levelet, 1nelyckrc halálos 
Vérkönnyt ejt a hazánk, piruló pecsétek alatta, 

Ck legalább hagyjon békét az józanon élő, 
Senkit scn1 biíntó jó polgároknak; örömn1cl 
Az kik az ,Íxtatlant az erőszakok ellen azonnal 
'; é<lik vas lclkkcl, bár az sok gyáva kaczagjon, 
l�s engedje nckcn1, hogy kis kan1ariín1ba, l(azinczy111, 
Olvasv,ín szabadon, az v[tdtól n1esszc lehelljck. 

1) Petényi, Pozsony vármegyének első ispánja. Ez az
az cn1bcr8égcs cn1bcr, a ki két hivatalt visel, t. i. viczcisp,í,n 
is policiaco1nmi8sa ,riu;; is - olyan szófogadó, 111int akárini
lycn papa.g,�j. l�nnck parancsolta n1cg b(tró Prényi János, 
gróf l�rdiídynck a cancclliíriusnak parancsol1ttji1ra, }1oo·y fo
ga,.;,;a, cl erővel Sándort, gróf DcssC\\'ffy József Szabol� v,-ír-
1ncgyci köY<'tnck kvárt6lyúban; ennek az e1nbcrnck ha azt 
parancsolt,ík volna, l1ogy csókolja 1ncg a lábamat, szinte úgy 
cngedcln1cskcdctt volna. Nógrfí<l várn1cgyénck követje, Ba
loghy, nyilviín alávaló embernek nevezte egy kerületbeli 
ii]{,�licn Pozsony vgyének vgycházában, és scn1mi sem bizo
nyítja jobhan, hogy igazat mondott roint az, hoo-y levcle:met 
1nclyb�11 S:índor clfognttatlÍsa ut�ín azt írtarn ncl<i, hogy job� 
ha11 bc11\c11c egy kcri.ilctbcli co111111issáriusnak eo·y ncin-szaba<l 

• 1 
• b nr,-zag ian, n11nt egy n1agyar v. i,:]HÍnnak, azonnal Bécsbe fel-

kiil<liitte. A nc1nzctcn1nck ilyetén piszkait, valarnint a terrné-

• 

• 

LEVE L 'EZJtS() 1(.

szctvizsgálók a. férgeket, 1ncg kell cs111crtctni a. jövcndéívcl. 
U gy tett a i1agyn.rorsz.ígban útazó anglu;; To\vsend a, lőcsei 
bírákkal. 

2) Nincs még lcét esztendeje, hogy gróf J,'cstctics
Györgynek a czafja, egy valósiígos hosszú fekete kígyóhoz 
hasonlított; idővel mindég rövidült, kurtúlt - ncn1 tudo1n 
etldig elenyészett-e egészen? 1807-bcn a diactiL n.ln.tt 1na
ga Ö Felsége vágn.tta cl a cza.fját; ahogy azt látt{tk 11én1ely 
vénebb dcputátusok, mintlnyújan követték a nagy péltliít. -
Vay József, Pulcy s n1ások n1ind clviígattitk hittul:;6 fitrka,ik:,t. 
Péchy I,nrénél nagy ebéd volt, n.hol a n1cg1ncnckcdctt fejek
nek egészségére ittunk. Quarn stulti sunt qurindoquc ct gra.
ves viri ! Majthényi Lászl6 va.la cgyc<lül, a ki :;zcrctőjc kcd
,·éért meglutgyta, azt n1ontlv:ín : hogy ink(ihb akar tetszeni 
kedveltjének, 111int n1crni urához l1asonlítani. l1�gy nincs sz(,.z 
közt a ki azért lt.ínyta volna el, inert alkn.linat.la,n YOlt. J ía. Ö 
Felsége nem 111etszcttctt,e \'0lna cl a cza(j,ít, l )rilcczki 1nég 
most is czaffa.l j,\rna, és a,zoka.t a kik a n<\lkiil szükiilkö<lnénck, 
n1ind szelcscknck ta.rtan,í. T11do<l hogy űzte a 1ncgholt prí
n1ás ezeket a hajtckcrcsckct, 1nclyck nélkiil 10-12 csztcncll'.ik 
előtt ja.cobínus volt rnindcn c,nhcrségcs cnihcr. R.cspiecrc 
cxc1npla.r vitae n1orumque jubcbo. 

3) 1\n1brózy, Nógr:íd vg;yénck v.ispánja, cs11.k híréről
nevéről is1ncren1. 

4) Az udvar ötvcsc. An1id6n az cziistöt s aranyat az
utólsó bécsi békesség ut,ín bekérték volnit, néniclyck n:íla 
váltott,ík vissza papiroson az udvarnrtk aj(1ndc\kba adott cziist
jeket, n1elyet ő szintúgy papiroson vett 1ncg az ud vart1íl cgy
nehá.ny proccnto nyereséggel. 

5)Egy anglus mctaphysicus, a kinél némclyniostani phi
losophusok oskolába járnak, fejc-sza kad va azt víta �ja : l,ogy 
sen1mi sincs az cn1bcrcn kiviil az egész tcren1tésbcn. Bizony 
hát kevés van, és az sen1 sokat ér. 

6) B,iró Prényi János n. n1últ cliaetán gróf Tlallcrnck a
lovász1ncstcrnck képét viselte, és nevének gyal:ízntj:írn Yi
scltc n1ao·ií,t·, nc1n ]ehetett 1nco·foo·ni, hoo·v lehet C!r)' ncn1zct-

t> b 0 ::,., .. � 

séo·ből báró Prén)·i Zsio·1nouddal, a berco·i követtel i' �\zt. \'Úri a 
t") 0 t""'I 

tőle az co·ész viláo- hoo·)' nC\'e díszéhcz ké1)cst inloíbb Jctc»zi 
' b t,1 0 

Desse" fl')' é� J(azinczr. 1. 
17 
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n . hi vatalj,1t, mintsen1 hogy porkolábot játszszon. Erről az e1n
berről n1ég en1lékcznem is fájdalom. Úgy vagyok vele, mint
a ,  pokolból kiruenő �uryclicc, a ki lu-i tra nézvén, oszloppá
vált borza.dású.ba.n. l!�n n1indég szanutrlÍszrr1cstcrnck hívtan1,
,is b,1r csak csup(111 a fejét lehetett YOlna ócsárolnon1.

7) Tröjcr az a szegény szolgabíróPo7.sony várg·yében, a ki
Prtényi rcndeléséből t,\volléten1bcn 50 egynehány emberrel 
a kvártélyo1nra ütött - 1niser gloriosae hujus expeditionis 
i mpera tor. ,t\7. ügyefogyott kény te len í ttetett rosszat csel e
ke<ini, inert ·zegény legény, és 1négis csupán csak őtet szid
ták 111cg. Parvi fures suspenduntur, magni di1nittuntur. 

8) ántlor i\,Jihály, erős fejű, erős lelkű székely ember,
aki több é,:7.szel. több :57.ÍYvcl és több i\rtatlans{1ggal bírt 
n1int n1ind azok ít kik üldözték. Ne1nesséo·ét vették űz(íbe' 

,:, '

inert istentelenséget fedezett fel éi:; az igaz,:ágot oltaln1azta 
,í\lhatatosan b,1ró Vécscy fan1ilia illyei perében: azonban 
bizonyo�, hogy régiebb ncn1ci:;cn1ber n1int gróf ]�rdődy, aki 
vasra verette és úgy kiildötte Erdélybe. Nincs szebb igazság 
ann:U, 1nint azért va,::rn, veretni vala.kit, n1crt kétesnek kép
zele1n a nen1ességét. }\.hogy Ertlélybe hn.za jött, levétette 
róla a gubernátor a hí.nczokat, és a liclyett, hogy pert indít
tas:-on ellene, :unint parancsolva. volt, a .z ártatlanúl szenYedő 
rn:ibcrt az as7.talán:íl 1ncgvcnclégel tc. Azonban ,::en ki se1n o·on-

1"> 

cJogkodik arrc>l, hogy S,ínclornak ,::zenvedéseit kipótolj(1k vagy 
:1 hírében tett csorb,ít kifenjék. 0 Dieux, ,\, qnels n1ortels 
liYrcz vous l'univers ! 

9) Tucl\'a van hogy n. lófarkok szá.1nától függ a török
baRiík nagyobb Yagy kisebb tekintetek. 

10) Gróf Erdődy József, gyapjas vitéz, azaz gyapjúból
f'orn1últ Iá.gy vitéz - nincs torkosabb e1nber n{da az egész 
n1onnrchiá l,an; ne1n tartotta soha senki is okos en1be1·nek 

' 

dc 111iolta ilyen kcgyctlenségekre vetemedik, senki se1n tartja 
1nég jó embernrk is. 

11) Szlávy volt secrct:irius a canccllariá.nál, felette jó
t:Íri'asúgú elinés ember vala.; azt n1on<lják hogy gróf Er
dődy ,Tózsef a. ztala úgy tüzelte fel a vérét, hogy utóljára 
megkábúlt. Ugyan kit tett gróf Erdődy még eddig okos 
emberré? 

• 

• 

, 

(_,XXIV. 

Széphalon1, oklob. 6-cl. 1812. 

G1'ój T)r,ss<'iv,§'y Júzs�f11r,k !{r,z,nczy FP1'P11rz

a le,9szíve1;Pbb tiszfr,tpf idvezléséf. 
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Jnvená.lisi érzéssel, tüz.zel s tudomá nynyal írt epistolád, 
kedves barátom, mesteri 1ní v. :Wely kár hogy azt n yon1ta tás
ban kiadni nem lehet. De több gon<lon1 van nekern arra, 
hogy az a fény, melyet TE, annyi fénynyel fénylő nagy férfi! 
reám ,·etél, el ne aludjon, mint hogy azt oly kezekben ne te
gye1n le, 1nelyekben oly bizonyosan eljut az unokákig, mintha 
nyo1nta tva volna. Egy-egy nagyobb szerencsétlenség ne1n 
érhette az 0111beriséget, n1int hogy a hatalom 1negfosztá a 

· nyo1ntatás szabadságától. I(észebb volnék azt a kárt, mely
abban elkerülhetetlen,., szenvedni, 1nin t azt el ,·esztve látni;
s itt is elmon<lhato1n a n1it a fiain druszája 1nond a sallus
tiusi töredékekben : potio1· ,nihi videtit1· 1>e1·icitlosrt h'be1·tus
qi1ieto se1·vit1·0.

l{önyveiclnek katalogusá.t i1nhol küldön1 vissza igen 
nagy köszönettel. Igen sok derék és becses munkákat bírsz, 
s bátorkodom ren1ényleni hogy megengeded, hogy közülök 
nehányat n1egolvasi1s végett tőled kikérhessek. I1nhol van
nak neveik. 

- - -

Meyer, Briefe aus der Hauptstn.dt und dern Innereu 
Frankreichs. Tübingen, 1803. 1. 2. Th. 

lCotzebue, Erinnerungen aus Pa,ris. 1804. 
Seun1e, Spaziergang na.ch Syracus. 1802. 
Sabina, von Böttiger, 

és oztán három isteni költőt : 
Oeuvres de Beroard, 

, 

l jlt 
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Oeuvres dc Boufficrs, 
Poésics dc Chanlicu ct la Farc. 
E hárn1at bírta1n, s azok a becsületes emberek, a kik 

szeretnek olvasni, dc könyvet venni ncn1 szeretnek, tettek 
róla, hogy ne bí1jan1. 

ICérlek, kcd ves baráton1, 1néltóztn.sstí l ezeket nekem 
1ncgküldcni. - Dókus L{1szl6 1ninclég lél arr11 alkal111at, 
ltogy pakétjainkat tíltalvegyc, áltltlkültljc. - A mi I>Arist 
illeti, 1nind azt n1ohón kapon1. Tudom hogy bosszankodni fo
gok ICotzcbücrc, Jc néha bosszankodni - a bolondl'a,, go
noszra, kép1nutat6ra, bosszankodni- való örön1. Az az cn1 her 
ritka, n,j,índékokat kapott a tcr1nészettől, <le sietésc, hiús:íga 
s 1ncllékszándékai iíltal n1indent elront. Olaszországi utazi
,;:ít 1utgy gyönyörrel é::; nagyobb bosszúsággal olvasta1n. -
lCotzcbiic nagy dclí,-zck az ausztriai n10 1n1 rchia né1nctjcinck 

' ' 

és félné1nctjeinek. ]�11 ezcknék sz,í 1nokba ':t n1ás világon sen1 
akarok szán1l,íltatni. 

Utlv. consil. Szir1na,y Antal scptb. 24-dikét követő 
éjj(•l clhala. Scpt. 28-.ín cltcn1etrnk. A leleszi convcnt ad
n1i 11 i:-trátora, a <lcrék Dudásy Baptista n1onda rcquic,ncs 
1nisét fclctLc, k(',t prnc1nonstr. pn.p rissist,ílásn ala.tt, prcdik:í
tzi<Ít pedig :t bolyi plcb:ínos, ki két eszt. előtt n1ég <li,í.kocska 
lehetett. Nya.valy:ís prc1lik(1tziót eleget hallék élctc,nhen, dc 
ennél gonosza hh:1 t képzel ni r-cn1 tutl tiun. Fclspékcl te szegény 
a n1aga n1unk,íj:ít hol1ni posztéidara.bokkal, latc qui splcn
dcant; :t sok Diogcncs, Sokratcs, Xcrxcs, Cyrus, Constall ti
nus Porphyrogcnitus, pápák, caxdin,ílisok s egyéb obscurus 
nc,·ck cgy1n{u:it érték, dc n1ind ez 11 dolgot jóvú nem teheté, 
:,; ,nrg inkább cl,írúlta rosszaság:ít. A rnegholtnak fiai s ba
r,ítjai nagyon nehcztclénck, hogy a kövesdi plebános vicc
esperes Jó :i\I�ítyás ncn1 engedte 1nag,ít n1cgkérlclni ezen prc
dik:ítzió1nond,í.sra, s azt hi. zik hogy ,Tó ezt a tiszteletet papi 
bo,.,;zúból tagadta 1nrg, azért tudniillik n1crt Szir1nay 1791 
nyo,ntatutt n11 111k,í.,·al i:; igyekezett 01la liajtan i az cln1éket, 
hogy a papi jövcílcln1ckct nyirbálják 1ncg. Oztán ne1n fclej-

• 

• 
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tik még, hogy ő i�úkor,í.bn.n CQ:y misc1nond6t co-y foo·adöban 
.._,, n ::> 

.::;olcnnitcr rncgbaculi�(dt. l(azinczy l�étcr b(ltyá1n jelen volt, 
s látván hogy 8zirn1ay botot kap, hirtelen befogta, n ,  .::;zcn1ét 
s kiment fL szobából, hogy zirn1ay ellen tanú ne lcltc.::;sen. -
Négy asztalnál ettek az úri rangból val() vendégek. - Én 
azzrtl bizonyította1n cr(tnta háhí.s tiszteletet, hogy n1időn a 
circumcledcruntos ének u btn a testet csclé<lforn1a cin berek 
akar,ík felemelni, ezeket eltol ta1n, s magan1 is vittem, :; az én 
példán1ra I{olosi József v.notar., 1\lbcrt volt llationun1 Exac
tor s három má.::; a magistrátushól vivénk a templom ajtajtíig. 
- Decsynck 1nár mcgírta,111 halálát, és a bécsi annalist,íknak .
l\Iost I{ulcsárna.k küldön1 meg nckrolcígját.

U gy hiszc1n hogy kcd vcs !eszen neked tudni, n1iként 
múla ki szegény. -- A V cn11s Volgivag�L sok esztendők olt,t 
bedugasztotta volt szegénynek az orr{ tt bal részről. Ez az örö
kös cicatrix öt nappal azelőtt hogy megholt, a rí,kot últal
aLlta bal orcz:'.tjá.nak is. Orra egészen clhidcgcclctt. Szirn1ay 
érzcttc ltogy elhal, s n1inthogy ő hív Soclalis l\Iarianns volt, 
papot h i vata, s az ecclcsia rendelése szcrént ,nao·,it rnco·kc-

o 0 

ncttc. A 111cgkenés után látja hoo·y a post{1ra küldött e eléd 
, e 

t'.1jságot hoz. AJ taladatta azt n1ao·ának, hoo·y látha:,sa hoo·y 
ü O ' � 

n,z a NAGY, a kit ő i1n,iclva tisztelt, meddig halada már :t 
Iloszpodi po1nilujjal zengő város felé. r\.kkor bcforclúla ,t

falnak, s elaludt örökre. 
' 

l�dcs barátom, az inconscqucntiák annyira nc1n ritk,1 
esetek, hogy a figyeln1cs szc 1nlélő a lcgotromb{1bban scn1 
botránkozik n1cg. Dc mégis csudálni lehetett, n1cly hason
httlan cn1ber volt péld. ok. ez a. Szirn1ay t11lajclon n1,tgához. 

' 

1796-ban sírva pcror,íl!í. : :i\foria1nur pro don10 J\.ustriaca, 
és ozt,1 11 úgy viseli 1nagá.t, hogy cassáltatik. Retteg, víg:1sz
talhatatlan a szenvedett csapásért, és 111égis oly in1pruden
tiákat követ, hogy sc1n az cgyi k fél, scn1 a 1n,1si k ncn1 bíz
hatik hozz,t. 

i\'1időn itt írná,111 lcvclc1nct, s 1nég tovább akar11án1 ezt 
' 

[L textust vinni, Vay 1\.brahí1n1 Bécsbe hív, hogy holnap in-
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dúljak. Úgy hiszem hogy megyek, de szi.iretre itthon leszek. 
Így félbe kell szakasztanorn levelemet. 

Élj szerencsésen, igen kedves barátoni. 

LXXV. 

Örök tisztelőd 
Kazinczy Ferencz. 

.e\. 0. 13-d. Octob. 1812. 

Attól tartotta1n, szíves barátom, hogy betegeskedel, 
vagy eltévedt levelen1, vagy visszatetszett, és épen Írni akar
tam neked, an1iclőn nagy örömön1re kezen1l1ez vettem leve
ledet. Mert azt akarod hogy az enyém életben maradjon, és a 
feledékenység éjjeléből kivergőtljen, mivel, a.mint látom az 
itthon maradt példázatbúl, több hiba csúszott bé, és nén1ely 
verseket és jegyzéseket mind nyesni, mind szaporítani szük
·éges, majd visszajövetelecl után Bécsbül egy új példázatot
küldök neked. 111 úlasd magad jól Bécsben; míg ott leszel,
általküldöm feleségednek a kért könyveket.

Szirmay Antal élhetett volna még; egy szép eszü en1-
beri.inknél kevesebb van. Ritka ember élt úgy, hogy szíve 
eszével soha sem ellenkezett volna. 

Szon1orú halála nem érdemlette meg, hogy becses éle
tét egy neYendékpap egy zavaros és ina-szakadt predikátzió
val szeplősítse. Nem bojtorvánt, ha rózsákat kellene ültetni 
az érden1es e1nberek sírhaln1ára. Tetszik nekem, hogy Ka
zinczy Péter szembekötősdit játszott .• A.z ilyetén anekdotákat 
össze kéne szedni. Azért olyan ösztövérek a németek biogra
phiáik, mert az efféle táplálmányokkal nem kövéríttetnek, nem 
húsosodnak. :tv1ár p. o. ezt be nen1 iktathatod készülő bio
graphiádba. Nálunk az írónak nem szabad mulatságosnak 
lenni, hanem kon1or unatkozás közt az olvasót is unaln1aztatni 
kell, és annyi észszel kell bírni, mint neked az isten adott, 
hogy olvashatóvá tegye magát. 

Az idők mostohaságán kivül, a melyek épen n1ost, 

• 
•• 
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a1nidőn bajaimbúl kimenekedni és békes 1neg csendes életet 
folytathatni reménylettem, egy más kedvetlen történet is ért. 
Jobb helyet kapván iródeáko1n, elhagya, és így, mivel majd 
egészen elszoktam maga1n leírni tisztán valamit, sok gondo
latim veszendőbe mennek; nem veszt ugyan vele semn1it a 
világ, de kevesednek vénsége1n vigasztalásai. 1-Ia tudsz egy 
szegény ifjút, a ki jobban tudjon magyarúl, mint rendszerint 
a lutheránusok, és czikorny(ttlanabban mint rendszerint a kál
vinisták tudni szoktak, add tudtomra. J)e szép írása legyen, 
én útálom a n1agamét és azokat, a kik jobbra nem szoktattak. 
Ugy vagyok az ir<ísonHnal 1nint grc',f ;\Íezky l1aj<lan, aki 
a 1nagáét nem tuclt:t olvasni, és azt i--ZOkta vala 1nondani 
secretárius�u1ak : 1nagan1nak kellett írnon1, cle nen1 az én 
dolgo1n, ha az úré, hogy tu<1ja olvasni. B,1r n1<ísban inkább 
hasonlítha,tnék gróf Niezkylicz. A i<zép s olvasható írás 
egy a legszi.ikségesebb dolgok közé való a gondolkodó en1ber
nél. Foliis ne car1nina rnanda, ne dispersa volent rapidif- lu
clibria ventis. 

Nem tennél rosszúl ha 1negesmerkednéJ l )ozsonyljan az 
ifjú kis gróf Eszterházy l{áz1nér nevelőjével; igen derék em
ber, nevenclékje pedig ritka kis ifjú. Azt mondta nekem 
egykor nevelője, hogy hajdan egy kis geographiá t írtál volna, 
n1elyet a kis gróf számára meg kívánna szerezni; keresnélek 
n1eg az eránt: cselekszem hát, és duplán, tudnillik fiairn szá
mára is. Szép volna ha írnál neke1n Béeshííl; remélem, hogy 
ha e levél otthon nem talál, feleséged utánad ki.ildi a postán. 
Sokkal többet írtan1 volna, ha tudnán1, hogy n1ég el nen1 
n1entél. Ugyan írj nekem gyakran; nem gondolhatod minő 
gyönyöröket tal�ílok leveleidben; úgy szeretlek, mint ha ne1n 
dicsérné!, inert én félek a dieséretektől, és bizonyosan n1ég 
kevesebbet hinnék nekik, ha tőled nen1 jönnének. A te 
bar.'ttságod egyik vigasztalása lételemnek, éto hitesd el 1na
gaddal, hogy az elsőbbek közű} való; nincs pedig sok. Türd 
annyi szeretetek közt 

Jóskriclét is. 

A pakétom elmegy Szirmaynak. 
A Spaziergang nach Syracus kölcsön van kiadva. 
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S7.ir1n:1y ,\ntal :\rnyék,\nak. 

.Jertek, hintsünk 111yrtnst <' par,ízs han1vakra, 
,;\lár nyugszik Szirn1ay ..1\ntalunknak pora .. 

{)ntözgcssi.ik borral, vegyük poharakra, 
Ilogy tiindöklött vele költőinknek sora! 

}"ogjnk kö?.bc síiját, víg hyn11111st lantoljunk, 
Igérjünk ér1len1lett halhatatlanságot: 

Ne sira suk, éghez búfohiíszt ne toljunk, 
Iliszcn a dí::Jz szárnyún a 1nenny-égbc hiígott. 

:\lég ugyan korán volt tőlünk elbúcsúzni 
Es a boldogabbak ka1júha sietni, 

i\Iég lehetett volna. sok tndon11ínyt nyúzni, 
S e bajos nyúzás közt tréf(1°an nevetni. 

Sok szép cl1nckincscsel kcdveskedc néki 
Sisakos i\Iincrvn, s a deli 1\1Jolló 

' [ '

.. \111 ,nég ezeknek is veszők ajándéki, 
::\Iég éles a, P:írca kezében nz olló! 

�\ ki::J isten in1ád't ;;zép kegyes szi.ilője, 
• \ fénylő 1nennyei, rendelte bújáb:tn,

_,\ csúf ,\tropósznak : légy ti.istént ölőjc 
Antalo1nnak és n1etszj élte fonalábn. 

'Cudnillik nagy tüzzcl hívtan1 az életre, 
Sza,va1nra lett hcvin1 szereltnes költője: 

�ékc,n élt, miattan1 J. nta I)cno·észetre
0 '

,;\lcgérde1nli hitt hogy legyek 1negn1cntője. 

LXXVI. 

l(r·dvc:; hru·ríto111 ! 

D. J.

1-\zt ::Jem tudon1 hogy elindúltál-e a mostoha városba? 
azt scn1, hogy oda. értél-e? azt pedig hogy visszaérkcztél 
volna, még kevesebbet. Ilova lettél? n1i lett belőled? eltűn
tél-e a világ színéről? vagy egészen elhaltl-íl-e nekem, hogy 
csak nyo1no,lat keressen, és azt ne találhassan1? __ 

Ezen egész telet a falun töltc1n könyveim közt a leg-

" 
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édesebb 1nag(1nosságban, 1nclyet egy-két i:;or tőled 1néo- édc-
bb' 

' 0 

se e tett volna. lrd 1neg, ha Bécsbe volbíl, a, l�tlusi cn1bcr-
'.1ck: hogy n1iket tapasztaltál, hogy 1núl:1.ttacl 1nagadat, vagy
1nka.bb, hogy 1núlattál miisokat, 1ni történik az austriai vi
lágban, 1nitől lehessen tartanunk, n1it rcn1éllcnünk? _ Én 
egész na.plókönyvet vúrok tőled. 

1:\ddig i,-, kérlek, kiilclj neken1 két nyomtatványt n1in<l 
J?a!ka V �rscibííl, n1i�d pedig professor Ru1ny n1agyar kézirit
s1bul, és 1rd 1neg, mivel vagyok adós értek, hogy a.zonnal 
1negkül<lhessern tartozásomat. Rn1nytól 1nini1p vetten, levelet, 
ő is tapasztalja hogy a papiros szűki fúlasztj:1 az úo·y is 
eléggé rekedt 1 i tcratúrán kat. 

0 

Ugyan ne1n fogod-e nekem szerezni a llár1nas-Tűkröt, 
melyről írtan1 neked minap{1ban, és a melyet egy kis gróf 
l�szterházy szá1n1\ra cl akarnék Pozsonyba külllcni? 

J'i}gyütt levén n, n1inap báró Vay i\[iklús gcnerálnéval, 
és vissza.kérvén tőle franczia Corinnán1at, a7.t 1nondta, hogy 
neked visszakül<löttc légyen. Örventlek ha. nálad van, inert 
úgy, tudo1n, hogy cl nen1 vész . 

Báró Vaynéról szólv(in eszen1be jut, 1nikép gyönyör
kö<ltcn1 fiainak a Pestalozzi ,ncthodnsa szcrént való előn1ene
telekben. E valósií.ggal gondolkozni tanító n1ethodus; practi
cr1 logica, 11en1 neveltetési j[1ték. l:Ia az egyszer bégyökerczi 
n1a.gát Európábrt, a középszcrü elinékct is rövitl idő alatt 
igen sokrn, viheti, és úgy űzheti a, tanult en1bcrektűl a szo
ki\si ostobas,ígokat, hogy utólj:íra, nc,n fog 1narallni 1nús bal
gatag:;á.g köztök, 1nint az a 1ncly11ek tern1észetképcn .iz indú
latok forró:;,íg(1b6l néha-néha szárn1azni kell. 

Csókollak ezerszer, kedves bari\ torn és kérlek lioo·y ' ' 0 

oly kor-olykor felőlcn1 1negen1lékezzél. 
}{a1nlctcdet és Lcssingedct újra 1neg újra olvaso1n. r cn1 

tudok 1ncgtclni ir{isaiddal. Bá.r igaz lenne a 1nit l�ra:-n1u� 
1nond : lile se profecissc sciat, cui Cicero valde placebit. 

.-\ .. 0. 27-ik .Tan. 1813. 

Ifív szolg,ícl é,- i)arútod 
Jrísk". 
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LXXVII. 

Széphalom, febr. 6··d. 1813. 

Kedve:; Úarátoni .' 

:1lik nem értek engem octobcr olta ! Nem csuda hogy 
restté levék a levelek iriisára, mely eddig elementumom volt. 
Ide j�írúl hogy az öregség és a hó világa szememet gyengí
teni kez(lik; gyertyánál a betüket többé tisztán nem látom, 
üvegre szorúlni nem nkarok, tftlán hn vn.kon kellene is 
maradnom. 

October 7-én Bécsbe indúlta1n. November 5-ke vetett 
haza, niely nap feleségem épen szüretelni kezde. lCi sem pi
he11ten1 magan1 jól, n1időn vesze1n Biharból a levelet, hogy 
az anyá1n nov. 14-d. megholt. Azonnal rnentem oda, s de
cemb. 26-dikán jötten1 meg. A sok öszvegy(ílt dolog, az osz
tályhoz kés7.íilés elölték n1inden óráimat. A barátságnak 
semmi nem marada. Ez a halál sokat könnyít sorsomon .. 1\.1-
<l'ltt anya volt, de más takarózott leplével. 

lCönyveiclet vettem Dókus által, vette1n Szirmay An
talra írt verseidet is. A ICotzebue Francziaországi útazása és 
a Mayeré volt Biharba útitársam. A franczia könyveket nem 
olvashaton, tavaszig apró betűik miatt. Ne neheztelj hogy 
tartóztatom. Azt cselekedni különben gazság. 

Báró Vay bizonyosan nem nekem küldte meg Corin-
• 

nádat. En azt annyira megkedvellém, hogy meghozattan1 
magamnak. Tőlem a könyv Szercncsynéhez fogott menni. 
Sa.jná.lná n: ha el tévedne. 

Dayk{1nak Versei és az én Berkein együtt egynehány le
véllel te. znek többet 15 ívnél. Tegnap tevém postára vála
szomat 'frattnerhez erántok, és a praenu1ner,insok neveiket, 
hová velinre a te neveidet is beszúrtam, hogy ily névvel dicse
kedhessék. �A.. Dayka élete préface helyett és a praenumeránsok 
neveik mintegy 3 ívet fognak tenni. Gyönyörű nyomtatí1s l 
A martiusi pesti vásárkor fogja árúlásra bocsátani Trattner. 
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0 most egy szívemnek kedves tisztet teve rám, hogy Báró-
czynak minden munkáit bocsássa1n ki, írjam meg életét, s 
képét küldjem le, hogy kimetszethessék. Örö111111cl teljesítem. 

Belé únván a prókátori, osztályunkra ta.rtozó dolgokba, 
a tudományokhoz lopom magam, s Rép;iségeim II. kötetét 
készítem sajtó alá. Gratulálj nekem, hogy nyughatatlan s 
ulyssesi lelkem ismét teve egy tudós larcint, 1nint mikor a 
Sylvester grammatikáját az azt féltő Sinaitól ellopattam, 
leirattam, kiadtam, de az originált Sinainak visszaadván. A
debreczeni Coli. bibliothekájában tartatik egy XIV. századbeli 
codex, magyar nyelven írt ho1níliák vannak benne. A debr. 
kálvinista dölyf meg nem engedte hogy a Cornidesck, Ré
vaiak és Telekiek leírattathassák. Nekem is csak megpillan
tanom vala szaba .cl. Neki kerülten1, s annak a sárkánynak 
híre nélkül, mely azt őrzi, jó darabját leirattan1, és Debr. 
elhűl, 1nikor nyomtatYa lá�ja. �i\. nen1zet előtt a nemzet ké
pében kérem meg őket, hogy későbbi kötetimbe tegyék le a 
mi leírva nincs. Talán elpirúlnak, s 1negenge<lik. 

Rumynak Nlagy. Monum. még nem nyomtattatnak. 
Bécsben semn1i gondom nem volt nagyjainkra. Oly 

szándékkal mentem fel, hogy minden óráimat kirekesztőleg 
a mesterségnek fogom vala szentelni. Ebben ugyan nyakig 
úsztam is. A Belvedere zárva van minden látogatónak. Nen1 
akarják hogy a szem észrevegye, hogy Denon négyszríz da
rabnál többet víve el. Hijába n1envén oda, befordúltam a 
directorhoz, a nagy Fügerhez. ri'e1n is merten, kérni hogy 
bocsásson be, midőn az altisztje fia jő, kérni a La nds<"ha ft,;

mahler vV utky nevében, ki  épen kijött oda, hogy adná a 
kulcsot a szobákhoz. Hasznon1ra fordítAm i,;zcrencsé1nct, ,, 
kérten1 Fügert hogy én is láthassam. 1\legengcdte. J�gyszerr<' 
kitaláltam volna a titkot, n1ert ott járatoi:; vagyok. De Denon 
nagy hálát érde1nel; ne1n mind vitte el a jót, hane1n csak 
azt, a. n1ire :i\.Iuzeu1n{u1a.k szüksége volt. Rubensnek e,;ak 
Ascensióját -vitte el. Azt megnevezték a vclen1 valók. Dc én 
mutattam nekik, hogy oda. van a Re1nbrand Sacktuchra fes
tett képe, n1elyct épen copiáltatni akartam volna. Re,nbrand
nek anyja, s a Re1nbrand másik képe ott függe. Ezen alkal
matossággal azt látám, hogy az austriai 1nüvészek szan1arak 
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1nn.radna k, h,t Ró1n:í t 1ncgl:tktá,k is; kcvélykcdés nélkül 1uon
<loin, hogy 1nind ,Vutky, 1nind Rosa csudálkoztak, hogy 
nUtfjlfal' 1nao·)1ar,íz nekik llC<li()' én azt :;zc1nérc1nn1cl tcttcn1 

, , b ' 0 

é" ncn1 1nagan1at elfelejtve. 1\. 1nűvész ncn1 1nüvt1sz ha ncn1 
pocta vngy nen1 j:íratos ,t classicusokban. Ezeknek csak tcch
nikújok van, s tnpasztahísok. 

ltt vala az :t nagy szcrencsén1, hogy a 1ni 1\.ustri{ink -
liall1atatla, 11 bajnokj,ínn.k, !Cároly hcrczcgnek, l(i: ,ding �íltal 
111,ÍrY:inyból n1etszett büsztjét lúthatcin1. "\Vutky és Rosa csu
<lúlkoztak rajta, hogy ICisling csak így tutl taldlni; n1inth,i 
az tisztje volna a plasticu na.k. A fej igen szépen van idea
lizálva. 

1\. IIofon a p:ípai nuncius szállása előtt ólon1ból látta,n 
a, kút felett egy új grouppot, ezzel az álta1an1 ne111 clcchifrí
rozható al;\,irússal : ln fi<lc unio, ín unione salns. J\.zt gon<lol
t:un, hogy ott a nuncius szo1nszédságá.ban s a volt jcsuiták 
,·olt háza előtt vallásbeli unio ér tettetik. II:í t az J\.nnálisok 
111an·yar.ízz:í.k, hoo·y az [)Olitikai uniót tcszcn, a 1ni roppant 

�. � 

1no11archi.'1nk különböző népeinek egyC:$Ségekre czélozván. 
Í o·y 1néo· tisztclctcscbb az alúir[1s. 

� � 

Du port előtte1n kétszer túnczolt. Ö és az a 16 esztendős 
::.ícunu1.nn ncvü leány, a kit DLiport el akar venni, clbájoltak. 
?,,Tcun1,u1nak ne111 csak lest-séget, suelt-ségct ada a tern1észct, 
dc n1éo· szé1) sor foo·akat is. Istenasszonyt láttan,, nem ha.tan-

" ü 

dó szépet. 
Braun festőnél an<lalogván képein, felkiált ez : Szere

tein 11.z oly szen1ct 111int az úréi. Egy n1cztclen szép vala 
festve azon részekig, ahol nc1n a szern lel gyönyört. 1\.z el 
vala takarva egy kék : drapperieval. I\. leány jobb kezét által
vcté fején (attitudc du rcpos), bal keze ujja,ival bal orczájához 
ért. oha szebb kezet az isten nem tercn1tc. Ez nem ideál! 
ez portrt1.it! kicilték. - iicghökkcne Bra11n, s esküdt hogy 
ideál. Végre 1negva11á, hogy az az a fiakker Liserl, a kit 
elvcvc ö cxc. gróf Erd. József crincellarius úr. l la tetszik, 
400 A. �v. ,v. megvchctnéd a Sá1ido1· cn1lékczetéért. 

Legszebb örön1cm egy Szent Istv,í.nnál tartott prcdiká
tzi<, volt. F,gy vasárnap az cső oda hajta 8 és 9 óra közt, s 
hallon, hogy apostolkodó hang tévcdcz a gothus oszlopok 

• 

269 

között. Elébe kerülte1n, félig 1nalitiából, );í,tni akarv.ín n1i 
taníttatik itt a csiirhe legaljasb népnek. Licht, Anfkliirung, 
Erzichung dcr ICinclcr. E szókkal végzé cl épen periodusút 
a pap. Elréműltc1n. Trauct Lcutcn, dic cueh Licht vcr
dachtig 1nachcn ,vollen, niclit. Ist dcnn Licht nicht Syn1b0I 
(lcr Scligen, Finsterniss nich t das dcr V cr<lan1n1 tcn ? )�s 
ez végig úgy 1ncnt. 11 utií,n Clcynmann it J(,ílvín papjiít 
hallga.tci1n, a ki n,ár bécsi pap lévén, p:í.pista lciínyt vcvc, s 
ly,í,nyitt pá.pistá.nak neveli. ]�zt hrdlú,n n1,í,r 1808. is. 'fcxtt1sa 
volt, hogy csu<lálkoztak a, .Jézus bölcscsép;é11, 7u•di!J r1z

csak egy rics fia volt. IIalld nchá.ny szavát: l)ar11111 ist 
<la.s Vatcrlan<l ungli;icklich, ,vcil dic 1Iecrführer nicht nach 
Verllicnst, sonclcrn nus IIü.uscrn, ,vclche au,-srhliessencle 
Anspri.iche a.11 f G lan z habcn, gc 1vii h 1 t 11·C:r<l c11. J�g)' sz{, t ,-e,n 
1nonclok 111{1sként 1nint Cleyn1nan11. T�in L)enker, cin J\lrnscli, 
tlcr selbststandi<>· han(lclt und dcnkt, licisst 11ns }Jfir111/r1sl.

::-, 

S e szóra, csattant a boltozat, oly hanggal 111011dá. i\Injd cl-
ncveté1n 1nn,O'a,111, 1nid(in ezt is 111011chí. az Unbcschcidcril1cit-

o 

ról : ..... dcr clenkt, <lic Göttcr Ro111·s t1n<l (iTicclH·nlan<ls 
habcn in ilnn cincn Rckrutcn gcfundcn. - 13. Va.y l):í11iclnc\
nél a bécsi kálv. supcrintcndcn;;t lclé1n. �ziirnyíí cnl,·i11is
n1ussal jött. n,cg R61nából, Yap:y ('s:tk azz:11 akar,Í tnutatni 
hoo·y 1nco- ne1n tért. lVIéo· 1nost is Yir..ígzik testr, niivc'·:,;c jt'tnói, 

h 0 � " 

lelke pedig széppé tenné, ha r{1t Yoln:1 is. - l•:szt(crli:ízy) 
,József nc1n volt J�éc:,;l,cn. Ncrn l:ítt,1111. l�,1rkc)czy ]i'crcrH·z ,;z(·
kercn1 n1cllett n1énc el Sch,viitlicden Pe„trc, :1 :sc,íl,ít bc,·{tct
ni. De azok n1á.:;oclszor se1n vették be. 

Levelet írni nincs iüőn1 n1ost. ol,·a,;ni v,1,n. -

1,XXVIII. 

Écl es br1rrÍ,/ rnn ! 

.Febr. 7-d. 1813. 

Ezen lcYcle1nct po�t:ín akar:Í111 kiil<lc11i. ,Jobbnak l:íttan1 
Soós ])il urat kérne1u, l1og,\" <'Zt ,iutta,;,.;;1 kcze1llie, n1int 1n,ír 
cddio· J·uttatott co·)·nelianyat .•. \,.,ztalon1011 fcki.idt egy Ó<l1111 

b �- . 
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és egy cpigra1nmá1u.Ide záron1 azokat is, mint literatúrára
tartozó újságot. Az óda nem 1nostani munkám; nekem scmn1i
rc1nényem nem tűnt cl 1no�t. De most készült el azon for-
111,í bn 11, 1nelybcn olvasni fogod. - Ez éjjel egy sonettet kezd
ten1 írni Szir1nay Jánoshoz, ki, a mint tudod, német nyelven
ír :,onctteket. 1\'lég ne1n kész. Mihelyt kész lesz, venni fogja.
]\i,szöntsd, ha megl,-\ tocl.

Politikai hírt ne1n tudok egyebet, n1int a 1nit az Oesterr.
l-3eobnehter ír. Ta,vaszszal kezdődik a leareltenetesebb há-::, 

ború, s talán ann11l jobb n1inél rettenetesebb, mert lHtmarább
Pri végét az c1nberiség. Béeshen 1nin<len gut rtcssisch gon
dolkozik. �!agyar ismerőseim, a fogadóban, köz asztalnál
beRzéltck, hogy egy n1agyart, a ki a leopoldstaclti kávéház
eli5tt ,·ő urunkat fenszóval szidta, behívata a Polizey s
1negfe<ltl�tte. SzcntcR J{inos, a pataki, kit isniersz, január.
lö-kán l'jhelyben egy ebédnél N-t min<len hunezfutok első-
jt:nek nevezte. J�n találtan1 lenni szon1szé<lja, és így sok
f'i_il hallv,í.n a dolgot, nc1n nkarán1 sz6 nélkül hagyni, s en1-
leke1.tcttc1n Szcnte�t, hogy N. nekünk vőnk is, nssociénk
i�. Azt felelte, liogy a 1ninisteriun1 a<lja ezt a, Stim111ungot.
J,�n 11cn1 szereten1 a kik Patakon laknak, s a 1ninisteriu1n
titkait tudják. Szentesnek ez a szava annál több figyelinet
vonhat 1nagára, inert kiki tudja hogy ő csak nem régen jöve
B{>csből.

•
\'ay Auri;; nem kapa kolcsot. Azt n1ondják, praeno-

tálva, van r�á. i\. pal�tinus ajánlotta, 1nidőn feln1enénk, s 1neg
hagyta neki hog)· v1sszajövőben neki hírt vigyen. Biztatta
ekkor, hogy 1ncglesz, ha 1nost nincs is, de többet hamar ne
:�irgesse: �éesben egy n�gy úr azt felelte a Vay közbenjáró
Janak : :::,e1n \r ater hat s1ch bey'1n Lan<ltag nicht darnach
betragen. - Egy 1\ilajthényi octóberben kapta meg, s kép
zeld, megkapván, instantiát a.dott pro relaxatione taxae,
1nelynek lefizetésére 1na�át elégtelennek lenni nem pirúlt.

-----

• 

\ 

A CSÜGGEDÉS. 

Ren1énye1n eltűnt! - mint 1nikor a torony
Lámpája az éjnek vad zi vatarja közt

Ellobban, és a csüo'o·cdőkett,::, 

A habok újra veszélyes örvénv
S egekbe nyúló fergeteges szik hí k

. 

l(özzé ra,gadják. - Oh ti, 1-Iatalmasok,
S te, te! nagy és jó Jupiter! ki

'Teljesetlésbe hozotl tilalmat
:\f e1n :;zenvedő végzéseikct ! Tehií t
I-Iiftba bíz}tnk bennetek? hasztalan

�y_újtánk fel újobban könyórgő
Oszvcredőlt kezeket felétek?

::VIéltatlanoknak n1éo· solta nen1 le,·e::, 

Az égiektől t1í1nogató segéd.
Tűrd a, n1it illik tűrnöd. Itt le;;z

A gonoszokra kemény fenyít.ö. (Ne1nesis).

Bizonynyal itt lesz; néh:. si,:tvc jön,
S{1ntítva, többször; s hozza kezében :,z

' Elc;;re fent pallost, s az ingó
Csésze sülyed, s bukik a hitetlen.

Villogj te nékünk mennyei j6 rl'an!tcs,
S vezérlj az éjnek kétes ho1niílya közt.

I1n lobba,n a láng! a ho1nály fut!
Lelken1 örűlj, közelít a.z óra.

2,l 

Gróf \Vas S[Ln1uelné egy epigt'an1n1át kíYi\nt férje tisz
teletére a, 1na,o·a ne,·ébcn.

,., 

Elinal'a<lás ! te vagy a, keserű! Ah, együtt halni,
S a szeretett f'érJjel szállani sírbe nen1 az.

Bzt kértem, s nem adá.k meg az istenek. Így le\'e ezentúl
.Xékem az élet hal{tl, bánat az édes örö1n.
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1,XXIX. 

Széplialo1n, l\1.art. 15-d. 1813. i\Zll?. IDIB\TS l\'11\H,1'11S. 

J(edvl's /Ja 1·dto111 / 

Beteg vagyok, s e napokba Biharba kcll lc1nen11e1n osz
tályunkra. Végy tcluit egy igen rövid lcvclkét, dc a rövid 
lcv61 bcn a Jco·forróbb köszönetet Sabí nid 'rt, Bcrnn r<lodért 

0 

és Boufflersedért. A két utólsóból sokat lcírta.111. i\I ind a 
kettőt bírta1n · az CO'yikét clloJ)t}ík, a 1násikit clajít1 1dékozta.1n. ' 0 . 

- l(otzebiidet nuí.r visszaki.ildöttcn1 pecsét alatt Soós Pál
Altai. ltt nc1n n1arad egyéb 1nint Cha.ulicu és :.\Icycrnok fra.n

cziaor,;zági utaziísa. :;\lcgcngcdj hogy ily sok,í, tnrtó2.tatán1. 

Bécsi útan1, a.z anyúm ha.láht által okozott ba,j, a. hó-viLígban 

elo·)•cno·űlt s a.J)rÓ ll)'01ntat,íst télben nehezen olvash:ttó szc-
t"> ::"\ 

1ncin1 1ncntsenek ki. - Uróf l(lobusiczky Vincze 1nnrt. !=l-én 

n1cgltah1 J(nssiín; ezt tal;ín fogtad hallani. Sajnrílon1 a jó

r111bcrt. Zc1nplénybcn i:;záza,t oda adta1n volna. érte az i<lvcs

:,:égnck. Nyertek volna vele, n1crt az i<lvcsség jó dolog, csak 
lioo·v senki i:;en1 Vf-ÍO')' belé. - J'>échy I1nre fclöl itz a .  hír hogy 

n.1 n 

\'icepala,ti1111s lett. ivlit ,nondasz reá,? Tii.bori s bécsi újságot
neni tudok. A Napoleon dictióját figyclcn11 11el olvasá.1n, a

• 

concorcl,ítot ne,n egészen érten,. Elj igen szerencsésen, ked-
ves ha.r:í to1n. - Day kának V crsei készen Yan11a k, de 1nég 
Pesten Yaonak. Superint. l(is Cicerónak leveleit fordítja. 
Ezek legújabb híreim. 

LXXX. 

Széphalom, Apr. 21-d. 1813.

J(edves l>a1·cíto111 / 

Nálnn1 niaraclt két könyveidet, Chaulieut és a i\Ieyer 
franczia,orsz:-í.gi 11taziísait, í,nc klilllö1n a legszívesebb hál:í ,·al. 
1-\ többit m.lr régebben vetted. iv1intl Chaulicnnek, n1ind en
nek a né,nctnck i,ok örömet s tanítást köszönök. 

LEVELEZRS()I(. 97·•- ,,

l\llég nincs egy hete, hogy Biharból fcljötten1. Szcrcn
rencsé,-cn, azaz processuskodás nélkül, megkészűlt osztá
lynnk. Szüléim szép birtokkal bírtak; hét várn1cgyében fek
szenek jószágaik. De hét gycrn1ck osztozván utúnok, eO'yiké
nck i:iok nem juthata. Nem perlck a sorssal, s mc()'clé:sze,n

1 . t"l b 

azza a mit nekc1n adott; - rihoz képest a rniböl hét eszt. olla 
nyo1no1·ogvri s {(,dósságokat csinálva éldeaellein most O'azdaO' ,7 ' b < e, 

vagyok; s ha a J ózscf császár halálának napján l(ölt, és ,t

.Tulius Caesár halálának napján publicált pátens az adósokat 
1neg nem ro�totta volna. örökre, ha1nar kibújt:1111 volna ter
heim alól. Igy félek, hogy gyern1ckeim is viselni /'ogj ú.k a 
tcrl act. !(evés birtoko1n itt 1\.baújban, Petne]a;í,zán Szabolcs
ban, s l(is-Tárkií.nyban Ze1nplényben vagyon. fgcn kedves 
elötte1n az újhelyi szabad szőllö is azon l(azinczy Péter ne
gyedik nagyatyám e1nlékczctéért, a ki azt 1670 táján szcl'
zette. }�z <tz a kinek egyik leánya lubotini Dcsse\vffy Ád:i. rn
hoz 1nent férjhez, és így ncnizctedct az én sziiletéscn1n1el 
csatlá„ba. hozta, ,nclynek, an1int i:;zíved súgni fogja, iirvendck. 
l(evélykedve mondo1n cl, <-<les bar,í.to,n, hogy osztií.lyunk alatt 
sen1n1i igazs,í,gtala.11 vagy 1nocskos tettel nem fertéztctte1u naeg 
lelkc1n isn1érctét" bccsülctc1nct, sőt tettein szép s ta.lán nagy
lelkií cselekedeteket is. } )ci11squc paupcric flagitiun1 ti1nco. 

Egy éjjel az indigcstio n1iatt ncn1 lehetett nluclnon1. A

festés és faragás 1nÍYeit l1ozta elön1be phant:ísián1, s h.íron1

görög ízlésű epigrarnmát c,;inúlta1n, n1elyekct azért írok le 
itt, n1ert úgy hiszen,, hogy Neked, legalább az egyik, örö
n1ödrc lesz. - Is1nerecl Laokoonnak st(1tuáját,s kiiny\' nélkiil 
tudod a sorokat róla. az Acneis II. könyvéből: Laokoon ardens 
su1n1na dceurl'Ít ab arcc etc. Nincs tehát 1nagyaráza.tokra szük
séged. Csak al'ra kérlek, hogy olvasd epigram1n(tmat szent 
tűzzel. 

Tűrd nagy kínja.idat, szent polgár, s halj 1neg. IIazádért 
Tűrsz és halsz - győzött a fene, s Trója nern áll. 

• 

l 1nhol deákúl : Perfer cruciatus tuos, sanctissi1nc civis, 
et moriare. Ob charitatc1n patriae tuae excruciaris ct peri:;. 
Quid juva.t te vivere, cum im1nanis dea (l\1incrva) triu1nphat, 
et ruit Iüum? 

Dessewífy és Kazinczy. l. 18 

' 



Érzeti hogy lelken1 hi,ngolt. I{evély vagyok ezen epi-
0Tan1n1:ín1ra. Csak akkor szon1orodom el, mikor elgondolom, 
hogy ,·,tla1nely lelketlen e1nber azt gondolhat1�á. hogy é

'.
1 .isazt érte1n itt, a n1it ho lmi nén1et értene. - De nnhol a n1as1k . ep1gra1nma:

TTEvlUA.C{ KALLIPYGOS . 

• s\ festők legcncl,í.ja azt beszéli, hogy két leány Görög
or,.:z:ígban nzo11 versengett, egyiitt ,menYén az úton, hogy
1nelyikének van ,-zebu formájú fara. Ida.i bíró kelle a két ver
,;engőnek is, " egy ifjú, kit 1negl�1t,ína.k, P,íris leYe nálok_. -
.-\ gyc'.íző te1nplomot ,í\l{ta a szé1J .fro·ú T'fniisznak; a szépet 
szerető görög nép pedig a leiínyt 1n,\rviínyba hagyá farag
tatni. 1\ :-tatua t'dtnljött a mi időnkre. Eg,v gipszöntvényét 
Bvrsbcn 1110,:;t is hítta1n. J\. leriny félre r,íntja luítúl az ingét, 
" 1nosolyop:,·n. :-zép far:ínak ürülYe tekint h,í.tra. 

:\[ind! 1nin<l lyiín y ka ! ne1n ezt egyedül! S nagy ,T upiter, engedd, 
V:íJjon hárn1a8s:í. néken1 is egy,;zer ::tz éj! 

,v eise „ic her allc, nlle tleine Reizc, schönes Miidchen, 
untl nicht blo ,; dic,;e da! Uncl clu, gros1,er ,T upiter, n1achedass 
auch n1ir cinn1ahl, ,ric dir bey der ,0 \lk1ncne, die Naeht sich 
verdreyfache. - Itt a harn1aclik epigran1ma : 

Tart;;a meg Enrópiít, Lédát, Semeléit, Ióit 
J\ nap:y Zeüsz : az enyém, IIelio<lóra, te Yngy. 

' Az újabb mesterség a maclonnúkat oly czéllal dolgoz
gatja, 111int a régi a Vénuszokat. Protestáns poeta is írhat 
ezekre tisztelő epigram1ná.t. 

:\I elly báj! mely fenség! mely csendes bánat ez arczon ! 
És 1ncly ,-zent 1negadás s gyer1neki bízodalo1n ! 

Isteni s emberi szűz, e kép Juttatja mi YOltiíl : 
V ídúlj fel, s e kél) fogja n1 utatni mi vagy. 
"\Velche Zanberreize � ,velche J-Ioheit! \.velch' stilles Lei

den crgoss sirh an diese1n Antlitz! un<l ,\'elch' eine heilige 

' 

T,EVfi:LEZf��()f(. 

I-lingebung und kindliches Vertraucn ! Gott1nenschlichc Jung
frau, dieses Bild zeig·t uns, ,vas <lu Leidende \varst. Lege 
deincn Schmerz ab, und clieses Bild "vird uns zeigen, ,vas d 11
Ve,·klarte bist. - Ez az epigrn.m1na Carlo Dolcénak képére 
\'an ÍrYa, melynek originálja a bécsi Belvedérben, copi,í,ja n::í.
la1n áll. 

Péchy I1nre dirigálta osztályunkitt. Mart. l6-kán eski.i
vék fel vicepalatinusnak. Vitéz ,Tános gratulált neki levél
ben, s szeresd érte a jó en1bert, azt vetette a gratulátió n1ellé, 
hogy kéri őtet, 1ieve'l(je haz((}Í1irik ri fiát, ha rnriga viCPJJalr1t i 
niis lett 1·s. - Vay József Zsolczán egészen földig {ogett. 
Akkor érkeze épen Zsolczára, n1ikor udYara lángban volt. 
Azt n1ondjiík archivu1na i;; oda lett, 1ncly igen nagy k�r volna 

' még a hazának is, ne1n csak a \fn.yaknak. l•:lj szeren esése 11,

keJves barátom ... A .  1nélt. grófnénak kezeit ,;zent tisztelettel 
csókolom. 

Trattner a 1naga risicójára adja ki Báróczynak 1ninde11
munkáit. !{érlek, ne tekintsd a nehéz időket, s prnenun1erúlj 
reií, sőt buzdíts 1násokat is a praenu1nerálnsrn, hogy a Tratt
ner igyekezete el ne akitdjon, n1ely bizonyos�in elak,td, hit
legalább 200 praenu1ner:ins 11en1 lesz. Sáros Daykának kia
dás,í t nagyon segélltt!. - Szólj Szir1nayval, s tu<lú;;ft,; 11cn1 
neheztel-e <> reú.111. Félek, inert sen1n1it 1101 11 fclele ,;onct-

, 

tó1nra - Ujra kérlek, 8zerezz 1ninél több előrefizetőket Dá-
roczyra„

Csokonainak verseit 1\IArton bécsi prof. igen csínosan 
adja ki 3 kötetben in Taschenfor1nat. J{ár, hogy oly ro,-,.:z Ös 
rút versek igazítás nélkül jöttek ki. Igazít,íst pedig i\Iárton
tól várni nem lehetett, tnert ő mindan1ellett hogy prof. a 1n. 
nyelvl.,en s literatúrában, sem magyarúl nem tuLl, sc1u a lite
ratúrához nem ért. Jó ember, és semmi nem egyéb. 

Egy nagy újság. - B. Hormayr, az Oesterr. Plutarch 
írója, titkos lépéseket teve Tyrolnak Napoleon és a bn ,·:.íriai 
király ellen felzendítésére. A dolog kisLilt, és a franczia s 

18" 



• 

276 K \ZIN"CZY F. (i;s GH J)ESSR\VFFY .T(>zs�F 

bav. 11d var kívánRágára elfogattatott, s azon szob,tba szállít
tatott, a 1nclyben én laktan1 Hug. 25-cl. 1800 olta l 801 jún.
2 -dikáio-. De nen1 ki\'ánhat scn1mit a 1ni tőle megtaga<ltas
sék. _ 1'�z a I-I0r1nayr egyike azoknak a né1ncteknek, a kik
it n1agyart egészen austriacusokká akarnák tenni.

Verseghy hadi dalokat írogat. I-Iát te mit fogsz?
Cserei közli vclcn1 az crcl. gubernátor hozzá írt l�velét,

hogy ő is a j<í fejek közé sz,\,míttatván,írjon vala1nitaz? Fel�.
paranc,;olatj,íra kiadandó Patriotisches Blattba. C:c,�re1 a�:lajtt inneplett Ö Felsége születése napja ccremonHÍJtL napJat
írta le. Olvastad n1inap a n1. újs(tgban egy levelét, n1elyet
egy kapitányúlioz írt? Én íítet szerete1n, <le pirúlta1n ezért.

LXXXI. 

A. 0. 7-dik i\1áj. 1813.

Íme gróf Tllyésházy István ir,1sa,, n1elynek birtokában
n,ár réo-en kivántál l�nni. Anrelius fian1 keresztapja. ágát il-

,.., 

Jeti. Több leveleivel bírta1n, dc nc1n tudom hová lettek. A
tiéden ki\'ül, 1nelyek stylusokra nézve is becsesek előtten1,
esak az olyanokat szokta1n 1negtartani, a n1elyck tiírgyokra

• • nézve kcdvc,;ek. Nagyon örvc11<lék, hogy a n11nap csupan
l(ali1nachushoz, nem pedig II0n1crushoz és Miltonhoz hason
lónak láttalak. Látod 1nég ezt a ki1neríthetetle11 ki,ilönbféle
"éO'íí természetet baráton1 n1el)1nek hol itt hol an,ott rejtezőV C') - ' ' 

bájait 1nindenkor ér7.ettctl, szünet nélkül vizsgáltad és gyak.
ran oly ,;zerencsésen festetted. Nincs még arra szükséged,
hoo·y 1nerö em\0kezetekkcl tápláld eln1édet, és vihígt�dan, lát-

". 

hatóvá tedd a természetet. A világtalanság sen1mi se1n volna
magában, ha egyszersmind 1nozdúlatlanokk{t válnánk. Nézd
a síró f'űzfáka t, nem könnyeznek, hogy nem látnak; mi sírunk
olvkor-olykor lombjaik alatt, és azért öltöztük reájok a szo-

• 

morúság nevezetét.
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I(i nem mondhatom nekeLl, hogy tetszik az elcsüggedett
Madonnához intézett megszólít�isod

VÍ,dúlj fel, s ez kép fogja 1nutat1ií mi vagy.
S lehet-e valami folyóbbat vagy lchcllni vagy szívni az

embernek a fülébe és a szívébe 1nint ezt

Tco·tsa rneg }Jiil'Úpcít, Lédát, Senieléit, lúit
A nrigy Zeiisz : riz enyéni, !Ielioclú1·a, te vagy.

Boldog mJg, it ki a katonafogás és más egyéb csikarga
tások közt meg tudja ójni érzékenységét az ilyeneknek felfo
gásokra. A politikai dolgok nyugtalanítják és vagy dúlják,
vagy fonnyasztják az emberi szívet.A politika ne1n egyéb ha
nem practica, azaz való trap;ocdia. Dc ugyan nem válna-e a
mostani ide�ílis boldogság valós,ígos boldogs�tggá, ha minden
elmék, minden szívek poctiz,íltatnának, és a természeti szük
ségcken kivül nem tal.tlna 111,ís képzelt jó helyt az emberek
ben, mint ,t b,íjos képczetcknck é,, <-rzcteknek hasonlóképen
bájos képezetek és érzetek ,í.ltal eszközlctt 1nind gyönyörű
séo·e mind ino·ere és ösztöne? Ncn1 félek, kifogyn(ink a hol-

o > 0 � 

dogságból; olyan nagy, olyan roppant, olyan szép, felséges
és különbféle 1naga a. természet, és 1nindcn a mi egyenesen,
nem pedig a tudo1nány, a mesterség és a civilisátió játsza,tta,
tásai által, belé tartozik. Csak rontatlan érzés kéne a szük
séges játszattatásoknak a szükségtelencktül és k�írosoktúl
való megkülönböztetésekre.

Ez az idea megérde1nli, hogy róla gondolkodj; - ha
rá<Yódnék rajta, ki tudja milyen nagy könyv válhatna belőle r

0 
, . . Ne1n hiszem, hogy az emberi boldogságnak minden utJa1t

eddig kikerestük volna. Az országutakon keresik a boldog
ságot; ugyan 1nért nem hajházzák egyszer az ö vényeken, a
horná.lyos leveles bokrok közt? Nekem nincs üdőm, hogy egy
na.o·y ideán (pedig olykor-olykor ötlik a fejembe egyik is 1ná
,;,il;is) ,-zűnet nélkül törődjem,és egy philosophiabeli theoriát
vagy systén1át sok kotlódás közt költsek .. \T

rílcnn nen1 igaz
riz hogy riz inge1iii largito1' venter, nálam a pax, quic;;, om
nium curar111n absentia volna az ingcnii largitor; 11ékcn1 oly
állapotbft kéne élnem, hogy telje.;séggel bizonyos legyek,

•
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ho<TV a mí<T csak élek, e()'ész haz�í1n és szcmélycn1 természeti 
o. e b 

é;; igaz t<ZLikségci,·ől nem kcllend gondoskodnom. Lehctsé-
.,.es-e az a 1nostani orsz{1glószék alatt több mint 240,000 rft. 
'.', 

a,clóss�to·o-al vrí.ltóban? A kikötőhely torka előtt haiótörést �n 'J 

.;zcnvcdék. 'régedet a minap a b:irátságod könnyekre ingerle, 
é;; azt hitcté cl veled, hogy szólásom indította meg azokat; 
én flzívesen láttan1 érzékenységedet, és megelégedve hallám 
Tőled annak vallását, mivel az ilyetén cseppek nem fájda
lombúl erednek :; nem is okoznid< fáj<laltnat sem öntőjeknek, 
sem 1násoknak; de nem beszétli1nen, hanem rajtam lehetne 

sírni a barátságos érzékeny szívednek! - Odább ezekkel a 
minden lehetséges orvoslás nélkül lelkemet csüggesztő ideák
kal! Tu contra auclentior ito, quo tua te fortuna 'vocat; de 
nem hí; - tudja, gondolom, hogy hiába hína ha az igazságot 
és hazaszeretetet és az igaz hűséget a fejedelemhez templo
rnának küszöbe előtt a nagyravágyódás agyagból készült, de 
minden magassága mellett is töredékeny oszlopára, kellene 
akasztanom a szentséges, de nem szent, házban következendő 
titkos beavatásom előtt. Pergam itaque viverc, ut et ipsa 
fortuna carere queam. Mért fordítom Tacitust, ha ezt meg 
nem tanultam? Hclvidius Priscus, ThraseaPaetus magával az 
cl lettel nem gondolának, és én a szűk éléstől rettegjek? Csu
PfÍ n talentomaimat (ha talán va,nnak kevés mértékben, mert 
minden szemérmetes:;égcm mellett is érzek valami lelkest 
henne1n) és azoknak egész kifejtődéseket szoríthatja, gyen
gítheti és gátolhatja meg inségem, többet nem tehet. De ez 
elég - mert az elme kifejtődése, a lélek lehellete és ez e foj
tódás, fúladás hasonló az akasztófán czepelőéhez. 

Eleget szólottam bajaimról, szóljunk m{1sról. Bártfára 
megyek, gondjaimat elmeríteni. Egy üdőtől fogva nagyon 
gyönyörködöm Schillerbe. Nen1 csak Tacitusból, hanem d' 
Alembertből, Montesquieuből és Buffonból, sőt }loratiusból 
is fordítgatok olykor-olykor valamit. Minap Bergk munkája 
„die Kunst Bücher zu lesen" került kezembe; sok jó van 
benne, de kevés új, erről a tárgyrúl pedig sok újat lehetett 
volna mondani. 

Aminap egy levelet írtam a főispánnak, mely nem 
volna talán ér<lemetlen, hogy olvassad. 
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Irtam Zenovicsna,k a ,  kövek ar,í.nt; hiszem, drágáhb lesz 
előtte barátságod, mint egynelní.ny kis kő, a mely alig fény
lik ha nem pallérozzák, és a mcl ynek természeti becsin ki vü 1 
minden érdeme csupán az en1bcri hiúságban ,í,11; drágakö
veknek nevezik, mintha lehetne> valami clr{tga, ami nem érez, 
és an1i a. valóban érzékeny embernek csupán curiositására., dc 
sem hasznára sc1n egyenes gyönyörűségére ncrn szolg(tlhat_ 
mert m:1ga a curiositds, azaz ,L ritkán-kap:í.s, n1ég ncn1 gyö
nyörűség, vagy nyughatatlan µ;yönyörűség, és i11 kább csak ka
puja a gyönyörűségnek. Azok a kik köveket gyűjtögetnek, 
olykor okos, tle ritkán érzékeny en1 berek; épen azt szeretik 
a természetben, aminek velünk legkevesebb hasonlatoss{1ga 
van, és a miről lcgkcvésbbé tudjnk, hogy él-e és érez-e. 

Az újságok szcrént nagy dolgok készülnek. J\ múlt 
aprílis vége vagy május clrj<' nagy történeteket hozand, hi
hető hogy a francziák fognak gyi5zni, dc én nem kívánom, 
pedig n1ár több esztcnclőktiíl fogva ncrn kívánom; nem aris
tokrati, musból pedig : Francziaorszrígban n1agúban bizonyo
san jobb a kormányozás rnint nií.lunk, t'i:- a n1i csnp(tn képzelt 
szabadságunknak megszűné�6t szívesen lehetne felcserélni 
egy jó korn1ánynyal : dc azért ncrn kív,ínon1, mert n, franczia 
külső politika merő erőszak, játékosság, fnrfangság é::; :imí
tása az emberi nemzetnek. lt tengereket <1ka1j1í.k felszabatlí
tani, és hogy ezt eszközöljék, 111indcn gyengébb országló
i,;zéket megfosztanak rt.iggctlcn�<'gétöl. ,,.\_z angliai despotisn1u:< 
Európciban közös kereskedésen fu ntl,í.lódi k békes<;gkor, inert 
ha a svékns nem akar kávét in11ya, 11en1 ad cl f:ít vagy gyan
tát az anglusnak. J\.z anglus orszii,glószék pénzt :íd, a franc·zia 
pedig pénzt csikar ki a népektől.Ez is, arnaz i,; pénzzel ve;;z
tca-eti mco· 1i cabinetumokat, de ez, n1inckut.í.11a f'eg-yvcrével 
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megtörte volna ,L gyengébbeket, azokat kiszíja minden pó-
tolás nélki.il, és uzsorával ve:-zi viHsza a vesztegetésre szi1nt 
költségeit .. i\.nglia energiát önt a küls<'.5 népekbe, Francziaor
szág azt tövéig eloltja. J.\. tengerek szabadsága. következetlen 
(inconsequcnte) kívánat lesz mind addig, 1níp: harrninczaclok 
foganclják cl a szárazróldön a külön tarton1ányok szon1széd 
hat{irait. Ugyan szabad-e p. o. egy afrikai -kereskedőnek a 
magaszekeréA a Pyrcnaeus hegyeken kcresztLil panyolország 

' 
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által, a nélkül hogy a franczia har1ninczadoso k tó] meg ne 
,notoztas·on, akár puskaport, akár elefántcsontot, akár ará

biai tön1jént Francziaországba l>evinni? és a harminczadok 
linc:íja Spanyolország és Francziaorsz{tg között ne1n va.lósá
gos blokád - aznz vívólinea-e az békességkor is minden 
nemzetekre nézve, 1nég azon pontokon is, a melyekhez semmi 
fegyvere� sereg nem áll közel? 1\.z anglusok is n1cgengedik 
némely nemzeteknek, hogy nén1ely itr11ikat Anglia ellensé
geinek is n1cgvihcssék még a háborús időkben is, és csupán 
ezen háborús időben, és csak némely kijegyzett lineákra 
nézve van helye az anglus blokiídasystémának. 1\. francziák 
azon oroszlánhoz hasonlók, a ki a sasra irígykedvén, vala
mint a sz11razföldön, úgy a levegőben is a legerősebb akarna 
lenni, egy szóval szárnyas oroszlánok kívánnának lenni, és 
ekkor Yalósággal a Sphinxhez hasonlítanának, csak azzal a 
különbözéssel, hogy nem kéne szorúlni Oedipusra titkos ter
mészetek kitanuliísára. li levegő szabadsága és a tenger sza
badsága egyforma idea; n1inclen szekér nem csak a földre tá
maszkodik, hanem a levegőbcn isúszik, szintúgy mint minden 
hajó mind a vízen mind a levegőben, a víz pedig szintúgy az 
állandó földön fekszik. I -Ia a tenger mindegyiké, csak azért 
mindegyiké, mert senkié a halakon kivül: a levegő is, noha 
elkerülhetctlenehb az emberi életre n1int a tenger, szintúgy 
nem lehet senkié a n1adarakon és a repülő állatokon kivül; 
hogy lehet hát a fold felett a szabad levegőben felállított 

harminczadokat összeegyeztetni a tengerek szabadsága prin
ci pi umai val? }la a szárazföldön az erőszakos foglalá. , a 

prae criptio és a szorgalmatosság meg iparkodás azaz a föld 
kimíYeltetése, szüli a sajátságot, és ha, azt a hatalon1 fen tartja 
és megőrzi : ugyan miért ne szüljék szintúgy ezen okok a 

tengeren i a sajátságot és a hatalmat? 
1\.z európai fejedeln1ek tarsasága. nincs 1nég eddig bizo

nyos törvényeken fundálva mint a külön-külön népeknek 
t{1rsaságaik; némely egyczéseken, melyeket csupán az erőszak 
szült, építtetik; Grotius könyve nen1 vihette véghez, nt non 
sint hactenus in statu extrasociali potentiae ad se invicen1. 
Nem kell hát ott társaságos természeti tör,·ényt emlegetni, 
ahol cs11pitn az erií é,; a hatalo1n a törvény, inert az erő és a 

• 
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hatalom színtúgy a természet törvénye, igaz, hogy csupán 
testi törvénye, de épen azért bizonyosan régiebb a társasá
gos törvényeknél. Ennyit rövideden a n1etaphysikájárúl és 
logikájáról a tengeri szabadság kérdésének, melyet, csekély 
ítéletem szerént, a halak híre nélkül, nern-emberi hanen1 in
kább hal-észszel forgattak eddig az emberek. 

Ha pedig politikai tekintetből veszem fel ezen kérdést, 
azt kérdem a despotismns predikátorátúl, Buchholtz úrtól : 
ugyan mit nyerne Európa vele, ha a leghatalmasabb nem
zet a szárazföldön, egyszers1nind a leghataln1asabb nemzetté 
válna a tengereken is? A rómaiak sern n1on<l ták mindjárt 
eleintén az első punicus háború kezdetével, l,ogy Carhágót 
el kell törleni, dcrnégis a lett belőle utólj{ira .. Vagy legyünk-e 
talán annyira tudatlanok az emberi szív esméretében, a világ 
történeteiben és kivált a franczia históriában, hogy a fran
czia kormányszék 1nértéklctességébe bí7,akodjunk, mivel mi
nél hatalmasabb valaki, annál n1értékletescbb? De én úgy 
látom, hogy a cabinétumok rno tani systé1nája 1nellett az or
száglószékek csak politikából n1ért.ékletcsek; és így vesze
delmes idea volt, 1nás valamely jobb ideának helybetétele 
nélkül, az úgy nevezett provinciarum aequilibrii systemát 

kiküszöbölni .• l\.z egész testi, erkölcsi, elmebéli és társasági 
tern1észetnek fentartása csupán a csilapot systén1,ijának 
1neg1naradásátúl függ az egész mindenségben. B((nd de,· 
Krafte, Streit der Krafte úgyn1ond a n1élycn és felségesen 
egyszersmind széjjel látó Schiller. Terhes az angliai despo
tismus a tengereken, de r11ég terhesebb lenne a francziáké 
mind a tengereken mind a szárazföldön egyszers1nind; győzné 
pedig ezt a népességek és geographiai helylieztcté�ek .• .\. 
francziai nem7.et 1nost már olyan karban van, hogy ne1n tehet 
neki semn1it ez egész éjszaki Európa, de nincs ám olyan 1\.lla.
potban az éjszaki Eurnpa, hogy a franczia nen1zet neki ne 
árthasson. Látjuk hogyan szegényedett el Európa, n1iolta 
mintegy elszakasztódott i\.ngli�ítól. Ha Francziaor:;ziig csupa 
tengeri hatalom volna, mint �l\.nglia, akkor bizonyo:san kívá
natos volna az éjszaki Európára nézve, hogy a tengeri l1ata
lom cl legyen osztva Francziaország és Nagy-Britannia 
közt; <le nem úgy van a dolog. Tekintetbe sem veszc1n a 
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franczia nép sokaságát, homogeneitását, azaz egyszerüségét, 
consti tu tióját, nemzeti rugósságá t, terpeszkedését és bizgató
ságát, de tekintsük csak, hogy van köriilspékelve várakkal s 
mintegy be·zcgve; Né1netország pedig mi11ő kinyílt biroda
lom. Francziaország ki:ilső politik:ii nevezetességét, dicsősé
gét, virágzását, sőt belső tehetségét if:., még maga is nyilván 

bb · ' · ' 1 ' él k 1 ' ' ' ' l ' t a tö , europa.1 orszag osz {e ·ne ( gya vasagan es gya aza -
j{1n fundálja. Olvastad-e, hogy mit monda, a n1inap gróf Molé 
egész Európa hallatitra, midőn hazájának virágzás[,t ábr�\
zolná, és 1nindezeket, 11gy1nond, nr1,9y por,.prísrin egy 1iogy e11i

be1· és 12 l'Sztendös hríború vitte véghez. Ez olyan világos, 
hogy nem kell 1nagyarázni. Egész Európa, kolJúss{1ga fejte
geti elcgcndőképen ezen cpiphonemá.t. 1\ franczia regensné
nek a.z első javalatszcrént így kellett volna esküdni: eskiiszöni, 
hogy csuprín csak Frr1nczi.r1orszáy ,irik jcivárri és dicsöségére 
fogok töl'f'kedni. Lehet-e egy országlószék, a1nely nyilvánsá
gosan ily principiu1nokat vall ki, igazságos igazgatója és el
rendelője egész Európa javának? I-Ia gróf )1olé előadása sze
rént oly \'ir�ígzó ,\llapotban van a szorgalmatosság és a nem
zeti tehetség Fr:i ncziaországba n, n1ért akarja Francziaország 
kicsafarni 'Nagy-Britanniának n1ark{1hól Ncptunus hAromá.gú 
vidláját azaz szigonyát!' 

A franczi,1k 1nég nagyobb dicsőségért mint a n1ilyennel 
n1,í.r bírnak, hadakoznak, a többi európai népek pedig csupán 
élelme kért .... �zaz : egy időtől fogva nc1n 11ctgy, ha.nen1 szán1os 
és a szabadságra való törckedése n1cllett a rabszolgaságnak 
minden nr1ncit, minden lépcsőit rövid iclö alatt általszökött 
nen1zct csupán tehetségének kifejtődéséhcn tartja a nagysá
got, a nélkül, hogy a következéseket 1negfontolja, an1elyre 
fordíttatik tehetsége; Jicsőségét és helyes belső kor1nányozá
sát az igaz szabadság elvesztésén és a katonai <lespotismu,son 
vette meg. Jól mondtaSieges mikor császárrá lett Napoleon: 
Ce n'est pas Cf'la ce que le pe'ltplf' .fl'ct119ciis ri cleinandé. lt 
franeziák szánako·lúsra n1éltók minclcn dicső,.;égckkel és belső 
igazgatásokkal együtt; a kül ·ő golyóbisok és a belső guillo
tína közt vannak helyheztctve, tííz víz közt állanak, akár 

. 

győzzenek, akár meggyőzettessenek. 1\.zt tudják, hogy nem 
tehet nekik emmit egész Európa is, <le azt j,.; érzik, hogy új 
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zürza�arokba keveredhetnének, ha Rhenuson túl hajtatná
na.k. En azon szempillantatban, amelyben az oroszok a Rhé
nuson túlmenni 1nerészelnének, őket oktalan embereknek 
lenni állítanám es ellenségekké válnék, dc más részrül bátor
ságban szeretném látni egyszer azt a szegény feldarabolt és 
mégis annyi okos, bölcs és jó emberekkel megrakott émet
országot. Ha az oroszok annak ideje előtt vcszcdelmcsckké 
tal,álnak lenni Európitnak, annak csupán a fi·anczia kormány
szek lesz az oka. }la a francziák, az országok terjedéséhez 
képest feles népességek miatt, meg nem férhetnek, mért nem 
�ocsátanak coloni,í.kat mint a méhek vagy a régi Egyiptombe
hek? elég nagy, elég puszta még a világ. - Elégtelenek lé
vén Angliának 1neghó<lítás�u·a, Európának szárazföldjét nyaa
gatják, nyúzzitk, prédálják annyi esztendőktéíl olta; mir 
most, minekutií.na magoknál is az elme jármát, a szoros cen
surát, behozták volna, a philosophiának és a szabadságnak 
egész Európában halált esküdtek , rab zolgiíkkú válván, 
egész Európát rabszolgaságra akarják juttatni. ).íálok ez a 
rabszolgaság türhetőbb, n1ert, amint mondám, egy nagy fel
forgatás és nemzeti újúlás után, erős és sok tekintetekben 
helyes igazgatást állítottak, és azt egy nagy embernek aaták 
a kezében; de lehet-e Burkusországban p. o. ahol a réO'i 
• 0 

igazgatás n1ódját meghagyták, és csupán [Lz országlószéket 
és a népeket kiszítták, józan észszel cselekedeteket helybe
hagyni vagy magasztalni? Ugyan igazságos lenne-e, ha veled 
háborúságba lennék és técredet mecr nem o·yőzhetnélck hOO'V 

b O O ' e,. 

vagy mást megtámadásomra minden módon ingcreljek vagy 
megtán1adjam, és azután, n1ert gyengébb, lecsépeljem, továb
bat pedig őt kínszcrítsem, hogy vele1n együtt cllcne,1 men
jen, és mind azért, hogy én azután ezzel a gyengébbel azt 
tehessem, a mit te sem tehettél volna vele, noha erősebb voJ, 
tál nálánál. 

iviert meggyőzték volt a burkus királyt az utólsó há
borújokban vele, most azt mondják, hogy igazságos lett le
gyen az a háború az ő részekről, és hogy kegyelem és nagy
lel,küség az ő részekről hogy jobban nem sanyargatták a bur
kusokat. }laragusznak a gyengébb rókára, mivel szorongat
tatások közt fortélyokra vetemede az oroszlán ellen. Szinte 
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azok az emberek, a kik az anglusok systémáját a tengereken
merő erőszakos kötéseken épült 11,:;urpátiónak nevezik, azt
állítják Burkusországra nézve , hogy az ő erőszakoskodások
ottan nen1 erőszakos kötéseken építtetett ha.tahnaskodás lett
volna. Elcintén azon nyargaltak, hogy Európának két végein
két erős óriás csatlós álljon korbá.cscsal, közepütt pedig 1nerő
t.örpécskék hernzscgjcnek; de ncn1 liasznála semmit is, hogy
a két c�atló::; nem vala szo1nszé<l, hajba kaptanak 1nár több
ízben, úgy hogy Francziaorsz,ígban nuír azon kezdettek gon
dolkozni, hogy lehessen a szára,z Európának oly békességet
szerezni, a n1inő a ten1ctőn van, ahol senki többé nem 1nozdúl
hat. Dc e sc1n sült cl, istennek hiíla. ivleglátjuk, n1i lesz a
vége ezen nagy öszvccsapásnak. -�ki'1rmi lesz, úgy kell ezek
ről a dolgokról gondolkozni, mint a jövendő fog, t. i. n1inden
részrehajlá nélki.il, carcat succcssibus, opto, quisquis al>

' cventu facta notanda putat. En azt kív,inom, hogy maradjon
Francziaorsz(1g a leghatalmasabb birodalom Európában, de
hogy azért nem testi erővel, hane1n csup.ín jó példávaJ és nen1-
zetének eltnebéli tehetsége által, nen1 peuig uralkodjon Euró
pán; hogy ii 1naga dicsőségét ne építse mt"ÍS nemzetek gyalá-

t. ' ' . ' ' ' t k k h d ' ' l E ' za �an, es v1ragzasa azo na erva asan, ·1ogy 1 uropát ne
keverje a 1naga perleke<lésébe Angliával, hogy a szabadság
principiu1nait ne üldözze, a gondolkozó en1bereknek hadat
ne izenjen, a gontlolatok11ak szabad kinyilatkoztatását min
den úton n1ódon ne gátolja és ne hátrálja, egyszóval azt cse
lekedje a 1nit 1nagoknak ii fra,ncziáknak leo-nao-),obb ré$ZC

0 0 

bizonyosan kíván, n1ostani állapotjának erőszakos és termé-
szetlen voltAt jól érezvén. A legnagyobb ember is gyanút
tán1aszt czélja.inak tisztasága ellen, amidőn olyan E'rőszakos
és minden kímélést 1neghaJadó eszközökkel él hoU'y me' <r ina -

� ' 0 0 

gitt a klí1nát is csúffá akarja tenni. De erősebbek aká.r n1ilyen
nagy el1uénél is a, ter1né:::zct törvényei, és a méo- n1ao-osabb

0 0 

sziklák ellen repednek a legtornyozottabb habok is.
• .\..zt gontloltan1, hogy tartozon1 neked, 1nint jó barátom

nak, gondolkoz,ison1 nak ezen clőaclásií v�l, rni vcl észrevevén1,
hogy r.:-;óv,íltad aminap egy kevéssé fejedet, amidőn gyaní
tani kez,lettecl, hogy én a vihígnak n1ostani nagy krisisében
nem szítok egészen a francziakor1n,ínyszék czélzásaihoz. Azért

• 

1 

• 

28:i 

bocsátkoztam ki al · 1 b" bb J v am1ve ovc en 1oo·y lásd l1or,y· 1111· _
1 

.. ' b , o 

�en gyokereken támaszko<lik gondolkozáson1, és hogy n1ed-
d 1g. t�1j�dn�k kí vánatim. Szeretheti , csudálha tja valaki a
l1abJa1t fclsegesen hcmpelygető Dunának folyását, de azért
nem szükséges, hogy tapsoljon pusztító �1radás,ínak.

A1 _1nyi. politikai okoskodt't ok utiín küldök egy kis vcr
sezetet is; bizonyosan nen1 ér f cl ezen mese ak,í r1ncl y i k cpi
�ra1n�á�ltlal i.s, de látni fogod legalább a szorgos 1ity,í t, hog_r

forgolo<l1k leanyit szívének tapasztása körül, nehogy ha va
laha belé találna szeretni fia<l, egy felfútt gőgös ki,;a,;szonrt
találjon Virgínián1ban, sze1nére1111nel felékesített lc,i_nyzó h�
!yett. ICönyv nélkül tanulta 1neg e kis n1e,;ét.Aclja a(;rátziák
istenasszonya, hogy sohase felejtse el. I?ogadd cl igaz tiszte
letemnek és szeretete1nnek legbarátságosabb vall:'tsá t, 1nel ylyel
szünet nélkül maradok

alázatos hív szolo-i1d é,- barátod
0 

J6ska. 

U. I. El is fclejté1n 1negn1onda.ni, hogyan gyönyörköd
te1n bécsi n1ulatsiígodnak leirÚ$tÍ.ban. Rcín1ú.bn,n kív:íntalak
volna ezelőtt tíz e,;ztendővcl, n1o"t pedig P,i,ri,;ba; ott b11j,íl
kodha,tna a 1ncsterrc1nek�khen érzékeny lelked. l�n ugyan
nem töltötten1 tal:ín Olaszorsz:i.gban hi,í.ba az i1líít, clc n1it
adnék érte, ha érettebb é,; <·senllcsebb cl1névcl 111ost újra ott
búv,irko,lha,tnék,:1 hol futotta111 ,�,; szökdécseltcn1. :b�ogliatóhb
cszen1 va.la, akkor és (1tnézőbb, de azolta. ,·iz::igúlúbb.í és nieg
hányóbb:.i lett, és így alkaln1asal>b lenne most gyünyörköd-

, tetesen1re. 
Sok jót és szépet. tőlünk feleségeunek és gyern,c

keiunek.
Irnhol Sennovicz úrnak a felelete is két nron1tatv.inv-
� 

' . .. 
11.ral együtt, rnelynek ,·isszakül<léseért escdezen1 .
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LXXXII. 
• 

Széphalo111, 1Vli1jus 16-<l. 1813. 

• Edes bar:ít.01n � Tegnapelőtt vett leveled arra tanít, 
hogy Téged új okoknál fogva. csudáljalak, tiszteljelek,8zeres
sclek. Illéshúzynak le,·elét s a Sennoviczn,íJ tett közbevetést, 
,; Virgíni,ídhoz i n tézctt verseid közlését szí vcs h,'dá Yitl kö
:ozonom. 

Dc rnit 1noncljak ho,-szú szakára le,·ele<lnek � _ -\zt, hogy 
v�ilan1int minden <lolog, úgy ez i:'- különböző zc111pontokból 
tckintcthetik. Kekc1n azt a tiedbiíl nézne1n kíno,;. 

l(i kívúnna hazújiínak, ki kív{1nna n1ég idegen tarto
tnánynak is m{u:: hata.lon1tól függést? ki kíYánna lánczot, 
szolgasá!!ot, n1arczo11ghíst nen1 ('sak önn1acr{u1a.k, hane1n n1éo· 

� �, � 0 0 

az i<leg:ennek is? Iliszen iík i;; 9:,·er1nekei a. ter1nészetnck hi-
,_, •.J •' ' 

szen nc>kik is ,·an ju:::;;ok a :szabadsághoz. - Nen1 ez itt a 
kérdés, barátom. 

A római ,;zent biroclalom oda yan, elenyészett. Az oly 
:::ok tekintetekre n�zye felett.e tiszteletes né1net nép nem bol
dog. Jaj annak a ki ennek sorsán ne1n sír. De lehetett-e n1ás
képe11? Rabló-e, tolv,ij-e, gyilkos-e, aki azt f'eldönté, s 1nost 
ll)'On1ja, Yagy csak győzecleln1es? l(öszönjc 1nagának a német 
nen1zct, mely k�ij.'tn sze1nn1el tekintvén a. 111i urunk nagys.í
!f:Ít,,; ezt nc1n se!!éll,·én, ez alú n1i11dé()' ásk:1lótl,·:Í,n ö111nao·:ít 
._, .. ., :-, ' � 

clte1nette. l(öszönje a berlini u<lYilr hitetlenségeinek s unJok 
poli tik.íjiínak. 'N emesis n1ért s c;;apott; s 'f e perel hctsz-e vele? 

l(é„ön llítja Európa, hogy jó volt volna a franczia dol
gokba nern avatkozni. l�zt egykor n1ondani yesze<lel1nes volt 
Yolna. 1VI0st nem az. Koha a ki nyúo-o<lalmat óhaJ·t méo· n1ost 

0 > 0 

se1n dobolj:i ki, hane1n a szerént elinélkedik, ,- barátjai közt a 
szerént beszéli a történetekről, 1nintha ezeknek scénáik r;i

holdban volnának. - _t\.z a sok ínség, mely Európát érte, 
mint a lánczszen1ek foly11ak egymásból, úgy következései 
annak az el ő elvétett lépésnek. 1-Ia senkinek nem lehet vét
kül venni, hogy a maga fentartiís{,n igyekszik, a franczia 
népnek sem lehet, hogy azt tette a mit tett. l-T{iny ízben di-
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c::iőítettc 1neg n1agát az a génie, a ki a tuilleriei thrónuson ül, az áln1élkod,íst s legforróbb tiszteletet ér<le1nlő mérséklettség által! n1elyet, midőn legelébb olvasánk az újsá.glevelekhen, nem mertünk hinni, s később 1nikor már hittük,hibás 
�épés�ek vettük. Sok{tra eltért ezen n1ódjától, � másoknak
JUSsa1kba nyúlást engecle 1nag,í11ak. Ilyen vala elébb II0l
lan<l11ak, s később a Ilanse-városoknak franezi�tv[t-tétele, s 
m.ís egyéb, amit néked ebnondanom nem szükséo·. Nem ál
lítok sernmit; se1nmít! ne1r1 értern a kabinétek titk:it. De vé
te_k-e, ha fiiggőben hagyorn : ha lehetett-e egyebet tennie
n11nt tett? - l(özelébb állunk a történetekhez 1nint lioo-y fe
lőlök bátran itélhessünk; a következő itlők foo·J· ák fette<lni 

0 ' 

egy Atila volt-e, vagy egy mívelt lelkű, nagylelkü bajnok s 
országló. A kit oly sok esetekben látánk nagynak, nauynak 
hihetjük a 1neg nen1 ítélhető esetekben iR. 

� 
' En úgy hiszem, hogy nen1 a n1are libcrun1 i<le:íja :-;zülte 

a n1ostani hadakozást, hanem az, hogy .t\nglía nern szűnt ruca 
soha Francziaország ellen törekedni, s a franczi(tk a c·:-;atorná� 
,Utal nem mehetnek. Ragasztani\, csak vala,nely fölclin<lúlús 
együvé a. szárazfölddel a h{trrnaR Rzigetet, n ,  tenger :-;zabad
súga ne1n forogna többé szóban. 

Sajnálod a sajtók szabad,;:i,g:inak clnyo,nás:ít. }l,ít én 
ne1n sajnálom-e? - De lehet-e 1núsképen r 

A francziák sok tettet tei'z,nek, a rnit ti„zt.ínnk neyezni 
nem lehet. - ICígyót bék:it ki:dtok ellenek, 1nihclyt. hítorn, 
hogy az ellenfél a :-;ieilia.i istcnt.clens<�geket ne,n te:::zi. Jts 
rnennyit nen1 teszen ezeken ki,·i.il n1intlenszerte! - J\zt n1on
dotta előtten1 egykor egy nngy ernbcr (Cancellarius gróf Te
leki Sámuel exc. V,í.radon, tal:ín 1803) hogy csa.Jya Ynn az a 
tisztalelkű a. ki gaze1nberekkcl tiszta lt>lekkel b:ínik. Legyen 
ez mentsége mind az egyik 1ni11d a másik félnek, rníg az 
igazság és itlő felfedi, ki vala kénytelen a kettő közííl a.zt is 
tenni, a 1nitöl iszonyodott. 

Sieyesnek bon1noti 1nond,ísa : Ce n' est pas ccla cc 
.que le peuple fran('ai:,; a den1a,n<lé bon1notnak J·Ó, eo·rébnek 

V , t). 

nem jó. Én azt tartoin, hogy a franczia népnek nincs nagyobb 
óltevője n1int Napoleon; én azt tartorn, hogy épen az az a 

mit a franczia népnek kíván11ir1 kellttl, a n1it ex-tlirector úr 

•
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taga,tl .• .\. fr.1nczia nép kívánsága nem lehetett n1[ts, n1int ki
vergődni halált-hozó bajaiból ,: boldoggá lenni. Vesd öszve 
,í,llapotját N apolcon előtt és iizolta, s felelj, ha lehet. Nem a 
n1i generátiónkbcli c1ubereknek, nc1n egy istentelen irrcligio 
:ílttd megromlott és 1ncgrontott 11ép11ck való 1nr1gát igriz
,qatni. Csak a Yall,ís vi:'szaíillít{tsa, 1ncly jótétcl att1)l a, szer· 
tclen eln1éjű, nagy tndon11í nyú koroni-\,: bölcstől! - ,Jaj nnnak 
a vaksinak, a ki őbenne csak a legnagyobb schachj,itszót leli! 

Rn Francziaországnak ,íllapotjiít s az ő institútióit nc1n 
igen ismerem. I(ifáradta1n a sok pro ct contrá-kat olvasni, s 
erszénycn1 11cn1 gyGzi n1cgvi1s,írlani azokat, a rnik felőle n1a
o-asztalva s !!ÍLncsolva, írattatnak. Ozt,í11 én ink,íbb ideiílis, 
::, " 

poetai világban élek. �Pn1 fogok r6szt, a vcrscngGkre bíz01n, 
hogy verekedjenek a 1nint a karnak s tudnak, ne111 könyörgök 
:;e1n az egyiknek, sem a 1n1íRikna.k győzecleln1écrt, nen1 átkoz
gaton1 ne,·etséges átkokkal sc1n egyikét Rein a 1násik,í t. N ep
tunu1n procul e terra spcctare furcntcm! Dc 11e1n szeretném, 
ha az P1nbl'riség rogyna, s azt kíváno1n, hogy hrtl(trl;on. Mi 
lenne Európ[ibcíl sok időre, ha Napoleon cldéílnc? 

' ' Rlj szeren e c\scn, igen ked vcs bar,íto1n. Eleted boldogí-
tój,ínak oly tisztelettel csökolon1 kezeit, n1ínt a rnilycnnel 
t<'gcclct szoktalak szívcn1rc iazorítani. li'clcségc1n hálásan tisz
tel mindkettőtöket i;'\.vczléstckért. 'Nfég fenn j[u·, <le ne1n hit-· 
tein, hogy tegnitpi ncvenapj.ín 1-\.ntoninu,;zát vagy Antoniná
ját 111eg nen1 sziili. ,\_ fitt1n J�n1il neki azt a Bintll,antlot adá, 
hogy né,·inncpét 1negeliíző c,.;t\'cijén kez,lc 1nogriúa11 járni. 
)1ég egyszer, élj szeren cséscn, p!t ratla 11, haso nlí thatatlru1, 
eg_,·etlen, széplelkű s nagylelkű, 1nézajakú férfiú! l(cvély
sége bar,Í tidnak ! 

Variáns: 
Bús anya, 1nen11yei szí.íz'. e kép láttatja : 1ni voltál; 

V íclúlj fel stb. 
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LXXXIII. 

Széphalo1n, i\ifáj. 21-d. 1813.

KPdves baráto1n! 

Minapi levelen1ből elmarada a Senno,vitz nyomtatott 
két levelkéje, nen1 mintha elfelejtettem volna, hanen1 1nivel 
nem akarta1n értek veled és 1nagam1nal itt s ott együtt 14 xr. 
postapénzt fizettetui. Lásd n,ely gazdálkodóvá teve eno·em 
is a pénz szűke. De ne hidd, hogy post{tra. kevesebbet s nke
vesebb kedvvel fizessek 1nint eddig. Sern1nire nem költök 
örön1estebb. Sennoivitznak írtan1. 

Nla Dókusnál valék, s Csúrynak, a I,ónya.y kedves ein
berének jelenlétében Te hozóclál elő. Dókus külön f 1Jo·ott 8. b' ::, ' annyi 1zodalom1nal lévén crántam, n1int én vagyok őeránta, 
1negszólított, hogy kérnélek, n1él tózt:tss,í l aki-\rki t választani 
a Büclön kért portio dolgában arbiternck. Azt hiszi hoo-y 
Te neki örömest adsz aequivalenst Büdön, hogy Szent-l\1i
hályon annál többet bhj. 

Nem tagadhatta1n 1ncg a kérést. De hogy lásd mely 
szerénységgel teljesíteni a mit vár, noha frontis ad urbanne 
descendo pra.emia (IIorat. ), nem mondok scn1111it co·)· ,ebet 

. 0 '

1n1nt hagyott, szükRégtelennck látván a legnen1csebb lelkű 
halandónál kérését tán1ogatni. fI:i n1intlkettcn nyertek, öi-
Yendeni fogok teljes lelkemből. 

1VIint vetted leYclemet? 1\i[int a hírt a Lipcse körül tör
tént ütközetről? 

Az a bolotld e1nber, a ki Decsy 111ellett n1ost a j\l[. ICu
rir leveleit irogatja, s a 1·ese1·ve-a·r1néet ,,sugo1·gntott se

reg''nek nevezi, s több ily eszetlen szókat f:1rag, az a híres 
Pethe Ferencz, a kit Vay József 1néltónak lelt boldogítani 
magyar nyelven írt mathcmatikai 1nunkáinak ),iadás:íban. Ez 
az ember l(álvin titnítványa, I-Iollancliában tanulta a ,  111cnny
országra vezető bölcsesé

0
0-et, kiadta ott a Bibliát s clyctt eO'y 

::, . 
leányt, annak pénzét n 1nagn, munkáinak kiadására elveslte-

Dessewffy f:t Kazinczy, t. 19 
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gette, s ,nost n1alus sutor, inopia deperditui;, 1neclieina1n facerc 
ccpit (I'haedl'.j. - l\[indcu újsí1glcvcle átkozta.tja velem a 
11eologis1nu:;ok,1t, ha olyanok, n1i11t ennek a bolondnak nco
logis,nusai. 1\1crt ez ugyan 11 szó legszorosb értehnében 
bolond. 

Élj szerencsésen, kedves baráton1. 

LXXXIV. 

Széphnlo1n, ,Június 16-d. 1813. 

J(pclcf'S bcircítoin, 

Csak két szót, mért az alkalmatosság nem 1núlathat, 
mely ezt viszi. -

:Wiegszabadúlván n111jns 14-tl. osztnlynnknak unalinas 
1nunkájától, elővevém Salluston1at, s látni a.karta1n, jobban 
n,cg leszek-e clégcd ve fordításon11nal n1int addig soha nern 
ya[ék. Alig olvasta1n egy-két ívet, s papiroshoz nyúltam, 
hogy újra dolgozzan1. M.í,jus 30-d. épen Cátónak C'aesárra.l 
liarczoló beszédén <lolgozá,1n, midőn ír6:1sztalon1 1nellctt le
díílt. felcségc1n letcvé kezéből a könyvet, Golds1nithnek lCo
::;eo·artcn által ;1,no·olból fordított Ró11irti történeteit, s által-

� 0 
. 

1nenc a szon1széd szobába, s ott egy óránál kurtább idő alatt 
cgr fia sziil<\ kit. a JC;ílvin papja prof. Vályi-Nagy Fercnrz 
.Tún. cls{íjc:n Anto1iínus ,'ÍOJ1hl'on Fe1·e11cz nevek alatt ember
biíl kerc;:;zt.rénné e inúlt. ]1arúton1, ki a rényt és hnzát úgy'
szcrctc<l 1nint Uá t6 szerette, add a gyern1cknek a,zt az áldást 
hoo-,· íítct is szállj

. a 1nco· a Cú tó lelke, a 'l'e créícldel és kellc-n., . � 
1ncidclel! é,.: ,izt, hogy ez ne legyen soha azon kéntclenségbcn, 
hou-y a bitano-16k előtt futván, nyercsé2:nek nézze a halált. -

t,.. r, ... , 
• 

l•�n ugy:1.n ezt az áltl{tst adta1n neki. 
A b{ityíid Szabolcsban öszvevágá a kaszi\,ját consi]i;\

rins Bek Pállal, ki adattatni akara mindent a gyűlésen. 
,,Xc1n c::;ud{tlon1, úgy1nonda a gróf, hogy Consil. úr a 111i con
stituli<',nkat nc1n tartja 1néltónak védelmezni, melyet a rni 
cl<'ink v(\ront;1;:;,:al ,.:zerzrttck, holott a 1nag;1, armális,í,n még 
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ne1n sziraz a poroz6." - �1cgengcdecl hogy kimondjam: óhaj
tottan1 ,·olna hogy aPipsz test,·érc ignorllja eredetének ·i·égi
sé.r;ét s ne vetette volna egy ho1no novu nak szemére, hogy {í
11e1n hidalgo. 

IIallá<l-e valaha hírét egy Igaz nevű kálv. predikátor
nak? - Ez egy prcdikátziót tarta J 6zsef alatt ezen textus
r61 : Elesett az igazság az utczákon s ne1n volt senki ;1, ki azt
felállítsa. - Az exor<liurn után nagyon kczdé n1agasztalni a
1na.�a 1'V1akal>éusait, hogy azok voltak ám a legények. J\.zubin
neki 1nene a1na halhatatlan Gustavus Aclolphu�c/u·a is, kinek
1negatlta a mivel neki tartozott. De most ezt mondá : ,,Dc
hogy legközelébb 1nagunkról is cl ne feleclkezzen1, ilyen vala
IIunyadi l\1átyás, ilyen Bocskai István, ilyen Bethlen Gábor,
a R{1kócziak, 1'ököly, N,ídasdy, Zrínyi, Frangepán." _ Jó
zsefnek bcfúvrí.k a. sckrestyé::;ck, s a pred. tö1nlöczrc k;.'Lrhoz
tattatott. Ámidőn József 1790. 1ncgho]t, Szabolcs az embert
elereszté. Leopold parancsolta, hogy a Ilelytartó-Tanács vin
(liciíljn, az actust, s ez elaka<lt. Szerencsére Iga,z is 111eg
holt, s Lcopold azon időben jónak Lítta 11zt elnézni. 

' 

Elj szerencsésen, tisztelt bar{1ton1. 

LXXXV. 

l\.. 0. G-•1ik .J1íl. 1813. 

' 

U taznon, kellett lT ng,·ár várn1egyébcn, ked vcs barú to1n, 
:1,zért nc1n felclhctte1n két rendbeli leveledre. Eddio· 1nco·szLiltc� e, 

• 0\11toniu�át vagy Antoniáj{Lt feleséged. 

I-Ia eddig 1neg nem szLilt, szüljön ,1zcrenc,:;éi;en, 
Antal vagy Antalné, éljen örö1nünkre, 

\' agy lán)' lesz ,·ao·.)' férfi serdülni ne késsen 
, � ' �

, l!�s ékesszóllása szorúljon fülünkre.
Ug·y tnint szent Antalra tengerek partjAnál 

Zú<lúló habok közt a halak füleltek : 
' 

U gy gyűljenek nálunk n1agzatod sziíjúnál, 
1\ zajok közt al\'<Ík és 1nég fel nc1n kclt<'k. 

1 !) ..

•
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Te, barátom, amint látom, fatalista vagy; én is mind 
az országok mind az cn1bcrel< uránal< is1nercn1 a Fátomot, az
az a h'tthatatlan lánczszcmeken egymástól függő sorját az 

eseteknek az örökösség ka,rikájában. Dc a fatalisn1us nem 

törli cl a morc'tlis imput{t tiót, inert ha minden szükséges, a 
n1orális in1putátió is szükséges. 20 esztendeig hív inaso1n 
hitét 111egszegi, n1eglop, (1lmomba 1ucgöl, azután odébb áll, 
clilla,nt és az első bokor rnellett a n1elynél eln1egy, egy más 
erősebb orozva lappangó z::-iványtól 1negtámadtatik, 1neg
foszta,tik; lehet-e mondani, hogy jól cselekedett a kalóz, a 
ki a latort 1negcsigázta? csak azt lehet n1ondani, hogy az is, 
a1naz is zsiv,í.ny. Jaj az en1beri nemzet cultúrájának, ha a 
zsiványok bosszúállását csupán a zsiványokra kell bízni. 
�fért hívjuk hát ezt a századot a világosodás száza.djának, ha 
a históriának 1nindig csak annak kell 1nara(lni a n1i volt? Si 

l'on parcourt l'histoire du 1nonde, on voit partout les faibles
ses punies ct les cri1ncs heureux; et l'univers n'est qu'une 
vaste scéne de brigandage abandonné á la Fortune. Ne erő
sítsük mco- J

. 
obb en1bcrek a o·onosz e1nbercket azon istentelen 

, 0 0 

véleményben, 1nelyet ők oly szíve,;cn szeretnének igazságna,k 
va.llatni, hogy bátrn,bban gonoszkodha.�sa.uak, hogy t. i. a jó 
erkölcsesség 1nerő thcoria. 

Esett, kellett tehát esni! igenis, mert a gonoszok győz
tek. Dc azokna.k kell 1nindig győzni! ha úgy van, mire való 
iiz ész és a jóságra. 6s bol<logságra Yaló törekedés? hát csak 
.ílon1 a,z? és csupán e ak arra való, hogy az e1nberi tehctsé
o-et inO"erelJ. e fc1· teo·esse? és ío·y az eszköznek nincs czélja, t> o , . a  o , 

ha.nem maga egyszersmind czél is r és így 1nindcn 1nerő ját-
,;zattatás? Csak akkor lesz boldog az emberi nc1nzct, ha a jó 
é,; okos e,nberck csupán akkor fogják 1nagasztalni a nagy 
tehetséget, mikor az bizonyosa.n az en1berek javára czéloz. 
1\ franczia országlószék ne1n a franczia nemzet fcntartásán 
(n1ert az kivülr61 most még 1negronthatatlan), hanern anna.k 
nagyobb nagyobb, m,ís nemzetek kárán és gyalázatján épült 
dicsőségére igyekszik. Napoleon 1nérséklcttségét soha sem 
csudálta1n. 11iclőn Can1poformióban azt kérdezték tőle : rnért 
nen1 n1cnne tovább? azt fel elé : harminczegyet jií tszotta1n, 
s megclégedén1 a har1ninczczal. A tehetség nagyságát soha 
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sem tagadtarn el :Napoleoutól, <le a ,  ne,n elég hogy amegvilá
gosodott posteritás azért valakit na.gy embernek mondjon.
I:Ia. akarjuk hogy valósággal nagy en1bcrek v(tljanak, azon
kell igyekeznünk, hogy semmit se nevczzi.ink nagynak, a 111i
nincs az en1berek javára. Egy a, rcvolutiótól f�iradt népnél a
revolutiót befejezni nem nagy dolog, <le az anarchia markai
ból kiragadni egy országot é,.; minden felekezeteket iiszvc
gyalulni és lecsillapítani, vaJóban nao-y <loloo·. Ecldio- hát. b � O 

nagy e1nbcr I apoleon. 1\.z egyiptomi expcditiór61 még nen1

tudjuk bizonyosan, hogy fi volt-e a szerzője vagy pedig csak
·végrehajtója, va.gy ta.hín ncn1 az<�rt kiildtc-c ocla a Dirccto
rium, hogy tőle megn1c11ckcdjen? l�z cr(Lnt tch(1t fel kell
függeszteni ítélctiinkct. Azonban nagy kér<lé,i cgyátaljában,
hogy sok dolgok ar(tnt johhan fog-e ítélhctni a postcritái

mint 1ni? inert a ,  külön-külön indúlato,.;,.;;\,o·a a történrtíróknak
keresztülfntja. a legkésőbb sz,ízitdoka,t is. J;:gyébitriínt az
idő csak a detailloka.t fedezi fel jobban, éR igen gyakra.n a
titkos okokat 1nég jobban zavarja öszvc hogysem kivilágosít
ja. Azt általlátni hogy egy nagy birodalmat csupán egy fií
iga,zgathat jól, akármilyen név ala.tt, nagy i<lea. Ennek c,:z_
közlése is hát Bonapa.rténak na.gy tettei k<izé tn,rtozi k. Dc a
vallásbeli türe<lehncs,:;éget nc1n tndom hogy említheted annál
az embernél, a kinek elsi, gondja. is az volt, hogy a theophilan
throphusok tcm1,lon1ja,it heziírassa, és a ki azt 1non<latta Pas
toret Alta.l, mikor a papi ca.clibií.tusl'ól vala a kérdés : nn faux
principe peut avoir lc,i 1neilleurcs conRec,ucnccs é,: a ki mao-a' 0 

azt n1ondta: la religion catlioli<1uc est la rcligion do1ninante et
non la do1ni natrice. "\�T elchcr „pi tze Un tcl'schicd ! JiJz ugyan
igaz, de nagyon n1utatja hogy micsoda czélból oltaln1azza a
katholika vallást. A valóságos türedelmesség ,;en11ni vallá;;t
sem rekeszt ki a n1ely nen1 kiíro,;; és valjon ki merné ,ncgbizo
nyítani, a ki a thcophilanthropis,nust fcnekéb6l es1ncri, hogy ez
káros vallcí,s? J\1ég csak a f'ranczia philosophusok könyveikben
rejtőzköde ,t türedcln1csség, aniiclőn 1níÍ.r II. ik ICa.talin alatt
az egész roppant orosz birodalornhan nyilván uralkodott; é::

a,zután azt a.ka,rnák elhitetni J1�urópával né1ncly franczi�ík.
hogy az orosz kormányszék barb,irns.

I-Ia a mare-liberurn nem szülte a mostani hadákozást,
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n1 iért adja azt okáúl mindenkor 1 apoleon? Nagy-Britanniába 
1ncnnc, úgy 1nondasz, egyenesen, ha valamely szoros út vinne 
oda. I\izony nagy n1cstcrség volna akkor� Tehát ,nivel víz 
van Calais és l)o,ver közt, /'osztódjon 111eg egész Európa poli
tikai függetlenségétől? 1222-től fogva 48 kiszállás esett 
,.\ngliéiba, és 16-nak státusrevolutio vala a következése. Az 
anglus kir,Uy bolond, I. Sándor az oroszok cs{1szára kérkc
dékcny, a ..... és a burkus király gy,ívák, egyik közülök 
sem tesz szert s nem is tehet a nagys[1g nevezetére. De Na
polcon olyan időpontban jött a franczia trónusra, hogy inté
zeteinek pél1lája által is az egész világot bolclogíthatta volna, 
kénteleníttettek volna minden országlószékek példáját kö
YCtni. Talán még többet ártott az emberiségnek azzal a mit 
cselekedni elmulasztott, n1int azzal a mit nagyravágyásból 
cselekedett. Az. értelines francziák nem kivánnak egyebet 
békcségnél, mert tudják s érzik hogy nen1 tehet nekik se1n-
111it egé z Európa; és 1négis most közelebbről is azt hazudta 
a franezia népnek Napoleon, hogy fel aka1ják osztani; pedig 
világosan kijelentette az orosz császár az egész vil(tg halla
tára s becsi.iletc mellett fogadta, hogy ő a legkedvezőbb eset
ben is soha se fogna tovúbb menni a Rhénusnál. De egy 
sor se,n 1neg,v abh1,l a 1ni a Rhénuson innen iródik, a Rhénu
:-on túl. Az okos cn1bcrek FrancziaorszAgban többnyire foe
<leralisták 111,ír régolti'ttól fogva, rncrt általlátták, hogy egy 
embernek kell ugyan igazgatni egy számos népnél, de az 
úgy öszvcgyúrt massát, hogy azzal az oltalomh,íború i<lcjé
bcn n1indent lehessen ugyan tenni a haza oltalmazására, dc 
a n1clylyel a külső háborúkra nézve nehezen lehessen 1nenni 
vala1nirc. Sieycs mondcí.tla tcluí,t nc1n vala, csupa bonmot, 
:;cnki se,n találta úgy el mint ő (a ki Bonapnxtét visszahívta 
Egyipton1ból, de későcskén) annak czélzásait. �lidőn az úgy 
nevezett rrribunaux Spcciaux bchozódtak, és nagy vetélke
dés lett volna fclcttek, Sieycs apát nrat pedig felkérték vol-
11:1, véleményeinek kijelentésére, csak azt mondta : , ,I -Ia ti 
vakok vagytok, némának kell lcnnc1n." De 1\.chilles Napo
lcon, azt fogja 1nondani valaki, a ki az cposban gyönyörkö
clik : ,Jura ncgata dolet, sibi nil non arrogat ar1nis; igenis, 
r1c hol hadakozott TTcktor vagy Nagy Pompejus ellen? Any-

• 
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nyira futott 1nint Dari11s, har1ninczszor többet vesztett 1ni11t 
Varus 1neg Crassutl cgyi,itt. i\Cn1 egészen igaz, hogy C:$upá11

a hó és frigy győzte n1cg, noha ez is Rokat segített. .r\. zt 
mondta hcrczcg Dclignc a franl'zia kiivct11él egy d,í 1nának 
Béc bcn, a ki vonakodott, a kitntlalló n1cllé kináltatván : 
Aprochcz vous, :JVIadamc, dc ln e hcn1inéc, c't•::;t 1naintcna11 t 
la. placc d'l1on11cur cn Fran<·e; é,; 11cn1 f'clelc egy szót j,_ a

követ. 1Icgvcrcttctctt, n1ert, indíilato,- l' tnhcr 1nódjára, el
bízta 111agát; mert 1n:iga az 1\ghajlat é,; a tcr1nészet ellen 
akart türkölni; n1crt lchctctlcnnck gondolta a:1, üroi;zok é:- a

törökök közt készülcnd{j hékc:-séget; 111ert az oro,;zokat gy,í
va austriacusoknak tartotta, egy ,-zóval, inert a 1nagafclf'u-

ll ,l 1 " 1 ' 1 ' , 1 1 . va  <Ouas, a gog es nutso, 1ncgvctl':-(! tetcte vc e 11bús sz1í111-
vetést. Soha sc1n hi biízott Í!-!'Y )[;tg:,v �ándor, sc1n Cac:::ar. 
Rgyik fő generálisa, Aug:cr<'au, :tzt n101)(lá lcliílc : 11 n'a jit
rnais gagné dc batailJr rangéc, sa gran<lcur consistc t1a11::: les 
fautes dc :;c:s cnnen1is; a hadi n1estcr:;éghcn tehát magnus est 
tantum per co1nparationen1, és a:1,t n1on(lh:ttJ':t róla hcrcic,, . "' 
l(�írolyunk, a 1nit Seneca 1nontlott: :'1It1lta nobi,- n1a.g11a vi-
dcntur, non quia in se magna sunt, sed q11ia nos parvi :-u
rnus. }\. li.itzcni batáliában is ,niért győzött? n1ert nen1 tud
tiík a Luta orosz generálisok, hogy Lru1riston hátok n1cgett 
6000 c1nbcrrel Drczd,iból vissza1nc11ni kéntelcníttetett, é:;

111i ,·cl jobb sz;,1rnyií,val Plauen 1nellett a ci;eh :;zélckcn t:t
n1aszkoclván, az oroszok ne111 kiivctték péld:tjAt, és az aus
trriai 11e11tralitást 111eg ne1n szegték, t'1gy n1int éj 1805-bcn 
Bayrenth és Anspa.ch 1nellctt a burkus ne11tralit:1st. 

�.\. n1i nap az a, paranctlolat jött ki, hogy ,t ki csak vala-
1ncly 11t;n,ct tudós társasághoz tartozik az a11striai monar
ch

.
iá ban, acljft be nev�t és a tiíssaságot a melynek tagja, é,,.

n11kor lépett belé. Dgy láto1n ebből, hogy cl kezdé hitetni 
udvarunkkal, hogy az úgy nevezett Tugendvcrcin Xén1etor
szágban nen1 N én1etországnak a fi·anczia kor1ná nyszéktől 
való függetlenségére, hanem n1i nden dynastiáknak felforga
tására czéloz. Látod hogy el kezdte neki hin1 1i. I-la nen1 volt 
az éjszaki népeknek elég fclcn1clkeclésck, hog·y az cgé,;z éj,-zaki 
Európának jitvát tekint ék, ha11c1n ha n1i1111c11ik or,-zág csu
pán csak 111agára néz i,; : 1nég akkor is gondoljuk ntcg n1i, 
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n1agyarok, hogy ha. egyenesen a franczia kormányszék által 
vissza fog állíttatni Lengyelország, mi n1ég egy hordó bort 
sem fogunk kiYihetni 1\llagyarországból Lengyelországba, 
mert Francziaország egész éjszakot borral tarthatja, és bi
zonyosan nem foo- szabad lenni a lengyeleknek a franczia 

0 
' 

borokon kívül másokat béhordani vagy hordatni. En nem 
félek attól hogy rogyjon az en1beriség Európában, ha.Iadni 
kell neki; csak akkor fog rogyni, ha a militáris despotismus 
egész Európát elfogandja. Jövendöltem neked előbbeni leve
lemben, hogy győzni fog Bonaparte, noha nem kívántam és 
nem is kívánom, n1crt lehetett calcnlálni az aleátusok eszte
lenségére. Anglia Dániát disgustálta. A mi udvarunk habo
zott, mint valamely kíváncsi dáma, és senki sem mert rajta 
tenni kívánt erőszakot; 1nost akarná talán magát az oro
szokhoz csatolni, de 1nár most kívánatos lenne az Napoleon
nak, hogy olyan tartományokba vihesse seregét, a melyek ki 
nincsenek élve. Az orosz csiszár addig múlatta magát. a 
győzedelmi kapukon való keresztülmenetellel, míg végtére 
(a1nint régen megmondtam felesége1nnek) ugyanazon a kapu
kon vissza ne1n kergettetett. Nincs e1nberek az aleátusoknak, 
a kiről azt lehest:icn 1nondani : Nil reputans actun1 sí quid 
superesset agendum; a ki időt ád ellenségének, n1indent ád. 
• L\..z aleátusok alkalmasint azon lesznek, hogy a fegyvernyug
vás n1egnyújtódjon; meglehet ugyan, de ne1n hiszen1, hogy 
erre reá álljon Bonaparte. A békeségből alig lesz még n1ost 
valami; azonban az oroszok minden esetre dicsőséges békes
,;éget fognak csinálni, és meg is érdemlik, mert a legelső 
katonák a világon, és ha jobb generálisaik volnának, soha 
semmi nép a világon nem győzné meg őket. Már II-ik Frid
rik mondta azt felőlök : hogy könnyebb őket megölni mint 
meggyőzni; egy nép sincs Európában, a kinek olyan ró1nai 
bélyege lenne; azokból fog á1n válni a na,gy nen1zet, ha egy
szer egészen kigyalúlóclna,k. Öket a szerencsétlenség cl nem 
nyomja, a szerencse fel nen1 fúja. Jobban szeretik a függet
lenséget mint a fővárost, és mélyen érzik a nemzeti tekinte
tet és becsületet. A burkusok is, ha az az energia, a melyet 
mutatnak, nemzeti, minden tett hibájokat eltörlik; hiába 
neveti őket N apoleon, nem lehet nem tisztelni és nen1 csu-
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dálni egy a 1naga függetlenségéért köröm szaka;dtáig hada
kozó népet. Hiába hányja a Moniteur a barbarus nevezete
ket széllyel, előttem a legnagyobb barbarusság a nemzete
ket függetlenségektől megfosztani és a rcquisitio systé1nája 
által kiszívni. Nézd csak, hogy n1it 1nívelnek a francziák 
Jiamburgban. 48,000,000 livra adót róttak a hamburgiakra, 
mert felkeltek függetlenségekért. Mehetne csak valami vezér 
Páris alá, majd meglátnók, hogy mit tennének a francziák 
függetlenségökért. Ne1n tűri sem szíve1n, se1n eszem sen1mi 
formában az igazságtalanságot, és én a clespotis,nusnak, akár
milyen for1nában, akármilyen időben, akármilyen czélért, 
örökös ellensége vagyok, leszek és voltam is 1nindenkor. Lá
tod, kedves barátom, hogy én azt a mi nagy Napoleonban, 
látom, csudálom és tisztelem, mondhatom Schillerrel : 

' 

Zürne dem Glücklichen nicht, dass <len leichten Sieg ihm die 
Götter 

Schenken, dass aus der Schlacht V enu,; den Liebling ent-
rückt. 

Ihn, <len die Lachelnde rettet, <len Göttergeliebten beneid' ich, 
Das verherrlichet ihn, dass ihn die Götter gclicbt. 

• • • • • • • • • • • 

Weil er der Glückliche ist, kannst du der Selige seyn . 

de azért ncn1 nézheten1 a,zt mind az emberi nemzet jaYár� 
czélozónak lenni, a mit ő annak mond és a n1i csupán Fran
cziaországnak dicsőségét és virágzását czélozza. Ne vakíttas
suk el n1agunkat a nagy fényc88égtől; ne1n úgy nézen1 én 
csak Napoleont 1nint a zerencsét : 

Nicht der Schende \VÍrd von ihrer Erscheinnng bescligt, 
Ihrer rlerrlichkcit Glanz hat nur der Blinde geschaut; 

hanem úgy is, mint a villámot, a kiben a szikrát szeretem, de 
nem a lecsapó n1énkőt, mely csak azt i.iti a ki a szikrás villá
mot ne1n látja. Te azért engem, tudo1n, nem fogsz kevesebbé 
szeretni, n1ert nem értek veled egyet egészlen ezen dologban, 
in hoc dissimiles ad caetera pene gemelli. lVleglehet, ne1n 
tagadom, hogy ezen háború Magyarország külön tarto1ná.ny-



• 

T,.\ZTNC'ZY F. ÉS GH. l)ES. E,VFFY .TÓZSEF 

nyá való felállításával végzőtljön, vagy felosztásával is; an1a.z 
ugyan kív,ínato · lenne reánk nézve, de ez csupa nemzeti 
cgoisrnus, én pedig n1in<l a két levele1nbcn csupii,n az egész 
Európa boldogság�tról szóllottan1, n1crt ezt '1�1ntorgatja min
dég �apolcon és imádói. Ha 1ninistcr volnék az aleátusoknál, 
tudnék talán nekik oly projectumot csinálni, a mely a fran-

1 · · J ·· � 't ' ' ' E� ' czia hataln1at :1 n1aga 1ata.ra1 <ozc szor1 ana, es egesz uro-
pAt tartós hékcséggel és boldogsággal n1eg�1ldaná, ha ki tud
nrinak ,·cr<ri5dni a n1indennapi ideákból és l'.tgy felcrnelkc(lni 

"" 

c·onccptiójokkal, mint Bonaparte, de csupán :F'ranc;ziaor:;ziíg
jaYára, tud. 

\Vie die erste �1.inerva., so tritt n1it <ler Aegis gerüstet 
.·\11s tles Donnerers I-Iaupt je<ler_Gedanke <les Licht:;. 

)'lert a n1i a gcniust illeti, valóhan 1nindcn rnostani kabinctu-
1nokat együttvéve, n1aga egyedül felyülhaladja. 

Du nur 1nerkst nicht den Gott, der dir in1 .Busen gebeut, 
Xicht <les ieges Gc,valt, das allc Geister <lir beuget; 

Einfach o-ehst du und still durch die crobertc "\Volt. 
0 

�[ég abban is az istenhez hasonló, hogy valamint az örökké
,·al0s,íg az zsidó, úgy ő a franczia népet v�dasztotta ki magá
nak. �\.z új oszlop az t\lpcseken, nem csak népeinek bnzdítá
::.::íra való, hane111 arra is, hogy rcttcnjenek 111cg ellenségei, 
nagy erejétől. Bécsben, Petersburgban, J3erlinben 20 eszten
deig ne1n akadtak volna olyan nagy idc,íra, és ha aka<ltak is 
\'olna,nen1 1nerték volna kivinni,,t 25,000,000 n1iatt a n1elybc 
kerül. Sohasem 1nutatott egy ,;zázad is annyi tehetőséget, 
annyi fcllengségct egy részről, annyi gyávasággal, butasitg
ga l é,.; kisdedséggel a 1ná:;ikról, mint mi láttunk 20 eszten
dők olta'. 

Pethe Fercnez, nolia még hibái is eleven eszű emberre 
mutatnak, engen1et i mindazonáltal botránkoztatott egy ke
véssé. 1-\. képzelniész a költő, a bírt igaz aj us, a se1nesenla ,tz 
indiffcrent helyett, 1110,.;olyoclásra hírának, dc a szerencsétlen 
fajzatok közt némely ,.;zerenc,.;és ,.;züle1nényekct is taJáltam, 
p. o. Crida b1lkti, Colonia kiilbi1·tok, requisition hú,zavona,
Pair orszrígnagy. �\. siigorgritott sel'eg azonban sugorgatva

• 

• 

! 

:!!)!) 

nevetséges. A mathesisét is forgatta1n már. azon is leng a 
ncologismus lelke; sunt bona, sunt quae1la111 1ncdioeria, sunt 
mala plura : Ornnis erede mihi sic fit, .. Avite, liber. 

Meghagyám n1Ar a fiskálisomnak, hogy kérje ki Dókus
tól a barátságos egyezésnek a java,;lat.ít. _i\zt mondá nekem 
Dókus, hogy l),zt a mit Büdön kapna, egy atyjafiának adná 
által, a ki velem pénzért megegyezne; é,.; így eszközölje ki 
Dókus, hogy bizonyos legyek ezen egyezésről és hogy tud
jarn hogy �ennyiért egyez n1eg ez az atyafi; és ,ncglesz az 
egyesség. En mindjárt Téged kérlek ki bírónak; jönnénk 
össze valahol, 'fe, Dókus, az n.z a.tyafi é,; éli fisk.ílisommal, és 
minekutána 1ni nu a két résznek infor111átiójából megértenéd 
az egész kérdésnek mi voltát, én részernr<'H a 1'c, mint közös 
barátunknak egyenes ítéletére szívesen állanék. 'falán nem 
igen sok e1nber v;1n ?viagyaror.;z,ígban, it ki olyan egyenesen 
é:; egyűgyűe11 szokta kív,ínni mindenkor és n1indcnben az 
egyezést; én bizony nem akarok megcsalni R ncn1 is c:;altam 
rneg soha senkit is, és árnb,ítor sokat mcgc·salattattam éle
temben, még sen1 vehetem 1nagamat rá, hogy ;izt gondoljan1, 
hogy több gaze1nber lcgyeu a vihí.gon mint az, a ki engemet 
megcsalt. Dókust kivált igen szeretem és becsűlön1, és tudom, 
hogy érzi ő ,izt felőlc1n, hogy ha négy gyer1nekeim és annyi 
a .dósságaim ne111 Yoln(tnak, 111ég boldognak is állítanán1 nui-

• gamat ha atyjafiának tűrhetőképcn keuvezhetnék. Ambár nc1n 
felette heves l)ápista va

0
°·)10k, n1ondhatom 1néo·j,,. io·azán: Reo·-

v O V 

num 111eun1 non est de hoc mundo, non de his <J.uae tam vulgo 
aestimamus. 

Fcleségc,n, gyer1nekeim, n1inden a 1ni enge1net szeret, 
Téged is szeret és ölel, szintúgy n1int én n1ind azt a n1it te 

' 

,szeretsz. Elj boldogan annyi érdemetlen bajok u t,í n; talán 
csak ezek e;;;zközölhetik, hogy ne éljen vissza az cn1bcr a bol
dogsággal; nincs üd vességcsebb dolog a veröfénynél, a fel
leges, hossz,is é:; ál,natlan éjszaka után. 

Hí.,v Jóskríd. 

P .  S. Azok a várn1egyék, a rnelyck mindent n1egtagad
tak, egy új levélke után most n1ár mindent adnak megint. 
Soha sem lett volna szükségesb a közönséges mcgtagad,ísa a 
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kéretettnek n1int a ,  1nostani időkben, mert csupán ez vihette 
volna véghez az egész monarchi,í t rontó, öldöklő s már most 
cffcctivc rosznak tapasztalt jövedeln1ezés-systémájának jobbra 
változtat,ísát. Dc mikor már egyszer részszeri11t kigőzölt, el
fogyott, részszerint clfajúlt va.lamcly nen1zetnél a nemzeti 
lélek; mikor nec privatae quidem jain omnium injuriae publi
can1 gc11eralen1 indignationen1 excitant; n1ikor csak pillanta
tokra ingerelhető a magyar; mikor csak a prókátoreszü en1-
berck becsesek előtte; mikor a legkellvczőbb környülállások 
f'em tudnak állhatatosságot belé lehelni; mikor tüstént nagy 
tüzbcn lobbanó lángja, nem, mint a Vesta szent szűz tüze, 
tartósan és tisztán ég, hanem valamint a szabna szikráza.tja, 
azonnal lohad, akkor : 

libertatis seruaveris urobram 
Si quidquid jubeare velis. 

LXXXVI. 

Kedves barcíto1n! 

Bártfán vevém leveledet, mely Antonínnak születését 
sub optimis auspiciis jelenté : Te is, f�leséged is Rómában 
voltatok, midőn a világra vergődött. Ime az áldáson1 : Ne 
v:tljon belőle soha se Lepidus, se n1arcus Antonius, szállja 
meg Caesárnak nagy lelke, úgy an1int pihege benne innen a ' Rubiconon. Eljen az igaz szabadságban, és ha halni kell n1el-
lette, ne véle, hancin érette haljon. 

Róma végső polgárjának, 
1\'Iert első nem lehetett, 

Magát ölő Cá.tójának 
:J\.Iondom az ítéletet 

Nem szeret az szabadságot, 
_i\. rabságot gyűlöli, 

I{i Caesárnak hágy országot 
S helyette magát öli. 

• 

-

1 

-

LEVEL 1,:zt�s() r.;:. :101 

Nagy é� igen egyvelge" vala ez idén B[trtfán a o·yülekezet, ��e az idő nen1 kedvcze ottléte1nben, az é(J' inai<loszün-telen ko tt · k O ;, n�eze raJtun ' ne1n lehetett a sár iniatt bujk{dni aa setét és illatos fenyvesekben, 

Hol az égnek nyúlt fa minden boga s áo·n. 
Né1nán a szerelen1 tanúbizonysága. 

i:, 

Látta1n ott egy moldvaorszáo-i bo,i L
1·t 1·s l<e't fi.-.· 1 

..• ·· , , . .. .. 
. , .:, Ja ,.iva , egeszen toi,o� czifra 0ltozetben, 1n1nden cselédjével együtt; sok cs:í-szari aranyakkal bír és azokat hő\·en költögeti. A török ruha n ,képírásra nagyon alkalmas, a tagokat nen1 szorítja, ne1n kinozza, hanen1 szabadságot enged nekik; és a török en1ber 

testére nézve sokkal szabadabb az európain{d, j,írása köny
nyebb, mozdúlati nyulánkabbak, a nyaka emberebb, férfia
sabb , gön1bölyí.íbb , tömöttebb. A legszebb, legfinomabb 
po,sztó ru!1ában jártak széllyel a legnagyobb hőségben is, é:'l
meg sem izzadtak; a merre fortlúlának, i11nbra tölté el a le
vegőt. A toln1ács a franczia szót i>< törte. J\1agitnak a bojár
nénak n1ég a szemöldöke j„ fén.vlő feketére vala fe�tvc. (Jrá
nak ter1nészetes fejér fí.ísült szakálla pedio- lecsiino·ött eo-ész 

•• • 
t"'> t"'I 0 a� ov1g. A physiogno1niáik n1ind beillettek volna álló mely-

kepeknek; keveset szóllot.tak n1ég n1agok közt is. A 1nagza
tok különös tisztelettel viseltettek szüléik eránt; a cs,elétl 

. 
' szintugy az urok eránt. 1-Iosszú pipasz�írokból boro tv,ink6 

sárga csutorákon szívták fel a jó illatú dohánvfüstöt. hoo·,· 
. ' b., 

azt azután sűrű gon1bolyagokban az úsztató le,·cg6be ked-
vek-telve kilehelljék; sokat vesztegeltek, sétiíl ta k é-;; gond a t
lanítl körülnéztek é" éígyelgettck. Szercttcn1 Yol na gyakran 
tudni (tekintvén cle,·cnen n1o><olygó ><zép fekete ;;zerncikre) 
hogy valjon 1nit gondolkoznak és hogyan? 

Sok szép európai beteg asszonyság is tnlálkoza Bárt
f.ín; néke1n legjobban tetszett .B�áy Náni, a ki Berniitlt kis
asszony, dc noha. soha sern vénül a szív, n1nint n1011<lja 
a, franczia, dc n1ég se1n 1nerten1 fejérl6 hajszálain1 ala,tt ró
zsakér1zetekkel és doboo·ó kebellel ahoz io·en 11c10·\·on kii-o O OJ 

zelgetni, a, ki non st1bcinct,1 q11ide1n, {10-,· lé11rtt úcrv halndt 
�-

' 
l""I, 

n1int 1nidőn 
•
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Durczás szilaj t{irsi a szűz Di(inának 
'Tegzckct csörgetve íjj:d hajtnak va.dnak, 

bokrok közt nyúlt síkon erdők árnyéklinak, 
Fii vckcn 1�1 bagv[u1, pihegve szaladniik. 

B, e• ' to··1 ·I)A szerencsejáték eltiltatott ez idén artnin, s 1gy u 

fiatal <láinúk, a kik cgyébarúnt ncn1 ellenségei a jó szeren
csének, hogy a férfiakat tá,·olabb tartóztass{ik 1nagoktól, és 
szerencsétlen panaszaikat hallgatni ne kényszcríttcssenck, a 
kopasz skizzcl n1úlatt{1k n1agokat. Én csak két hétig rnúlat
tan1 it köz és 1nagam bajai elfelejtése yégett, fi.irdötte1n is, 
ittam is a bugyogó va.s:.ts forrásból, 

A 1nelybe Ileliosz nevetve tekintget, 
S hogy a fúló �Iiírsot fényével átha�ja, 

Szúz-száz szép szíYcknck a kút körül int.'µ;ct, 
llogy hó kar az il-itcnt 1negszabatlíthatj11,. 

A sok cRőzés n1iatt ncn1 Ycttein annyi hasznút a fiir<lés
nck an1int vehettc1n volna tlerűltebb ég alatt; azonban ked
vesen töltöttc1n az időt, sokat olvast:1111, 111élázta1n; a tiibbi 
között Schiller Ideáléit is fordítottam szabadon; 1nég egy 
kevéssé gyalúlgato1n, mcgküldö1n a jöv<'í alka.lmat_ossá:ggal. . A b:ítyám Samu Bécsbe ment, 1ncglátogatn1 fiait, a ki
ket nagy költségen ott neveltet. Legveszedelmesebb cszten
<leikben n fővnro;::brL küldötte, hogy idővel nehezebben szok
jan:1k a csende::; falu:,;i lakúshoz. Végtére n1égis a fa.lun kell, . 111crrtelepe<lnick, ha valnn1iképr11 a i,zcrenc,-e szarny:1 111 a n:Lgy 
\'Ílfg zr1jairn ne1n fognak k.írhozta.ttatni egé:-z {·lctekhen. Na-

, . . rryon élest 1nondott Beknek Sarnu, dc, n1n1nt 1sn1ercn1, nen1 
i-,. 

o·ondolt n1ao-áról mikor 1no11< lta. l�t genur; et proavos, et 11uae
l'.""I t:) '-

• • • non fccin1us ip;;i, vix ea nostra voco. l\llaJorum pr1n1us quH,-
q nís fuit illc tuorum,aut piistor fuit. , a.ut quod dieere nolo. -
ll{tt Lónya.i meg Rhé<ley diplón1áj1ín nem száraclt-e n1eg 1nár 

. 
N régen n, porzó? Rhédey ad 1ninus valct pro exccut1onc. 
l 

en1 
szeretc1n a personaJi,., argu1nento1noka.t, ha ,ncn1h,t ol_yanok
1nint p. o. 1'hemistokle. é vala, midőn azt rnondá : ,, Üss <le 
hallgn,;:,; 1neg," \·agy n1iclG11 Periklcs azt mondta az athenás
helícknek :,,,Jól ,·an, n1íncl a n1agan1 er;;zényéhől fogon1 gyéizni 

' 

• 
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ezeknek a halhatatlanságot kereső emlékeknek k<.iltségét, dc 
úgy, hogy csak az én nevein alatt in<l úljanak a, jövendőnek.,, 

Jó hogy n1cgholt prcdikiítor Igaz urain; 11c1n a, 1nostani 
időbe való sem neve, se111 predi kátziója. 

N e111 tudorn cl fogok-e menni a gyűlésre; a torrens cn
nicula nagyon olvaszt , Ujhclybcn u1éo· czi tron1yizct scn1 
kapni! �zután n1inek? vagy .... 1nink�t orsz(tglószékLi11k, 
vagy 1n1ndcn későn van 1nár; 14,000 gyalog811ggal és 8550 
lovassággal 1neg nem lehet menteni sc1n a monarchiát, se1n 
az ország·ot, sen1 a constitútiót; nagy erőt kifcjtegetni már 
1nost késő, sőt 1nost 1nár veszcdeln1es is, cln1últ i1, keJvező pil
lantat, 1nelynek okos, illendő n1óddal és hat,irok közt való 
használása eddig helyre állíthatta voln�i a békeséget; ennek 
helyrc{tllítúsa 1nost már igen igen nehéz le;;z. Du111 Yitant 
stulti vitia, in contraria currunt. A n1i 1ninket magyarokat 
illet, ha ebben a zavarban akarunk 1nara,dni, a melyet nagyobb 
része ha,zafiainknak constitútiónak hí,·, nous ne pou,·ons pas 
aYoir d'nutre politiquc, que celle cl'inertic, politique pa:,; ni<?n1e 
dc cle1ni 1nesure", mais d' 1

, 100 1nesure, politique lachc, poli
tiq ne d'avoeats et dcs procureurs, politic1ue dcs parole:< :-ans 
actions, politique qui ne trouvern <lorenavant Je garitntic que 
dans l a  faiblesse ou <lanR h1, pitié, ou dans le méprís dc ecux, 
qui pourra,ient nous anéantir. Az ilyeneket csak 11cked, leg
hívebb barátomnak, 

lc!,!l1ívclih hanítnd • 

JJ. 

LXXXVII. 

A„ lJ. LS. l,'f,h1·. 1/'l L�. 

Nagyon leköteleznél ha 1neo·ahízn1ícl n1ao·ad:1t Szentü t") l\i[ihályra nevein.napomra, hol közüs bar:'1t1111kra, l)l'>k11,-ratalálniíl, és a kcttejek ügy<1bcn 'l'c, l1:trn1adik it(\lctet tc11-11él. Ne111 kellene tart:ino<l attól, hoo·,· a b:1t·,its1\u· részr<·-n.; r'I hajh1i,r:1 vonogasson, inert krt b:1r:í.tok ,íltal l{(ltfelííl húzat-,, 
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tatván az igazságszereteted, mintegy n1cgn1erevedne köze
pettek és ingadozás nélkül vetne véget a köztök fenforgó 
kérdéseknek. Látnál azon kivül egy szanaszét nyúló nádas 
piszkos falut, a legszebb téren. Úgy képzeleru én n1agan1nak 
I(ázán tájékain a marhalcgelő népek lakjait, azokat a véget
len terjedésű pusztákon itt an1ott öszvegyűlt roppant falukat .. 
Úgy nézem n1indcnkor n1agamatSz.1VIihályon, 1nint ha elvesz
tett vol11:L az Isteni gondviselés, és én igen szívesen találtat
ná1n fel n1agan1at olykor-olykor a barátság ölében. Sok bajt 
nyeltc1n én rnár, és kevés örön1et szörbölte,n még c<ldig Sz. 
niihályon; 1nost egy idíítől fogva derülni kezd ottan láthat:t
ron1, a miolt,1, tudniillik egészségem veszedeln1ével is re,í sz,in
ta1n n1aga1nat, hogy ön1nagan1 igazgassa,1n gaz<laságon1at. 
Sztí1nos és sajnos ta,pasztalnsok kény:-:;zerítettek erre. 

Szercten1 a gazdaságot, de csak akkor n1 ikor 111ulatság. 
Baj, n1ihelyt élelem n1 óclja, és rnintlenkor eszembe juttatja a 
föld1nivelés ama ,nindennap bcteljese(lő átkot : Tu aute1n, 
terra,, tribulos et s pina.s proferes. N e1n lehet és ncn1 is aka
rok én baj nélkül élni, de az én géniuso1n másnen1íi bajokra 
tcrn1ett. AzonlJan ott és úgy kell húzni az igli.t ahov,-í helyhez
tetve vagyunk, és an1int a sorsunk rendeli. 

Mivel a crazdas�ícrról szólok, olva,:;o<l-e a Nen1zeti Gaz-
o 0 

clát? A 1nezei gazdaság tudon11í nyá t öt esztendeig tan ulta1n 
a híres 1i'Iitterpacher alatt, dc azért n1égis felette rosz figúrát 
tennék én az eke szarvánál, és nincs olyan en1ber Sz. lVIihá
lyon, � ki jobban ne1n tudna ,·agy szántani vagy kaszálni 
,nint én. 11indenkor nevetségesnek hít,:;zott előtte1n az a 
aaz<la a ki n1aaa nem szánt; soha sem Yolt.am tehát a nagy 
b ' ::, 

birtokoknak barátja: Laudato ingentia rura, exiguum colito. 
Én a fiain1at, hit élek, a szántúsra, Yetésre, kaszálásra, ki1pá.
lásra etc megtaníttato1n, csak az ezek körűl való kézi forté
lyok csiklandozzák ki a földből, ettől a minllenkor bojga
tandó termékeny any:ínktól, a tőle kitelhető jó és bö ado1ná
ny0kat. Pethe úr nc1n rosRzúl ír, <le tud-e maga szántani? 
inert mrís a tudni, hogy kell igazgatni az ekevasat, és 1nás 
azt vrtlóban igazgatni. 

l(assún lévén a n1inapúbrLn, megkére a magyar litera� 
túrának prof"es,;ora Pongrúcz úr, hogy írnék néked, és tud-

' 
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ná.1n meg tőled, hogy igaz-e azon hír, mely tép;ell ,J cn isch ahét európai nyelvek hasonlóságáról írott könyvének bővítőj�vé tész�n, és azzal örvendezteti hazánkat, hogy te ragaRztck gyanant a mag·yar nyelven összcszedcgettél volna né111ű
péld!í zatokat ama nevezetes 1nunkához. Ila nr1n kültött a
nevezetes hír, csedezen1 előtted min<l a n1aga1n, 1nintl l'ono·-

, ' n racz ur nevében, hogy engc,net részesíts szép eln1édnek ezen
új fajzásában, és hogy megengcdd nékem annak közlés<-t az
abban részes(ílni akaró professor úrral. 

Nincsenek 1nost se1n clcgenllő, se1n jó leírók köri.ilöt
tc1n, Ös azért csak Sz. i\íihályról fogorn veled közleni az fú.r,
álokrit, g-róf Rhédey 1náso<lik lnízassáo·ára írt vrrseimct és a.._, � ' mértékletességről hozz!td intézett epistolá1nnak n1eo·J· obbíto·a-

e :-. tott pá1ját. Jem győzi feleségcn1 írni n1i11d ezeket. J�gync-
hány nap előtt bcléptc1n élcte1n 43-ik esztendejébe, feltette111
hát n1agamban, hogy lassan-lassan µ;yo1nhílgatni és tisztít
gatni és hibátlanúl le fogon1 íratni azokat, a 1nikct írtan1 {>lc
ten1 be11, és kivált külön azon darabokat közíílük, a .  1nclycket
méltóbba.knak fogok talú lni a fcledékcnyséo· cliSI \'U .ló clra-. e gadta.tásra. Trtan1 a n1inap fi·anczia nyelven jcg-yzéseket l<'on-
tanes úrna.k híres beszödérc : ezeket is közölhetc1n veled ha
akarod. 

Eddig vagy P{1risban Yannak, yagy ki vannn k kergctYe 
li'rancziaországból a szövetségesek, ha a franczia nc1nzct neru 
akru· 1ncg1nenckedni apolcontól. Nagy hib:í.t tc\'C ,L Scn,it11,; 
1 ,., 

' I  ' 1 ' l 1 'l' l 1azttJara nezve, 1ogy ncn1 sz1vc te cs ne,n n1ar {o ta 1neg a -
leyrand 111ondc1sát a leipzigi ütközet után, 1nelyct. brsóga 
cgynehán y barátinak: J)épcchéz vous, n1cs a,nis, c'cst le ro1n
n1ence1nen t dc la fin. Nc1n szűnik n1cg rcn1é11ységc1n :1z cn1-
beri nen1zct ügyének igazs,ígosabb folyása eránt a békcRég
után; lehetetlen hoo·y ne bölcsűlJ·cnek 111ind az io·azo·at<Ík 

0 � � 

n1incl a népek a végső hatúrokig űzött ellenkező sok és nagy 
tapasztalások mellett. 

Valc corculun1 ! 
ÍÍ ÍV J úsk lid. 
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LXXXVIII. 

::,r.éplialoin, Fl•u1·. 24-d. 1814.

'f'iszfr,/t Úrll-YÍ/0111 ! 

Levclecl aznla,tt érkezék házan1hoz, iníg én n sógor-
, l)'l'll . . {t Debreczenio· k1sérten1. Onnn11asi:;zonyk,11nat ,, evaux11<,' t:> ' 

k · ... tte íí lílco· ,, clsií dolo·ornn1a tetten1 a .  felcle-c:,;a • tegnap Jú 1 
0, 

• ,:-, 

' tct rea. . 
1ittrtills 19-dikére Sz. Mih(1lyban n1egjelenck, s ezt igen

11ao·y örön11nel teszen1, n1ind azért hogy engedhetek p,ara1�
cs�atodnak, inind nzért hogy egyenessége1nn�I� egy sze1� bi-

, , f ' . ke't l)'t1"ÍL0k közt levén b1ro, n.1lhat111. Azonysa o-at o0on1, '' . t:> "' 
· • • ' • , 1 ·t f'l,J ho0·)' bb , • " e 11bci· olyl·or ·tzert 1o·az;;aot,t an, n1e1 i; 0 

SZ<.! crze�ll l ' e � t> � 

· �nz,_:10-t ·il·tn:-áo·o·al vádolta,tand ha igaz ügyí'.1 Úct1·cí�ját liagyJa
l O cl. �� e :-, e < t->n 

J · · ' n " � Az co·ye11es en1bcrnck se111n1it sein kell 1aJtan1 a ina-o-yozn1. " "' · . , A 1 · 16 :;>k itéletére, hancn1 a, n1aga lelkének Jftvaltarr'.. <1 ;:a . -
l ·111 i11eun)·eri ezt. bizonyos lel1et ho�y azt tR ineg ogJa 

), l"\ 
' • I 

, .  •• 1 1  ( 

nyerni, leµ;al:tbb a jók cliítt. - ]l,; oztán n1ely, g�o11yo1·use�,
Veled tölthetni egy-két napot! s tégedet ott lat,111 a .  _liol kis
kir:íly voln,íl n1,ír, ha a devalvittio a kis királ�rrt anny i_ terhe�

• 1 t l , l1(J<Y)' olykor kl\nvtclen atkokra fakadni
1H:n1 ra ,ot vo na, 

0 J 

• • • 11 l)e V
·icl.'·lJ. fel' o·vőzedclines ;:;cregc1nk k 1 fog-,:orsa e cn. - "' · oJ ·' 

j tÍ k hozni a hr1 rr11nia-'vrí i·nsú,íl a c::;i kart kincseket, ,�er,t -, 
a

· ·t Te liinni ncin akart:U, én pedig hitte1n, - n. RaJnan al-n11 ' . f 1 talincnénck; _ s a ,  yisszahozrtndó pénz könny1ten1 og ter 1e-
i n ken, inelyek :ilatt inaga1n is roska<lozol�. , !, .. Lc,·elcd „zép képét fc:-;ti Szc11t-M1halynak. };,n ott ot

l "tt, . l•�k Lovain1 vonták koesink,lt, <le 1n{tlhús szeke-
nap e o v ,l .., • 

M. , 

rl·tnk al[t R,1kaniaz váltott lovakat ada, s azok Szent-l ,h_aly
·. l)oroo· felé vivének. Rstveledett midön két tó n11att 11:1ncn1 ,:-, , , 'l '.nao·y kereno-éseket kelle tenni,ink, s a helység haz:i11a mai 

sc;ét volt, :zonban n1ég is Ná,n,í.sra 1nentünk háln1. Te ott
úo·y tct,;zcsz 1 11,igatlnaJc 1nintl1a a gontlvisclé;; elvesztet� �ol
n:: 1tn panaszlott tcrhcid n1ellett is szeretnék Szent-Mi haly-

-- - ----
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nak ura lenni. Összevon nán1 maga1nat, hogy adcísság:ti ,n
,íltal ne menjenek gyermekei1nre, s felcsége1n s kis<ledci1n
körökben, íróasztalom mellett, könyveim, képeirn s 1nuzsika
között boldog volnék.

Quod petis, hic est, 
Est Ulubris - ani rnus si te non deficit aequus.
VasÁrnap estve értem Debreczenbe, s fo-bíró úrnál lévén dolgom, egyenesen ezt kercsé1n. Ne1n vala ház,ínál. ()nnan a colléiriun1ba mentem; a XIV. század mao-yar ho1níliáit�j 

ö akarta1n n1egteki11teni, 1ncly,�t ott egy s,irk:tny öriz, dc amelyet a barátság vclcrn avcrruncáltata. - 1\. deurerzeniurak ezt ne1n is ál1not1J·ák. Le foo·on1 vinni �zent-ufihálvra. u J a nc1n leírt, hanem lcfe„tett 1núsolást. - A colléo·iu1nban se1ne, boldogúlék. - Visszan1enöbc Consil. Bckhez tértcn1. lTp:yhitte1n hogy egy-Jcét en1bernél töhbct ott nc1n lelek. 1\zonban a szoba tele volt egy igen fényes tá rsasúggaJ, ;.; nc111 tagatll iato1n hogy elakadtarn, 1nidő11 :tz ,�jtt',11 bclépte1n s a ,;okidegeneket 1negpillantottan1. - G r(Íf I�atty:in,r .i-\loyz ezeknek sz,Í.n1okban volt. I{e:í. ne111 isn1crtc1n, a hr1tr1L111as1·11 ! :izi.<Jl'tz1í n nrtyy1·a ! Egy ncgyeclnél tovább járrt fel vclc111 aszoh,íban, s re:t nem akadhattan1 l1{11j:í.ra, 1nint ő nen1 az cnyl;1nre,hol�.tt egykor ez a két húr cgyn1á„hoz ncn1 volt ha,:onlatlan.- 0 túlélte ön1nagát. Ji�ln1crülye :íllotta1n a kcn1enC' zérc t:í-1naszkoclva, s ez az epigr.unn1ú1n sült - de :1 pcnta111ctcre11azolta változtatást ejtetten1 :
Vénűl s vén üljön testen1 ! De te lelkemet i ttasd, 

T-Iébe, e szent kelyhbi:51 és soha claggni ne hag·yd !
Valóban az elvénült, elaggott lélek rettentő tünc1nény. Azouban tiszteletlensé2:re ne 1nao-yar,izd szavainiat a nao')' fi�rfi- b �-' cra n t. 

A vacsoránál én juték gróf'néja jobb oldrtla 1ncllé, s etisztelt asszonysággal 1nagan1at kénye1n szerént 1núlatta111.\Taesora után táncz vala ; n1 intl a t:inczolók, n1incl a 111uzsikusok ki;;asszonykák és ífJak voltak. Elnézten1 a brillant gyűrüket, a czifra ruhákat, n terí tett asztalt, a puncsot, fagylaltat, nád1nézesc111cgékct - s
20* 
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111cly boldogok 1nondám! dc ez� is vctctten1, ezek n1cllé: qna1�1
111ultis non egeo! _ Baráto1n, all-c :iz cffclékben a boldog
sáO'? Van-e ezekre s az effélékre szükség? Egy asszonyság

0 
, ' ' I l" ott naO'yon kért hogy n1ásna,p legyek littogata.sara. l 0111 ncn1

::, . 
"é /, volt de elmentem n1ég is. ,t.\.karou tudni, 1111 rt v,1.gya n1a-

, ',l lát11"1 ') I1orry csudálJ·an1 ho()'y neki új-módisan épült há-
gn na e • t" 1 . 0 , , 

za, új n16üisan festett 8zob,1i, Vogel és l(crn á.lta,l �trult cana-
,.. �2c{kc"1 tt'íkrci Üyco·es hintÓJ·a stb vannak. És maga

p e J ,1, "' • , , o , 

oztán 111incl ezekhez egy visszatoló külsövel s azzal a mod-
dal melynek n1indcn n1ozdúlatáb6l ki lehetett líitni hogy ő a

l(al Yín czéhébe tartozik. - Az<':rt nevetni a luxust mert n1a
gunknak az ne1n lehet, oktalanság;

C:1.jus vicleri pauper vult, ct est - paiipe1· !
()VIartial.)

dc valóban 011 nrt_qysrígot lelek azolcnak 1negvetésébPri, a init
a kislclkűek a boldogságra cl1núlhata.tlanúl megkívántatónak
néznek. 

:i\1ásnap reggel 1nég; csillagos égnél 111entem a collég i-
un,ba, s egy ,;zob:iban úgyban ]elém a , Múzák és ft IIajna.l
ti:,;ztel6it. A kit tegnap is ina, i,; kcrcstc,111, nen1 vala. hon.
Innen a. r:ijzolás profcssorithoz 1ncntcm . .'\gyban leltc1n ezt
is. NcYe l(is 8{11nucl. 1808 l3écsbcn is1ncrkcdte1n 1ncg vele.
_ 'fudakozta,111 1nit csinál. Azt felelte hogy 1,e111rnif. - An
nítl nincs könnyebb, n1oncl:ín1, c-sakhogy ne1n tudo1u, 1ninck
ÚO"V a rajzol,ís profe,;sora .. - 11.i itt nc1n kapunk rt rajzolá
s��- _ Terjeszteni kellene ri szép szeretetét. - Az Dcbrc
czenbcn lchctrtlcn. - lT gy (le az úr port réteket is fest, s
l)ehrcczenben portra.itírozott-c sokakat? - Úgy szólv:ín
senkit. - ]�kkor tudakozú, ha bíroin-e a Florenczi l\1useu-
1noti' Igenis 1noncl,t1n, birta.n,, igen kevés hijával egészen :
de 1n{11·\iz nincs 1ncg nálan1. l(c\rdése a.zt n1uta.tá hogy olvnsta
a l�,íróczy előtt :ílló pra,cf,ítiót, s a. 1nuscun1 I'io-Cle1nentinurn
rs Napolcon fcliil ;azólla vclc1n. -Végre bevitt egy üres szo-

" 1 ' ,, ' 

bítl>a, hol t11la.jclon kl�pe fiiggc ,t falon, s a re escgcc, incg
l>ec.lio· ez err\·;azcr háza;;súgoknak első holnapja.iban, igen sze-

� �J '-' 

rcnc;;c'•s attitűcldel, f{,rjénck lúnc-zon nz ő nyak:ír61 függő m1-
niaturképét tartja kezében - a rruísik képen a felesége a

-
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kisdeddel. Bzcn a drappcric igen jó. nlind a lníron1 kép pas
tcllbcn vala dolgozva, s ncn1 rosszúl, csak hogy .t colori L
n1ocsko:; és a. fcketéi:;bc csap; 1naga j 61 van clta.l{dva, cle it fe
lesége 1nind a két képen oly ha.sonlatlan, hogy azt elismerni
épen nen1 lehet. A háron1 pai;tcllképcn tehát örö1nö111 ncn1
volt nagy, s 1nár n1enni akartan, n1időn kért, hogy egy te
kercset nézzek végig. Alagyozott (grundirt) papiro;;okra
veres és  fekete krétával és 'I \íischcrrel (törlővel) dolgozott
Bécsben nérnely antik szobroka.t (statua) és főket - :,; fel"i
koltotta1n örö1nc1nbcn. lVlcl y kora az c1nbcriségnck, a mclyhen
�1 mesterség a te1·1nészettíjl {dtallépctt az id,,rí/óf/, :,; ily 1níve-
ket tcrc1ntctt. Es ezek a tern1észcth.ijliúzók mindég Járn1,tz-
nak az idealisták ellen - épen úgy n,int n1időn a prosaista
harczot izcn a poetának, s itzt kiáltozza hogy a poc:;ii- a t11·-

11iészetet nothzüchtigolja, clkorcsosítja; azt kiáltozza hogy
az T.ISUS a főtörvény, ncrn a dolog icle{tja.. J�lvc:;zvc ezen
szépségek csudál[tsában, új argu1ncnt111nok gyűltek lclkc1n
bcn a ncologisn1usok rncnt:,égérc, vé<lchnérc, és a. puri-,ták
kárhoztatására.

Prof. l)ongrácz úrnak egy hosszú levelet írtan1 az álta
lad tett kérdésre. - Feleletein ez volt :

1) Beléptünk azon �1ltalad óhajtott boldog időbe, ttrni
clőn a censura ;;anyarúbb lesz n1int volt - (Baboci:;ayniik
Fata Tarczaliensiáj,í.t a censor Rumyn.ik megtiltotta,, hanen1-
ha az akkori ura.lkodá::;t és a rcligio akkori nyon1orgat(1sait
scholionokban az elégségig kimenti) - s n1ost még kcvé:;bbé
rc1nélhctcn1 hogy tubingi pályaír.í.som sajtó alá juthasson. -
Inkább re1nélhctcm hogy egy 1ná..;; pályaírá.son1, a s11il'itus és
nnive1·suni magyar szavai felől, kinyo1ntatt,itha:;son. - Ezen
két ír�í:;on1at és a Dayka és Bá.róczy életekben tett cxcursiót,
�t ncologismusok felől újra fogon1 dolgozni toldalékúl a
,J cnisch munkáj,í.hoz, melyet hasonlóképen újra kell dolgoz-
110111, mert az felette sietve készült, és monstroz alkot,í:;ú.
Dc ezen 1nunkámhoz csak akkor foghatok, n1ikor clvégzcn1 a

n1i sürgetőbb.
Dccen1b. utólsó napjaiban egy S01nogy v:ir1ncgyei úr,

kinek soha scrn hallám nevét, post.111 kiildc nicg nckcn1 egy
1liondolr,t ( oratio) név alatt akkor nyo1ntat.ísban 111cgjclcnt
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pasquilli ellenem. 1\ 1nnnka előtt egy réz áll, �elyen én
azon a pariprín lovagolok a Dicsőség templon1a fele, � 1nel!en
egy rlré,:zegiílt n1ythol. isten szokott v,olt para,<l1roz�1, .. s
ölemben háro1n musicalis szer van : a haromszeg, a gorog 
lant, és a guitarr (Sonetto lantja). - Fejein meg ��n �<O
szorúzva s homloko1uon egy lepe i.il. A. munka egy aJanlole
vélből ,111, a 1'1onclolatból és egy glossáriumból. Az ajánlóle
vél czímje ez : 

ZAFYR CZE CZINEJC. 

tudnillik a, l{azinczy Ferencz betüi közt mind 1neg van a 
Zafyr szó betűje. Írásai1nból összeszedte a szókat, phrásis�
kat, s azokból ész és 1ninde11 elérthető czél nélkiil egy centot 
fűzött. .A. glossáriun1ban az én szavai1na,t öszvekeverte a 
Barczafalvi, Dugonics, Perecsenyi, Vandza, Folnesics és 
l)ethe szavaival, s nevet rajtok. Így nevetni könnyű. Nagy
ellensége Berzsenyinek, s glossáriun1ában egy articulus áll
ilyforn1án :

Öklelő hajdú,. (Berzsenyi szava) llalhatatlan Buffon 
és Blu1nenbaeh, a ti 1nunkáitokból ki111arada ez a 1narha 
neme! 
tu<lnillik Somogyi Gedeon Veszprém vár,negyei eskLi<lt, a ki 
ezt a pasquillt írta, azt hitte, hogy az öklelő annyi 1nint ii 
tii1 'kölö, s a liii·ök és ököl egy, s nen1 látta hogy az öklelő 
annyi mint az ököllel (marokkal, karral, kézzel) bántó. -Fo
god-e hinni, barátom, hogy ezt a pasquillt egyenesen l{isfa
ludynak köszönhetem? 

Szcinere Pál most érkezik febr. i5-dikén. Nincs időm 
többet írni, mert e levélnek ,nenui kell hogy korán vehesd. 
' 

' Elj szerencsesen. 

- - --------- --- -- ---

1 

LXXXIX. 

J(eclues óa1·ríto11t !
, ' 

Széplaalo1n, J\lart. 7-cl. 1814. 

!l 11 

En tegnap Ujhelyben volta1n. ITaJlottan1 hogy cstvérr 
be fogsz jönni, Vay meg is :súgta neke1n 1negjelenésed ok:i t.
Dc én be nem várhattalak . .:\1 fa be akarta,n n1enni hogy szól
hassak veled, de éjjel oly r,)sszúl lettem, hogy szán<lékon111ak 
el kellett múlni, melyet sok okokra . nézve sajn,ílok. 

Dókus nehezen hiszi lioo·v ,Tcízscfna11kor Szent-i\[ih,íl)'-
.. e,. 

ban megjelenjünk, rnind a ,;zörnyíí ,;arak 1niatt, n1ind hivatal-
beli dolgaira nézve, n1elyekct nen1 fog elha]a„zthatni, ::. azért 
is, 1nivel Szirmay 'fan1,Í.,.; addig I'e:-;tréíl vagy rncg ne1n jéí, 
vagy ha megjönne is, nc,n igen fog n1indj,irt útra 111chctni. -
Igen jól esnék 1nindnyiíj11nknak ha, ezt az ntat akkoriíra ha
laszthatn,ínk, 1nikor az útak ki,;zikka<lnak. l•�ln1aradni nc1n 
szeretnék; az az út neken1 azt az örL,n1et i,- ,tdn,i, hogy ott 
l,issalak 1ncg, ahol te kis kii·ríly lehetnél, h,i lak,ísoclat ott 
volna kedved tart,111i; s ,1,zt a mép: nagyobbat, hogy ti,;ztclc
temre oly ,néltó gróf'nédat s gyern1ckeitekct n1egl,ísRam. 

Szabad volna-e azt a k<!L'ést tennen1 hozziíd, éde:-: bará
to,n, hogy velem tudatni n1éltózta:ssál, végzettél-c vala 111 i t 
Vayval? és mit végzél ha végzélr - Ö nekc1n cl111ondotta 
tegnap ajánlásait, de gróf Vandernáthnéva l cl vala fogYa, " 
a, sok tan,ícslók, szfijtát1Jk körülfogá.k, " ezeknek jelenlétrk
ben hosszacskábban szólani nem lehetett. Ia.gyon szeretnék
veled szóllani, s kérlek ejtsed n1ódját hogy szóllh,1,ssak. Ren
delj neken1 és Dókusnak egy bizonyos napot rnclyben nálad 
legyünk ha 111egszikkad a.z út . .i-\_cldig leveletlhöl lehetne ér
tenen1 ,nít végzél Vayval, :s ,i le,·elet R.aka111azra kiildhetné(l 
a bíróhoz, hogy küldje .ílta.l a tokaji bírónak, kit egykét ,-or 
az adressen oda útasíthatna, hogy a le,·clet küldje lJjhelyhc 
szolgabíró Dókus József úrhoz - mert a ncn1 postán ha11e1n 
f'a.luról falura. menő leveleket legjobb magi:-tratu,1lis neYérr 
adressálni, és mintha ex ofjício írattatnék, egy ívnek nen1 
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tizenhrrJocl, hanen1 nyolczad 1·étjébe öszvchajtani ; a szerint a 
n1int ez a lcvclcn1 megyen. 

lln Dchreczenhe be tal.1lsz küldeni, l<érlek tégy rende
lést hogy Dr. zent-Györgyi úrtól hozzák el a Monclolatot, 
1nclyr{>l utólsó levelen1bcn írtan1. Ez ki fogja azt neked kül
deni; Le pedig bontsd fel, hogy láthasd a csuda fajzatot. 

Én zent-1\[ihályba le fogok holmit vinni a n1it gyö
nyörrel lcíthatsz. Ilyen egy nyo1ntatás alá készített n1unkács
ka e czí1n alatt: Discursioncs philosophicac e lucubrationibus 
hybernis Pa,uli ípos l\IDCCCXIIII. - 1\1intcgy háro1n ív 
lesz nyon1tatá ban. - A criticisn1nsi philosophia cicerói dc
áks,íggal és lélekkel van benne előadva. Ezt fel-felsikoltozá
sok közt fogjuk olvasni. Én nen1 tudok képzelni semmit a 1ni 
szebb volna. Cicerói Behancllung és nyelv, s a critica philo
sophia tárgyai igen tisztán aclattatnak elő benne. 

l\Iéo· eo·yszer kérlek, tudósíts, végzél-e Vayval vagy 
b b 

nen1? és tuclósíts késedelen1 nélkül. En 1nindég há.z::unnál 
leszek e holnapban, s Dókus József ké,;edclern nélkül kiküldi 
a levelet. - �-'\jánlo1n 111agam megbecsülhetetlen barátságod
ba. A n1élt. grófné kezeit szíves tisztelettel csókolon1. 

Itt megyen a Sípos munkája tulajdon kezével írva. El 
ne veszszen, ki ne add másna.k. 

XC. 

Drrígri ked1:e. bal'rí.(0111 .'

( Ad a1nicissi1nan1 aure1n ). 

'agyon sajnálom hogy Szcnt-riJih,1lyon ne1n valék ál
talincnctcledkor. N en1 úgy fogadott volna a kis ki1'cíly 1nint 
jobbágyot. Te úri 1nódon utaztál: nagy jószágot szemlélvén, 
azt itéléd hogy itt nagy udvart tartan11k: rnegl,ttocl ha sze
rcncsén1 lesz Ilozzád, hogy húzon1 1neg n1agamat a k .is asz
talkámnál. :i\1úlattan1 Tivoliban . .t: en1 lehet Sz. l\ilihályt se1n 
'riburhoz, seu1 Ulubraehcz hasonlítani, de lehet Olysót az 

• 
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utólsóhoz. !lát bar{ttunk Flaccus 1niért kivánkozott Iló1nából 
Tiburua? mert ott ncn1 volta,k bajai, gondjai, és n1ivcl ott ura 
v�ila 1nindcn fcrtályinak; dc ha  én Szcut-1\Iihályon ura vol
nék minden pcrczenetcimuck, már akkor ugyan az ón hitelc
zői 1n ura1nékká válnának, és a kis fejedelcn1 kiűzcttctnc 

' 
Szent-1\llih,tlyról. U gy is kapós. Egy furfang eszű, nen1 rossz 
gazda, de ne1n jó ember, ravaszr kél)mutató, a gyűlöletest 
az urára. a kegyeletest pedig magára kenő, mindent 1nagá
na.k tulajdonító, 111indent za,varb�1 hozó és abban halászó tol
vaj tiszttartóm V .. mellé inspectornak lopta n1agát. ]�z az 
en1bcr, a kire nekc1n cleintén úgy volt szükségem, n1int 130-
napartcnck Fouchére, midőn azt gondolná., hogy cngcrnct 
keresztülnézett, tapasztalná. pedig, hogy én felette néztcn1 és 
őt rnind keresztül, mind túltekintette111, Szcnt-l\Iihályt oda 
hagyván, és  előre látván, hogy ő nem csak cltnellőzliető, dc 
hogy nála, nélkül clolgn,im Yirágozni fognának, és nyílviinva
lókká válni szá111os hazugságai és tökéletlen czélj,ti, niclyck
nél fogva engemet zavarba hozni, megbuktatni és Szent-l\.Ii
hályt a maga kezére keríteni igyekezett, h{dadatlan czélj,íra 
minduntalan törekctlvén, és Sz. l\IiluíJyt cl nc1n fclejthetvén, 
ha itt uralkodni akarván ezután i::; : az ifjú V .. t, a ki most 
ne1n tud n1it c,;inálni ham�trjába a 70,000 ftjával, Szent-1\li
hálynak n1egszerzésére szüntelenül bizgatja. l!""}z az ifjú cn1-
ber, a ki még ,;cmmit sen1 próbált a világon, és a kinek 1nin
den eleven chnéjc mellet még hibázik az emberek csn1ércté
nck n1estersége, fellovaltatta magát ezen háladatlantól, és 
n1ivcl hallotta tőle, hogy én sok bajokkal (rnelyekct nagyobb 
részint neki, mint volt tiszttartónak kell tulajdonítani, é,; a 
melyek minden nap jobban-jobban szünnck) Szcnt-l\1ihá
lyon ki.iszködtcn1, azt hiteté cl n1ag�tval, hogy tőlen1 , h,iro1n 
derék fiúknak apjától, egynehú.ny száz ezer ringyrongy papi
roson Sz. l\iJihályt 1neg lehes,;en ,;zcrczni. 'fele van 1nár az 
egész környék ezen hírrel, 1nelyet az új inspectora V .. nak 
elrepített, hogy én tutlnillik Szent-Mih:tlyt m,ír eífcctívc elad-
tam. En, a ki a szcn1telcnségckct végig nézni ,;zeretcn1, úgy 
viseltem eddig magan1at, hogy utólsó pontjokat elérvén, 
amint érdc1nlik, nevetségesekké váljanak . .r\. bccsi.iletes en1-
ber fogja a ravaszokat kijátszani; énnekem legkisebb cszc1n 
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,-incs a cs.dúsra, dc van elég a csalni a,karóknak rr1cg::;zégyc
nítésérc. G on<lold n1cg, baráto1n, 500,000 rftot nen1 szégycl
igérni valútúban Szcnt-i\Iihályért, és ennek a sun11nának is
egy részében diribdarab portiókat é::; virtuális jusokat ajánl
l(assa körül. Ncn1 tudja a szegény, hogy n1ég az ..... sc1n
tudott cngcn1 soha is megcsalni. 1\. ki a szí ve1net 1neg nc1n
csalta, még sohasc1n boldogúlt vclc,n. J\. volt tiszttartó1nnak
ugyan gyakran n1on<lott.im, hogy ela,dnán1 Szcnt-i\1ihályt, dc
úgy l:ellc bánnorn a ravaszszal, hogy bizonyossá tétctődjc1n
czéljai felől, hogy vagy féljen el veszteni haszno::; hi vatalját
és igyekezzen hasznon1ra (rncrt annyit sohasem fog neki
senki is fizetni 111it1t én), yagy rejtett igyckezeteit fcltakarni
kéntelcníttcsscn. I -Ia valaki azt gondolja, hogy engcn1et az
akadályok clnyomhatnak, az cngcn1et nem esmer; 1nihelyt a
f,irads,\g kötelesség, inká.bb ki,tllok a j,í.ron1 alatt, n1i11t hogy
azt levcs:Sc1n n1agan1ról. Sz. i\1ihályt nen1 lehet ,ncg:;zerczni
csak con vcn tion.ílis pénzen, és azt is a rno:St kö:i,f'ol y,tsbrtn
nc1n lév(íbcn, rnely tudnillik 1()48-ban n, vc:stfáliai békcség
alkaln1ato:ss,ígával vétctődőtt be egész l�urópában, és azon is

' f'clcs su n11ná ban. ]�n n ctn szcrenc:séltetlictcn1 magz,tti1na t
tract,'ttus által a mostani bizonytalan időkben, nckc1n J ,í,nns-
11,tk kell lcnnc1n, hitra s előre is kell nézne,n. Ilihctő, clc
11cn1 bizonyos, hogy ncn1 e,nclik-c fel az adósságokat, n1inek
utúna, ,t papirospénzt :szaporítottúk, v:cda1nint ezeknek leszál
lítús.1val ezelőtt ,tniazokat is leverték. Il,ít :trról ki ,í,11 ne
kcn1, hogy ne1n lesz új conveutionúlis pénz ]�urópába.11 a békc
�ég után, és hogy ncn1 fognak-e annyi aranyból a1ncnnyit n1ost
egy cs,tsziíri arany foglal n1agába,n, két ar,tnyat csi nrílni, aurcos
clin1i<liatos, és azt mondani, hogy az olyan fél arany egy egész
arany in valorc noniinali? 1-\.liol ötből egyet, ott egyből ötöt,
és ötből nyolczat is lehet csinálni. Ez az a bizonytalanság, mely
nen1 a dolgok tcr1nészctéből, lutnc,n az en1bcrcknck rossz
eszéből foly, ,L 1nelyik szüli a bizonytalanságot és az aggó
dást az atyai szívekben, n1ely aggódást a nem 1rragamos aza,z
nem cgoi$ta c1nbcr oly mélycu érez, akár Rómáhan akár
Ulubracben lakjon. Ila bukon1 is idővel, nem én, ha az idők
lesznek bukáson1nak okai. N cn1 voltak Flaccusnak gycrn1ekei
Lalairétól, a kiknek lelki füo·o·etlcnséo·ct al{art szerezni. Le-..... ou 0 
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hct ugyan a legszcgényehh lecrény is l1io·o·etle11 lc]l,1·1· ·ki . · , t'> t,c, , , dC'n1ára <01 . az virtus; cs 1tgyan a legjobb ncvclé$ n1ellctt i� nc1ntartoz1 k-e a rnostani közönséo-cs rornlott .: L • l · 1 , .. , . :o :sctg,,nn mint cn apat�int cn n1odon kouny 1tcn1 a virtu,-t rnagzatiban? Ne,n akaron1cn hogy gaztlagok legyenek a fiai,n :
Prima pcrccrrino · ob" :o. :s _,coena pec11n1a, n1orci-lntnlit, et turpi fi·cgerunt l:!accula luxuDivitiae molles _

cle azt sem aka.rom, hogy olyan szccrények lecrvcnckvagy Te voltunk, mert ak}írhogy �1eveljcm 
0

őket,tudom lesz-e bennek J{azinczy lelke.

n1int én
, meg scn1

• 

Igen · zívc,-en foglak hítni 7. aprilisben: rnccrlátod hog-yPaternum splendet in mensa tcnui salin�-:n. 
I ec leves sornnos Cupido i-or<liclns aufcrt ..

a timort kihagyta1n, ll1Crt tnéo• él "TÓf 11'·,lli · t C ,., n .. " t' on1paan1c.
�bból nekünk, igen kevés fog jutni ,t 1nit kihozi:ik aharam1a-városhól. En ncn1 1nondtam, hogy 11c111 1neo·yünk aR''l ' "' aJnan <e'.·esztül, !1ane1n azt, hogy it Rhénu,-t fogják akarnimeghagyni Francz1aor:::zág határszél ének; akarták is, tle neinakar�a Napolcon a, béke kczcsségéííl a, Rajnrt várait általengecln1, holott ő se1n békélt meg ,1, 111ar<'ngói gyözcclelein ut,ínVft�y 1�,Ís győzedcl1nck után, a1nidőn az elfoglalt v,írakat ismct visszaadta, némelyeknek közülök iiltalaclattatása előtt.
.t\. 1nit a ?�nsurár_ól n1on<lasz, haráton1, a való ·,igo� j<'l<'annak, hogy v1lagosod1k az orszríglószékünk, inert l11t 111cn

�eti � religiói nyomorgatás0kat, az az oka, hogy azokat nen13avallJa hanen1 szégyenli. Hiclcl el nekem, bar,1ton1, hocry a,
I I I 

t°" censurara nezve 11cn1 volt boldogtalana,bb idő a viláo·on niinta k�zele.bb rnúlt
1

e�ztendők !ran�zi
'.
tországban; ez ;� ,,1/nyar

gata� nalnn½ csuf, de a k1préd1kalt szabadság-ország-ciban
gyalazatos. En ugyan soha és sehol ::;em foo·o1n mcn tcni a

' t 

h J. 'l 
b ccnsurat, a <1ra y volnék bureaux de ref'utations azaz czá-

foló-székeket állítanék; az igazsáO' olyan n1int a nyíd nen1
cl. 

, b . , tu Ja a vadasz hol fekszik, keresni kell : de a despoták csak
abban hasonlítanak a vaclászhoz, hogy agyonlövik u1ineku
tána a kutyák felhajházták.
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L(t ton1 előbbi lcvclct1 ből, hogy ncn1 valál portretírozó 
a szép új grófnénál, noha festők körül forgolócltá.l Dcbre
czcn bcn; nc1n a l<op.-íc::S.'tt, nen1 a héj.'tt nézted, purista valál 
az élő neologisn1us n1ellctt. 1-\. neologi:;01ussal és a purisn1us
sal azaz tisztálr.ttoss.íggal úgy vagyok, n1iut a módikka.l, az 
ók közül a legfiatalabba.kat, az újak közül pedig a legrégi
cbbckct szeretem. 

:\. Zafyr Czcnczinek szerzője, amint láton1, a 1ieniei;kö-
vrkn( k ei;kiidt; fog-e ő az által n1aga jobban tündökleni? azt 
ncn1 tuclon1; annyibfu1 vele tartok, hogy a szó : 1nonclolat ne
kc1n :;en1 tetszik, jobb szercte1n a n1andolát; az öklelő hcl(jclú 
sc1n vigasztal, akár türkölőt akár dögönyözőt tegyen : több
nyire pálczázó és botozó hajdúkat láttam; azonban az epi
theton helyessége attól függ, rnint 111inden dolognak, hogy 
hov.'t tétetik. Be boldogok a kiknek se1nmi 1nunkájok a sajtó 
alá ncn1 jő éltekbcn; a sárral való hányatást senki sen1 érzi a 
koporsóban. 

Elhozaton1 n1agamnak a lVlondolatot, és ha, j ókecl vü le
$zek, kitréfálo1n : 11nche io sono pittore. ICöszönön1 a Discur
siókat, n1ég ez éjszaka olvasanclom. Aludj szerencsésen és 
szeresd fclébredése<l után is 

Sz. l\1. 1814. 11-d. l\lart. 
hív Jóskádal. 

XCI. 

l(edves bcil'áto,n .1

A :\londola.t még cl nen1 ér keze. Profe:;sor Sípos Di:;cur
sióit azaz szétszáll(1sait olvastam; olyan ho1núlyos az iritsa, 

' mint a dolog a 1nelyröl ír. En is idealista vagyok, dc nagy 
1nértékkcl és c:;ak bizonyos tekintetben; azt ne1n hiszern, 
hogy ki vűlten1 semmi sem volna, noha nem tudon1, hogy n1i 
az : és azt csak: tcr1nészetcm szerént lehet megfognom, de 
ennek a 1negfogliatásnak az oka ne1n lehet csupán bennem, 
é:; még gondolatomban sem fogom n1eg az okozás principiu
mát, ha azt tapasztal�1:; nem előzte meg. lVleglehct tehát 

.. 
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hog� profes:;or Síposna.k igaz:;.íga v,1n a, parte rei cogitatac, 
dc nincs a tcrn1észcti n1cgfoghatós,igu nk :;zerént, é:; így ő azt 
oly keveset dcn1onstrálhatja, 1nint p. o. az angyalok (ha va.n-
11�1k) pcrceptiójinak 1nódj,í t.  Eleitől fogva. ezen hco·ycsséo·ck 
körül tébolyodik az e111beri eltne, és n1i11dunta.la.n körben jár. 
,i\. rncgfoghatatlanok köt·i.il nc1n kell fort�olódni. L,t con11ncn-

' 

cc un abymc, íl faut le respecter. n'1ert úgy j{u·unk mint a 
lepc a gyertya.tűz körül : be kicsiny vilúgot kerít, és 1néo·is 

, . , . 
ü szarnya1t n1cgeget1, és n1cg:;zünik repcsl1ető lcpc lenni. 

Itt volt V .. , ravasz fiúcska, be szeretne kiküszöbölni 
Szabolcs v,ir1ncgyéböl. Írok neki ezekben a napokban; sajnú,
lom, hogy szép rcn1énységeit félbe kell szakasztano1n. Itt 
Yolt ipja is, n1indcnt 1negnéztck, n1ég it vizet is gya1{1ztúk; 
úgy tesznek a lovatvcvők i:;. 1\. víz ugya,n itt nern fons Bttn
dusi,tc, aut A.lbuncac resonanti:;, dc ne111 jobb a I .. i vagy
b ...... i. En fő vc s n1eghííl vc iszo111, cl vc:;zti co·y kevéssé 

. 1 0 

tCrJCtiz <edését, dc a,zért lehet vele él ni. 
' f1nc a t1l'lós cn1bcrnck rosszabb ír,Í.s,L a 1nao·a1nén:.J Jc. 

0 ' 

íratta111 n1,1gan1n,1k nagy bajjal, könnyebb lett volna val,t-
nicly setét századból valaniit Ic11uísolta,t11i. Docti 1nnlc ::;cri
bunt. 1\. dc,íkság szép, ti,-zta, az idc,í.k j,irása Cicero 1nódja, 
szerint van. Várlak és ölellek. 

Sz. l\liluí!y 16-ta l\Iart.Íl 1814. 

XCII. 

J(edves úa1·cito11i l 

lgaz hív barátoll 
Jvska. 

In1é a Th'.Iondolat Szent-Györgyi úr mind hozzád, 1nind 
hozz,í.111 írott vú lasz[L val, n1crészséo·cn1 nek n1ent:;éo·éül hoo-y 

0 0 > 0 

fclnyit,iin a uekcd utasíttatott levelet . .L\. könyvecskének egy-
nehány lapjait !dtalnézén1, de, ,negvallom, azt scn1 értcttcn1 
a n1it olvasta1n belőle. Iagyon leköteleznél ha n1aga<ldal cl
hoznád, hogy ,í.tf ussan1 veled ki vált a végére ragasztott szó
lajstromot. Na,gyon selejtes az, né1ncly új szók tet,.;zhetnck. 

.. 
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1n,ísok 11en1, csak ezeket kellett volna ecsetelni ; nén1ely szók
ne1n újak, ha régiek, és ezek körül, l,a nc1n visszás hangúa,k,
fontlorko<lni a tudatlanságnak a jele. J\.. kölcsönözött szava
kat, kivált ha n1agyar kaptára vannak verve, n1ind kigú
nyolni hasonlóképen balgatagság.

Si Graeco fontc cadant parce detorta
....... lieuit scmperque liccbit
Signatun1 pracscnte nota producere 1101ncn.

nlind ezekben, úgy n1int 1nin<lenben, a 1nérték teszi a
jó ízlést. niindcn új szótól félni, n1int vala1nely ti.inc1né11ytől,
c�ak a va<lakhoz illik, de 111inden petyhüdt, avúlt szót ápol
gatni annyit tcszcn, n1int valamely régi pénztárból az ó zölcl
roz:id,1s krajcz,irokat közforg,1sra bocsátani. Csak a jól ítélő
értele1n ad 1nindcnnek becset, csak ott kell új szó, ahol vagy
épen nincs, vagy észrcvehetőképen hibiís. A kurtítás [dtal ké
szíttctvc hí.tszó új szók gyakran szépíthetik a nyelvet annyi
ban, a1nennyiben hosszabb és alkal1n.itlan h,ingzású szavain
kat csínosítják ... A borzas farkú lónak elvágjuk a farkát, és
olykor Cyclops lesz belőle. Én jobban szeretem a n1agyar
literatúr/it, ho0·)1scn1 o·yűlölö1n rnéa a szerencsétlen szófaraa-o l:> l:> l:> 

nHínyokat is; megtörténik olykor, hogy eurrente rota urceus
exit, <le néha szép for1nájú tál i,, .... t.\.z igyekezet 1nindenkor
dicséretes; hen1zsegjenek csak az élj szavak, semmit sem árt,
1negöli az idő ::.zele a helytcleneket, a boldog tern1etűek pe
dig fent1naradandanak; forr a jó bor is 1níg n1egsz[ill és ki
tisztúl. � e1u 1nintl, hanem sok szavaid által fognak menni a
jövendőre, akármint agyarkodjon eski.ic.lt urain; hasznos köny- •
vccskét írhatott volna, ha rövidebbre húzta és a szerr1ély
erányzást nagyon ki nen1 1nutatta volna, de így sok és még
nagyobb s helyesebb kritika fér czáfolásaihoz.

Fris epigran1mákat a ki akar írni, bután ne gyalázzon,
és tudjon dicsérni. 1\..kármit í1janak ellened

Vivet extento l:>roculeius aevo.
Vale!

Sz. :i\Iibályt 13-d. ll!art. 1814. 

hív váró barátod
Jóska. 

L EV J,:r, Ez(.:sci K. 

, 

P. S. Ugy-e mondtan1, hogy az egész összcszö,·etkczett Európa nen1 fog sem1nit tenni a francziáknak 'I Dcreka"�n �eg�e-�·tek bennünk.e�, Páris 1ninJcn nap jobban-jobbantavozik tolunk. Dc ha Par1sb,L találunk is n1cnni, 111cginaradok véleménye1nnél : n1eg1naradFrancziaorszáo· nao·)' orsz·í,a 

é I 
o ' � < e>s so 1a sen1 fog magára nézve becstelen békeséo·ct eltűrnikénteleníttetni. }(örül lehet és kell is n1ctélni ]'ra�cziaorsziígot, <le ncn1 lehet azt feldarabolni vao·y sc1nn1ivé tenni ,··to·v� ' cbJógy megront�ni, hogy nagyot ne nyomjon J�ur6pa 1nérií-scr-

pcnyűJébcn. I�s így, kedve,; bar1ito1n, ne búsúlj a ,·ak::;{tg és a
t't' . 'l 'é se e seg v1sszacr <Czcs n, ,i 1nclynck az új n1ystici„n1118 Xé-

1uetorszi.'igban hiába akar úta.t nyitni.

N agy 1néltósúgú Grc)f'!
l(i.ilönös keirye,;::;é�!'Ű NaO'v:,;úo·os l Tran1 !

,� ... , r-- .1 ;-,. 

Azon takaróban b!itorkodo111 ezen könyvc<'sk {-t Nno·,·-
n. 

s,ígod kezéhez ki.ildeni, 1nelybcn C7.clött ötöd-hatod nappal
igyekeztem Yolt 111,ír últalküldcni : ?lféltcízt,\s,;0 11 Nagys:ígod,
felbontván, 1negolva;:;ni, és tisztelt bnr.it.0111nn,k iíltalkiil<lcni.
.lVI,ír kétszeri elki.il<lésében rnegc,.:;alattnt,·.í.11, :-ietck ezen fcr
t,ílyban élni ezen kedvezöbb alkal111atosstiggaL J)o,-tán kül
dött levelemben n1egcl{ízvén ked,·<•s b11 r:íto111 111osta 11i kív:Í 11-
s:íg[tt, most újonnan nern írok, ha11cn1 1nao·a1nat ::,,iao·ys,ío·ocl-M � :-, 

nak úri gr.ítiáj,íba alúzatosa.11 aj:ínlvún, nagy ti�ztelcttel
1narndok

:Nagys:í.godnak
Debreczenben, lV[art. 19-d. l 814. 

alázatos szolg,íja
Szent-Clyö1·,qyi J6zs<:/' 111pr.
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XCIII. 

Széphnlo1n, l\Iájusnak clsöjén 1814. 

"\T cr1-eitl<.:t kibeszélhetet len gyönyörrel ol vnstan1. n1ely 
szép az az énhozzán1 írt lelkes cpistola ! s rncly szépen fc;;ti 
1nagas lelkedet �s a 111i korunk fcrtcltnes,;égét! IIaclcl ma,rad
jon n1eg írá-b,tn né1nely jóknál. ,Jöhet oly idő a 1ncly annak 
kinyo1ntat1.ísát cllenze11i ne1n fogja .. - Mélt. gróf ]\_i,:-Rhédei 
llhédcy I,ajos Bihar vár1n. acln1inistrátor, Leopolcl rendbeli 
keresztes és <'<'. k. ka1nar,ís t'.irnak díszes n1enycgzőjére írt 
YCrseden sok helytt kaczagta1n. Némely kifejezéseit előttc1n 
annakelőttc 111:ír n1ondotta az, a ki 'l'őlecl jószágot akara YiÍ

:.súrlani, s n1eg ne111 foghattan1, hogy Te - 71
E - 1niként 

bánthatod azt, a ki feleséget vett; n1intha azt venni - ha 
bolondt'.il és illetlenül is! - 111indenkinck szabad nc1n Yolna. 
Dc botránkozáson1 clinúlt, 1nicl6n a vcrsezctet végre 1neg l.í
tá111. Szerencsés Yagy, hogy nc1n is1ncrccl scn1 a kereset kí
váns(tgait sc1n a féleln1et : ha, isn1crnéd, s vagy keresnél vala-
1n i t, vagy retteghctnP 1, a n1cgtisztcl t 111él tóság bizonyosan meg
tcn né. l\1crt yal<íjri van Volt:iirnek, n1időn nem tudom hol azt 
n1ondja, hogy a nn,gyokon tett c.sri1Joddrkorlú vrí,grís n1incl1g 
,·e�zedeln1es: i5k megértik n1iért nyújtatott nekik itt. a tön1-
jén, s azt szá111ba. 11c111 veszik, n. vág:íst peclig kegyetlenül

1ncgbosszúlják. - Dc l1ngyjuk a verseket. 
' 

J<:pen azon 111értékben örvendek, hogy az én Dókuso-
1nat 1negszeretted, a melyben azt sajnálon1, hogy vele vendé
ged nen1 lehettem. Mcír fenn járok közel tizennégy nap óta; 
de füleim által vannak köt,·c, s az ily szép napokon a 1nilycn 
a n1ai első n1ájus is vrda, mely hnvat atlott eső helyél>c, ki-

, 

1nenni nein n1erek. Erzc1n, hogy vénülök : de szerencsére 
csak testc1n ben; lelkem mégis ifjú, s talán soha se1n fogja el
veszteni elevenségét. Ezt nagy részben annak köszönön1, 
hogy kivetkczten1 a Lenntl'ok rettegését, 1nely igen alkalmas 
elgyengíteni a lelket. - C„ak húsz esztendeig élhetnék meg 

LR \'ELl�ZRS() 1�. :121 

gy�r 1nekei
.
rnnck j,Lvu kra. ,: li tcratú r,í.n kér a : J�sz te;11 dcj e 111 ú I t

april. 10-dikén hogy gazda vagyok, s mennyivel kevesebben 
n1ínt Sz. 11ihály!!! - és rnégis látszik 1n:í.r ri1jta1n hOO')· sor-

. 'l 1 
' 

0 

so1n Javu , no 1a egy rcszét az cln1últ igen szerencsétlen eszt. 
��ve'.]el1néne!< a haza oltárára kelte tenni, s egy részét be a 
JOSzag?a· .. 

L1t:ratur,ínkért is annyit tlolgoztan1 eszt. oltn, a
111cnny1t ot inas eszt. alatt scn1. i\Jost jambokban forclíton1 
I-Iamletet, a Schlegel igen hív nén1et. for<lítás!íböl , 1nint
hogy én angoh'.d sc1nmit nem értek, s a Schlcgcl fordítása 
felől azt tartják, hogy az tűköri-képc a Shakespearénak. Az

első fel von(tssal holnap kéi;z leszek. Io·aza volt a o·öro" O'nek 
, 

0 0 0 >

s igaza van a fi·ancziának, hogy a :;zo1norjáték vers nélkül

1,1em fele! n1cg a saru gr{tvi:;ság,ína.k. A (}íítlie Iphigeniiíja
es a Schiller Don Carlo .  a ,  ,: ()rlcansi Leánya 111ik volniínak 
prózában? 

Láttad talán azt n jelentést n1clyet 1nunká i,11 kiadása, 
felől }lelmeczy írt, s tudod, érzettcd, hogy Pn azt n1inckelőttc 
nyomtatva volt, nem láttarn. A ,:zertclcn n1agasztalás épen 
ellenkező sikerű 1nínt a 1nit t,11naszta11i akar. Azzal nen1

gondolok. Az eszes olvas<Í tudja hogy a ezé! kívánta. a 1na
gasztalást. Bár el ne nka<l na 11 szándék! Dc alig 1ncrcrn rc
�élni, mert 1'rattner 400 előfizetőt kiv,ín, s annyit ne1n kap. 
Epen rna vevém levelét, hogy őnála 1nagánál 1nég csak egy 
előfizet_ő jelent 1neg. Ha ez cl ne1n sül, egyebet kell gondol
nom. Ugy hiszc1n hogy előtted kedves volt az a goncl�laton1, 
hogy annyi é1·de111es ember képe::\ annyi vignett� ndas:;ék a. 

' 

1nunka mellé a rnennyi kötet lesz. I -Iogy hizclkedésre ne 1na-
gyaráztassék a ,  cselekedet, csak azoknak képeiket veszc1n fel, 
quos iarn Libitina sacravit. 

I(épzeled, édes baráto1n, n1int olvason1 1nost az újság
leveleket. Mely váratlan történetek! Soha cn1ber úgy nem 
esett 111int az, a ki a,rra, a na,gyságra lépett vala fel, n melyen 
soha még e1nber ncrn látta 1nagát. Ji'elc ennek a n1i plnné
tánkna,k reszketett előtte, 1nost J)cdio· a Jeo·kissebb tere1ntése 

0 0 

is a zoologiának kaczajt üt rajta.S nem csak koron:íjától fosz-
tatott meg, 1nelyct a valóan nagy c1nber nyúgodt elmével

nézhetne, hanem 1nég feleségétől, még fiától is; s barátai 
közül hány 1narada n1eg 1nellette? Az ellene lángot vetett 

Denewll')' t:, l\uinc1y. J 21 



322 l(,\ZlNCZY F. JtS GR. DESSE"7FFY ,JÓZSEF 

<lí.íh annyira 1negyen, hogy neve 1nin<leniinnen lekarczoltatik, 
n1ég ahol az a init tett, javi�ra volt i� annak a népnek, mely
nek koronújút viselte. - En azt hittem hogy az �z embe_rin1ádtatik a maga népe által, s ncn1 tndtarn annak hitelt adni,
a 1nit ICézytől hallottam, a, mit Te mondottál; azt hittem, 
hoo·y az a dicsőségért élő-haló nép minden szerencsétlcnsé
o-ef minden csapást eltíír, ha cn1lékezik n1it köszönhet ennek 0 ) 'd' b 1 az embernek, s most láton1 hogy nagy csalo as an vo tam; 
látom azt, ha azt mondom is, hogy nén1ely vád ellene a tör
ténetek és a jelenvaló ínség szava, s viszont őtet is kellene 
hallani, hogy a dolgot igazságosan megítélhessük. - Nagy 
a bosszú a n1elyet szenved, s gondolon1 hogy ő most épen úgy 
b:.í.nja 1negbizonyított szerénységét, mint Brutus bánta meg, 
dc n1ár későn, hogy a Cassius tanácsát nem fogadta s An
toniust nem iclvezítcttc. Azonban inás részről az is való, 
hogy a szövetséges fejedehnek sok váratlan nagylelküséget 
követnek. Napoleon nagy bizonyságát a<lja, hogy a despo
tismns n1ao·a alatt ás vermet. Ila a 36 millióból álló franczia 

0 nép, és a nép elsői, jói s tudósai őtet szerették volna, ő mos� is a trónon ülne, s Franczia,orszag tudta volna azt tenni 
a mit panyolország tett őellene. Nekein úgy tetszik hogy 
rralleyrand meghasonlásban volt vele a 1niolta hivataláról 
lemondott, és hogy a svécziai koronaörökös s 11oreau és a 
külső fejedelmek ezek által meg voltak kérve, hogy őket 
Napolcontól n1egszabaclítsák. Sokat cl1nélkeue1n magamban, 
n1i indíthatta arra Napoleont, hogy ő magát a törvény 
felett valónak képzelje, s úgy hiszem, hogy úgy tartotta, 
hoo-y a haza oly állapotban YOlt, inint Ró1na akkor vala, 
midőn dictátort tett, s ha ki\'ihette volna plánjait, s nyug
tot érhetett volna, mely neki is kedves volt volna valaha, 
elállott volna dúlongúsaitól. De ne feledjük, hogy én Szép
halmon, Te Szcnt-�lihálytt mind ezekről igen hijánosan 
ítélhetünk, s bízzuk isteneinkre hogy tegyék a mit jónak lát
nak, mi pedig várjuk a dolog kimenetelét nyugodalomban. -
Ilogy a lelkiismeret szabaclsúga és a sajtóké fentartatott, 
annak szívesen örvendek. 

}ifi Újhelyben máj. 6-clik,í.n tartunk gyűlést a köve
tek kinevezése eránt, a kik fels. lTrunkhoz kiildettessenck, 

LEVELEZ li:SÖl\. 82;; s 11-dikben a Deresényi l<'crencz és Sze1nere 1-í:.lára 15-clbenSzemere Pál és Szen1ere ICriska menyegzőjét üllj�k. _ Éljszerencsésen. 11araclok szíves tisztelettel 

XCIV. 

örök híved 
l(azinczy Ferencz. 

Lasztócz 1náj. lli-d. 1814. 

11.sztelt ba1·átoni
)

A Báróezy 1\lf unkáinak négy utolsóbL kötetét itt kül
<löm. Szemere Pál barátomnak lakadalma alatt íroni e leve
lemet, és ezért n1egyen levelein s cson1órn bepecsételés nél
kül; e zajban lehetetlen volt be is peesételne1n. -A B,1róczy 
biographiáját, kérlek, olvasd 1neg haladék nélkül. Ezen 
négy kötettel egyi.itt vészed a harn1adik és neo·,·cdik kötet
nek egyik újra nyomtatott í veiket. Rzckct r:�·asztassd az 
előbbi kötetekbe a n1agok helyeiken; kár voln: ezen újra 
nyomtatott két ívnek elvesznie. - Sze111ere Pál és Sze1nere 
Chrisztín tegnap, Dercsényi Ferencz és Sze1nere l(lári pedio

Azarban 1n,ijusnak 11-clikén tartották öszvekelések innepé;, 
ten1érdek népség jelenlétében. - Élj szerencsésen. Ajánlom 
magamat nagybecsű barátságodba s 1naradok 

XCV. 

örök tisztelőd 
Kazinczy Fe1·encz. 

Alsó Olysó, ,Junius 1-sö napján 1814. 

D1·ága kedves baráto1n l 

Azt tudtam hoiry változásod bctc<Yséo-o·é leve va(Yy ne-..... 
b bO ' b heztelsz reám, 111inekutána oly sokáig semmi választ nemvettem tőled, és nem tagadhatom, hogy noha az egyik felté-

21" 
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tel úgy vala,1nint a másik búsíta, 1nindazonáltal oly szívesen 
szerettctcn1 1nagan1 Tőled, hogy jobbúlásodról való re1né
nyei1n közt a neheztcléscdről való félelmen1 a betcgségedről 
valónál n1ég inkább n1egszon1orított. l(i nen1 mondhatom mi
képen ÖrYentlettcm leveleden; szükségem vala azon örömre, 
n1ert az én egészségcn1 is megbontakozott, a haemorrhoidesek 
rendetlenkedtek. Szomorú nyavalya! 1nely még betegségnek 
sen1 látszik, és mégis még a lelkünket is 1negtámadja ! Leve
ledből vett vídúlásom közé az a sajnosság egyvcle<le, hogy 
va.ljon rnért ne1n vehetlek én sen1mi 1nódon reá, hogy vala-
1ncly fordítiíso1nat kritizáld ? Schiller Ideáléi fordításának 
krisisét el ne1n engedcn1 Neked. Rajta, baráton1, macte ani-
1no, az önszcretetcm hólyagja nem fog szelet fújni szúrásid 
elibe, nem fogok értekezni veled krisiseid felől, tudo1n én a 
1nagan1 munkáját úgy nézni, mint ha 1nás dolgozta volna, 
távol vagyok az önönmaga1n csudálásától, sőt soha nen1 ír
tam se1nmit is élete1nben, a mit másodszori ii.tnézés mellett 
nem jobbítgatta1n volna. A 111iről meg leszek győződve krísi
sedben, azt béfogadandom, úgy valamint a kecl ves és hívott 
.-endéget szoktuk a ki házunkat vídámítja és jelenlétével di
esői ti; a 1niröl pedig 1neg nem leszek győző cl ve, azt be
csülettel, tisztességgel fogo1n venni, illendő hallgatással 
fogom fogadni és ne1u 1narasztani ugyan, dc ki sem kergetni. 

Olvastam tlebucczy úr jclentményét: történetből akadt 
keze1nbe a szántai plébánosnál, és elvettem tőle. Hogy di
csér, igen jól teszi. Ila valan1it 1nernék kivánni munkáid 
kiadásiban, az volna, hogy a szokatlanabb kitételek értelmét 
a kiadó vagy német vagy deák nyelven (mert fel kell tenni 
hogy az olvasó publicun1 ezen két nyelvet érti) asteriscus 
közzé az új kifejezés 1nellé szorítaná, vagy nen1 bánnárn, alól 
a lapon jegyzésben a kitétel okaival együtt 1uegmagyarázná, 
nem pedig a könyv végén, inert bajos a keresés. Ezzel sok 
kritika megelőztetnc, az olvasás könnyebbűlne, nem csak a ta
nulni szeretőkre, hanem a 1nulatságból olvasókra nézve is. 
Nincs az a szerző a világon, a ki egy tökéletesedő nyelvben 
azzal hízelkedhetnc mag{1.nak, hogy n1inden új forn1a kitéte
leit, bárhogy legyenek is a nyelv geniusa szerént, kiki ért
hesse, vagy hogy a jövendő azokat mind be fogja fogadni. 

-- -- ---- - ---· 

LEVELl<:ZÉSÖl(. n2'•) . )

1:z a l�gjob� í,ró,_ a,kit�l legtöbbct fog befogadni a jövendő, 
e� a kinek 1rasa1�ol k1 fog tetszeni, hogy kellett újforn1a 
k1té;eleket koholni czéljához képest, és hogy jó és helyes al
koto vala.- Azt, hogy csak azoknak képeit akarod nekünk 
mutatni, a �iket már többé nerr1 láthatunk, nagyon hclybc
hagyom, mivel a holtakra nézve az jutalo1n, a mi az élőkre 
nézve gyakran hízelkedésnek tetszik. Szal.,ad a, tömjén a ko
porsó körül. 

A �1ondolattal rendesen jártam; 1negvevé1n és me0'6-
zet�� a debreczeni vásáron több 1nás magyar könyvekkel 
egyutt, de_ nem tudom, hogy esett, ott 1uaradt a könyváros
bolt_ban l(1séknél, <le tetten1 már rendeléseket hogy 1neg
kapJam. - Azt hallotta1u ezekben a napokban, hogy Xeno
pho� Cyr�paediája is már régtől fogv,a n1agyarra le legyen 
ford1tva; 1gaz-e ez és esmered-c? - En 1nost görögül tanu
lok Tancsicstól, a ki nálam múlat CO'y időtől forrva· sze\p 

• t> b ' 'de felette nehéz nyelv, azonban nem szűnök még meg ncn1

tanulo1n. Lassan lassan rendbe is kczden1 1niír szedni a 1nit 
irogatta1n életemben, sem prosa ::Je1n versa orationc nem 
kevés a. 1-Ia kritizálni fogsz, ,nindcnt cgy1ná::J után veled 
fogok közleni, de ha ne1n, 1ninek lopjam cl idődet a 111itgam 
s literatúránknak tökéletesítése és gyara.podása nélkül. 

Bácsmegyei<lct sohasem olvastan1; tlelmeczy e1nlékezik 
:?l�. Én velinpapiroson praenumcrálok 1nunkáidra, a pénzt 
JUl1usban fogom neked magadnak elküldeni. 

A 1-Iamleted prózája olyan szép, hogy elfelejteti az eni
berrel a görögök és a francziák reguláját; azonban én is ,Lzt 
tartom, hogy a felséges a kötött beszédben 1uég felségesebb. 
Ezt nem akarták ugyan hinni sem Pascal sem lVfontesquicu, 
de ezeknek a, két nagy embereknek a szívrk é,,, érzékenysé
gek szárnára nagyúlt az elméjek. i1cg fogom hogy lelked 
nem vénűl : immortale non senescit. 

A mi a legújabb történeteket illeti, ne1n volt előttem 
váratlan, hogy az úgy nevezett barbárok császárja hclyben
hagyásúval egy a. társasági kötést meg nem tartó nagy feje
delem a, XIX. században trónusáról clüzettesscn. �fondt:un 
régen, hogy kényszeríttetni fog a scn}Ítusna.k rs a nemzet 
képviselőinek engedni, vagy megbukik; <le mi vehette rn,
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hogy pensiót elfogadjon vagy egy kis szigetbe számkivetésbe
küldettesse magát ink,íbb, hogyscn1 a dicsőség mezején eles
sen? erről valóban fel kell fiiggesztcni ítéletünket, mert ez
bizonyosan vagy a legnagyobb vagy a, leggyávább lelkű cse
lekedet. Tudni kéne, hogy ment a dolog végbe. J\_zok a kik
Bécsbe mennek, megtudhatják Corvisarttól, St. Aignanttól,
Cafarellitől s m}1soktól, a kik a franczia császiírnénak udva
rához tartoznak. l�ngemet IHírom v,1rniegye méltóztatott a
felküldésre, dc ncke1n nincs pénzem a ceren1oniákra. Sejtés
kedő vagy vizsgálandi ( curiosus) lennék az er,Ínt is, hogy
miképen fog az az cn1ber n1agába belé élni tndni, kinek min
den gondolatja, érzése, cselekedete eddig 1nindég csupán
magából kifelé te1:jeszkedett. 1\.zokon a n1ik estek, nagyobb
részint örvendek, mivel látom, hogy jobb lélek kezdi lelkesí
teni a kabineton1okat. Az erőhatalom ugyan természetesen
1nindenkor a nevckedésre törekedik, valamint az elnyomat
tattak a szabadságra; és a szabadságból a zabolátlanságra :
de hiszen mért nem lehetne, annyi szökések után, egy dél
czeg paripán is egy jó lovasnak rendesen haladni? Ahoz
járúl, hogy a fejedelmek és a népek úgy ki vannak szíva,
hogy egy ideig legal,íbb a tehetetlenség is fogja szükséges
képen szülni az okosságot, a békességet és a mértékletessé
get. - Ha 1nikor szerencsétlen voltál, kedves barátom, nem
kivántad-e legalább más formáját bajaidnak, bár olyan terhes
lett volna is az, mint azelőtt, minekutána a régi alatt egész
len eltikkadtál? 'fudon1 hogy sokan félnek, rettegnek, és nem
tudják magokat belé gondolni a történetel(nek új sorba. De
én nem aggódom, hogy novus rerum nascitur ordo, postquam
viclimus quid extrernum in libertate, et quid ultimum in ser
vitute esset. 20 eszt. alatt co1npendiomban több felvonások
ban adták előnkbe a francziák a közönséges históriát; mind
ezek n1á.r történtek ugyan, de hosszabb id0közszakaszokban,
és annyi meg annyi tú.volságokban, setét homályon keresztül
terjeszté azokat elébe az olvasóknak a história, holott a mos
tani év egymás után látta, tapogatta és érzette min,1 ezeket,
és így lehetetlen hogy tanuságot ne vett volna belőlök. 1\zt
tartom hogy a kabinetomok világosodásának új epoGhája. tet
szik fel, és így reményleni lehet, hogy a cultura nem csak
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alólról felfelé, hanem felőlről lefelé i::; ha.tanti . .t\z én hitcn1

ab?ól áll, a mit a n1inap a .  sógoro,nnak írta1n : probabilibus
pe1ora non verearc. A hét esztendős háború az a.ustriai 1110-
narchiána.k észbeli kimívcltctését elóscgéllette : ezen utolsó
franczia háború hasonlót cszközlött az oroszokra nézve. 1\ny
nyi bizo?yos, ho_gy minden tiporni igyekező hajlandósága
mellett is, sem1n1félc desp_otismus nem fogja czutún sokáig
sanyarga.thatni Európát. ]�s ez elég ha összevetjük niao·un'
kat a napkeleti népekkel, a kiket annyi ezer n1ro- ezer s:tra-

' J . 
::, pa e 1n1nduntalan szívnak. Vale, írj neke1n gyakran; 20-ik

körül Sz. Mihályra 111cgyck, s ott lesz 111úlati1son1nak közép
pontja mintegy october végeig.

V �dtozhatatlan barátod
Dessewffy Júsk((. 

XCVI. 

Igen, igen kedvelt és szei·etett és becsült óarcítoni.' 

Báróczy életét nem egyszer, ha.nc1n hároniszor olvastam
által nagy figyelemmel. -E helye::; biographia több Lekintct
bcn. A derék embereknek az a juta.l1nok életekben, 111ikor
remélhetik, hogy halálok ut,-ín ilyen képírókra. kapnak, a kik
által közelebb ismeretségbe fognak hozatni ,i jövendővel.
Egy tárgyról crcszkedél ki biographiádban, a 1ncly megér
demli hogy végig gondolja az c1nber. Ila. n1cgcngcclctl, n1ajcl
máskor közclendc1n eránta veled véleménye,nct hosszabb
fejtegetés mellett, rnert se1n ne,n ellcnkcze1n veled cgészlcn,
sem nem vagyok cgészlcn egy értclc1nbcn; a középuton Al
lok, és az új szók koholása. szabadságát és ,i xenologismust
nem terhes ugyan, dc rnégis bizonyos ha.túrok közt gondolom
maga.1nnak. i\1.inekutána elkészítette volna J>hydias olyn1pia.i
Jupitcrjét, a takarót lcvcvé róla, é;; a publieun1 :íltal 111cg�
itéltettc, és, amint Pa.usania:; beszéli, itt s an1ott igazított
is rajta. Te úgy akarsz tenni 1nint Euripidci', a. ki azt ki.íl
totta a. neki zúgolódó népnek: én ncn1 akarok ti>lctck tanul
ni, ha.nem nektek kell tőlcn1 tanulnotok. A féí dolog 1negha-
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tározni, hogy n1eddig és 1niben bíró a publicun1? és 1neddig
és n1iben ne1n az. Vale, dilectum Caput, �tnin1ac din1idium
meae, pro quo bis patiar n1ori, si pareant puero fata super
stiti. Alsó Olysón, 19-dik Juny, 1814. 

holtig h·lv Jóskád.

U. I . .J\,la indúlok 8z. Mihályra, 24-ik ké.irül már ott
leszek, ]{assának megyek. Re1nényle1n hogy megkaptad utol
só levelcn1et. 

XCVII. 

JJ„ci_gci kedves lJarátom! 

A sol< foglalatosságok és kivált az aranyér, mely ke
gyetlenül szorongat, ne1n engedi, hogy ígért értekezésemet
rendbe szedve neked most elküldhessem; azt azonban en
o·edi hoo·y a l)racnu1ncrátiót munk,tillra 80 rftokkal valutá-
o > 0 

ban ezennel néked általtétessen1. Bár csak 1nár olvashatnám.
Ilolnap egész háza1n1nal J'.i;gerbe, onnan pedi g 1naga1n Pestre
szándékozo1n, ,thonnan a ,  dcbreczeni v{1sárra vissza fogok

' 

::;ietni. Igen örvendenék, ha ott t.alálhatnálak. En minden, a.
nagy hadi történetek után hátra mar�1dt zajok és feltet::;zcni 
kezdő borúlatok 1nellett i;: végtére csillapított és tartós csen
dességet remélek, jól tudv�u1 az emberi tár:;aságok históriá
jából, hogy az értclini dolgokban szintúgy 1nint a politikában
minden has:tnos io·azsáo·oknak é, kifeJ· tődéseknek az volt az

, 0 0 

útja, hogy tévclyedések és extrc1nitások által jusson az em-
beri ne111zet ne1n egycne::;en, hanem tekervénye::;cn és csitvar
gásokon keresztül, lépc::;6nként az igazságokra és a bol<logú
lásra. Még egy faluból a m[Lsikba ::;cm láttam :;oha is egyene
sen vivő utat. Ezerszer csókollak 

Sz. :\[ihál_,,tt, 16-dik Sept. 1814. 

igaz hív barátod 
J6ska. ·•
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XCVIII. 

8zéphalo1n, Ort. 23-d. 1814. 

Kedves ba1·cí.to111 / 

Dókus Lászlónak általküldötte1n a i59 ft. 21 krt. mert 
magan1 ?tet secretáriusodnak itt léte olta nem hí.ttan1. Ritloin 
vagyon ide haza, s én ki ne1n mehettem mind i<ren sür<rető 
do.lgaim 1�1iat�, 1nind azért, r�ert b�ró "\Vesselényi l\íikló:t, a

lVI1klós fia t hi1rom hét olta varom. 0 Velenczéb "'l ·., . b 
• 

0 JO, s a U-

da1 ven�égek megl_átása miatt késett. De a napokban bizo-
nyosan Itt lesz. RaJta leszek, hogy 1'1tjá t feléd ve<rye s annyi 

1 ' !' 
::-, ' g?noszo < utan asson végre egy tisztát és nagyot. _ Dókus-

tol kezen1ben vagyon a quiet,í,n tia, az en1l ített pénz vétele fclíjl. 
praenumerátiódat perlig Szernere fogja levinni novemberber; 
Trattnerhez. Te neken1 80 ftot ki.ilclél, pedig a velin exphírra 
csak 12 ft kell egy-egy Lieferungot vévén, a milyen hárorn 
lesz; és így a, 9 kötetre ne1n több n1int 36 ft. Tudósíts tehát, 
hogy 1�e1n két exe1nplárt parancsolsz-e, hogy tudhassan1, 
rnenny1t küldjek 'frattnernek. Mert a pénz az övé és nem az 
enyém. 

Ide zárom munkiiirnnak ed<lio· meo-J'elent kiJenczedik 
k" ' 

1 ' ' 0 0 

. otetet azon <Cressel, hogy azt Dr. Szent-Györcryinek kezébe
Juttatni méltóztass�íl, mellé tévén a hozzá. írt �velet, melyet 
azért tetten1 ide boríték nélkül, hogy 1negolvashasd, a 1nit, 
beteg lévén, restellettern 1nég egyszer írni. Azt minden ol
vasói közt én olvastam meg a legsanyarúbb vizsgiílattal, s 
nen1 lelten1 rossznak. Még azok is a kik keresztre fcszítenénck, 
ha hatalmokban állana, újításaim miatt, kénytelenek lesznek 
megvnJlani, hogy a 1nunká.n kitetszik, hogy minél több csín
nal akartam elkészíteni. Egyetlen egy gramn1ati kai bothíst 
lelten1 benne, de nem tudom irnmár hol. A könyv vén-ében 

1" 

elfelejtette Trattner egy lapnyi glossári t1111omat feltenni, rnc-
lyet nagyon sajnálok. 

Ideáljaid eránt vett parancsolatodat nen1 teljesíthetém 
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eddig, mert ehilleren1et esnk most hozá viss,.a Szemere P,í,1.
De foo-om mihelyt re:í érek. Most beteg vagyok, és nagyon
cl vag;ok fogva; Ossziánt készít:•n nyomta

1

tás alá: s f�lek hogy
cl nen1 készülök vele mí<r a pesti alkalon1 utnak indul. 

l\1ely esztendő, bará.tom ! mely rettenetes esztendő! l{i
lát,i ilyet! s én 1nost kezdettein volna kis gazdasá.gomat. Oly
kevés élctcn1 terme, hogy ha Petnehá.za (Szabolcsban) nem
adna valan1it, pénzen kellene élnem. �e nem panaszolkodom.
Fclejtein bajo1nat, ha körűlteki11tek. Elj szerencsésen, s tarts
meg nagy becsű baráts,1gotlba11. Az 1ninden vígasztalásom,
hogy ennyi rossz között ismerlek '11é,qed, s feleségem �s 1�é�y
gycrmckei1n csendes körében feledhetem néha a mit utal-
nom kell.

Örök tisztelőd
I(azinczy Fl'Jre1icz.

Úgy halloin, fiskálisod PotemÍ<:in úr elhagyja hivatalát.
Eno-edd meo- hoo-y előtted eo-y kérést tehessek. Debreczen-o O' o · b 

, . ben lakos prókútor Nagy Gftbor úr első ernbcr a Distri.ct.
Tábla mellett, nagy talenton1ú, na.gy tuclom�í,nyú, nagy tekin
tetű einber, s nékem szeretett baráton1. Tiszta fej, tiszta lé
lek. Ö neked tetszeni fogna ha ismernéd, s azon lenne, hogy
bizodaliuadnak megfeleljen.

XCIX. 

D1·á9ci kedvl'Js ba1·álom!

Elküldöttem Szent-Györgyinek mind leveledet, mind
nyon1tatványodat. Ila csak egy héttel elébb érkezett volna
ajánlásod, megfclelhette1n volna kívánságodnak a� új fis)<i
lisra nézve. Elbocsátám l'otemkint, mert nem viselte ugy
magtít nálam, mint nevet,írsn, l{atalinn{Ll.

Sokat kcllc ez idén útaznoin. Ilolnap után a felföl<lrc
n1egyck vissza az egész hií,zammal, onnan bővebb levéllel

/ 
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foglak kínozni. l{inézéseim kedvezők, csak val:uni szokottszeren?sétlenség ne é1:jen. 
Elj azzal a boldogsággal a n1clyct érdemlesz.

hiv Jóskdrl. 

Sz.-1\•Iihályt, 13-d. Nov. 1814.

Csak eg·y nyointatványra prac11umerálta111, kész lévén
pótolni a ;.:ummát, ha az egész n1unk1ínak ára többre rncnne
ezután,

e. 

Széphalo1n, Nov. 26-d. 1814.

Kedves barátorn!
1\1ég szüret előtt adtam által a sógoromnak, kinek leányát ��ss:wffy T,amás vette, eg� pakétocskát hozzád, hogyTokaJbol Juttatna kezedbe, s nincs scmn1i hírem, vetted-evagy nem. A csomóba Báesmegyeimnek egy nyomtatványátt:ttem, hogy ha tahín móg nem h\tta<l, láthasd; azután pedig küldenéd Dr. Szent-Györgyi úrnak Debrcczenbc, n,inthogy a Te exemplárod még Pesten vagyon. - U gya.n a ,zoncsomóban vetted azt a megnyugtatást is, hogy fisk:\lis DókusLászló úrnak a secretáriusod által nálam hi1gyott 251 ftot ésnern t11do1n hú.ny krt kezébe n.<ltarn; erről engemet írott quietantiá.val nyugtata meg Dókus úr, az én levclc1n pedig Tégednyugtatha.t meg az eránt, hogy bajod a vármegye pénzét bcszcdőktöl nem leszen. Dókus ,izolta sáro·asáo-ban feküdt s én

� b l{ttogatás,íra valék. Mondotta, hogy nem írt., dc 1,cked aztizente általam, hogy így lcváltatni sem fogja a pert ezenpénz eránt. - Egész halon1 citatóriák állának előtte. F, 110-em. b •s perbe idéze egy 1809-ben kérdhetéscn kivi.il Altalan1 bea-dott insurreetionális ló miatt. Rettenetes dolog a hogyan avgyéken 1negyen a dolgok folytatása, s ezt tekintve érdemeljük a szenvedett csapásokat. ,,Nierito plecti1nur," 1nint a,
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Phaedrus 1neséiben. Nagy a•gyanú, :; Dókus 1negerösíte ezen
gyanúmban, hogy a, perceptor I(o1náromi Gábor akarva hozta
rendetlenségbe ezt az egész dolgot, hogy nyerekedhessen _s 
sokakkal kétszer fizcttethessen. Felőle az ilyet fel lehet tenni. 
Ö gyalog n1egycn Bécsbe Újhelyből, gyalog Debreczenbe, s 
cryönyörködvc beszéli azoknak a kik tudják, hogy az ország
ban nál:tnál nincs gazdagabb ember, hogy Bécsig 14 krral 
ment és nen1 költe többet, s visszajövőbcn 1nég kevesebbel 
(ide ne1n érti a Béc:;bcn lé telt), s egy helytt egy csiz1nadiánál 
vett szállást, s nen1 6 fizetett a ház gazdájának, hanem a 
gazda neki az elfeslctt csizn1át még 1neg is varrta. - Elébb 
őtet nevezém a leggazdagabbnak az egész országban, és ezen 
szón1 n1cllctt á.llok. A kinek ily kevés szüksége van s ennyi a 
pénze, gazdagabb mint a zopfos gr�f György. , .. 

Sokat szólván szükség és minden harag nelkul ezen 
boldoo-talan ember felől, n1ég egyet. - Testvér öcscse I{o
máro1�i Fercncz ez idén Újhely és Bányácska közt megölve
találtatott. Gábor a hír hallására ezt kiáltá : Hát ha az 
akasztófa alatt ölték volna rneg, szánnám-e? s mikor temet
ték a testvérét, bokrétát szúrt kalapja mellé, s szckcrcn ment 
cl a ten1ctő sokaság között. Mely erkölcsekl - -

De ennyi rút' beszéllése után szépekre ! 
Nov. 3-clikán reggel báró Wesselényi Miklós, Miklós

nak egyetlen fia (Velenczéig s V crónáig tett útjából jővén 
Pestre) cryaloo- sétala fel nevelőjével Pataki 1VIózes úrral 
Jo111bon1i1. Sz�kere Új helyből ura nélkül jött későbben. 1VIi
dőn én Zsibón valék, ez a derék ifjú 9 esztendős gyermek 
vala, annak pedig most épen kilencz esztendeje, mert én i:; 
nov. első napjaiban jöttem el onnan. Még nern ismertem. 
Nlarináróban jött mind ő mind Pataki, s képzelhetém, hogy 
'vV. a mao-a útitársai közül (mert két báró Bánffy és Döb
rentei is :olt vele) kettőt előre küldött. -i\brázatja originális,
azaz nem úgy van rajzolva mint a mindennapiak : de reáis-
1ncrtem benne atyja s anyja physionomiáiknak öszveömlé,;én, 
és valóan lelket is mind attól a szertelen nagyságú derék

férfitól, mind attól a nagy mívelésű s nagylelkű derék asz
szonytól vett. Ilárom teljes nap múlata nálam, s soha nekem 
kedvesebben három napom el nem múlt mint ez most, és a 
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rnelycket Zsibón töltöttcn1. Mely fej, mely lélek, niely szív mely nemes sőt �ri mód_ n1inclcn, minden gőg nélkül, 1nel):szent szeretete a Jónak n11nclen affectátió nélkül, 8 inely olthatatlan vágyás látni, hallani, tanulni, előmcnni ! Patakimintegy 28 esztendős, és n1ég i:; nevelő! Igen is, barátom. Látni példát, hogy 80 esztendős nevelő is van; Je te ezt bizonyosan jobbnak fogod nézni együtt velem. ]feleségem cl nem tuda telni a két vendéggel, s szüntelen köztünk vala. Jtn egykor cl1neredtem a Pataki nézcllésébcn, s azt a mcoJ·eo-)'-
, ü � zest tevém, hogy az ő fejéből egy szép Rubenst vagy Van Dyckot lehetne csinálni, s feleségem akkor mondá. hogy éí a két barátba.n Don Carlost és Pósát látja. Irígylcn1 neki e g-onclolatot, mert való gondolat. - Carlos és Posa egy111ást tézik(tutoycr), de minden mozdúlatán Carlosnak látszik, hocry 6, . cl b az ur, 1n1n en 1nozdúlatá.n Pósá.nak, hogy 6 a leghatártala-nabb barátságot, bizodahnat és famiiiaritást a Jeo-szivesb to-

k. 
� 1ntettel öszvc tudja kötni. Ez nehéz mcsterséo-. De Pataki 

0 benne taktfest.

W. látta Pesten az Isteneket. j\1iattok n1úlata közel
háro1n hetet. Látta a po1npát júliusban Bécsben is. De az ő 
czélja ezen útban nen1 ez volt. l(ét esztendő rnúlva 1nás ré
szét látja meg a világnak. 

Meghalván atyja, nem tudom, 1nely erdélyi szok:ís és 
rendtartás 1niatt tútort adtak neki, n1intha. arra az a11yjának 
szüksége volt volna, s képzeld ki leve tútora - o-róf Teleki 

, � László, a Báró Tabulae ! - Igy Teleki clinondlintja a mit a .  
Horácz ráspolya : acutum reclclerc quod fcrrum valct, cxors 
ipsa secandi. 

ICépzeled, imádva szeretett baráto1n, hogy én vclck lé
vén, felőled sokat szóllottam. Siettek Zsibóra, inert v,í. na
gyon anyás, azaz indúlattal szereti az ő jó anyját - (1\T. 
egyetlen gyermek a háznál 14 közül) - különben 1ncgl:íttak

volna. Egész képedet festettem nekik, minden particularitil
sokkal, 1nelyek a festett képnek leginkább adnak intcreRf:Pt. 
s felolvastan1 verseidet. l(ét esztendő 1núlva ismét ide jönek. 
Akkor 1negjelennek Nrilad is. 

,v. látta Superint. ICist, Hi1nfyt, Berzsenyit, minden 
íróinkat Pesten. Látta gróf Györgyöt. És valan1it látott, azt 
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nagy haszonnal látta. Ennek útasítása utá.n vásárla Bécsben 
eCYy io·en szép és CYazdao· étuist a n1énes szükséirére; ollók, 

0 0 0 � 0 � 

kések stb. -- Gyönyörű képeket is vett, vagy mivel a kép 
ink�ibb festés, tehát csak képeskönyveknek n1ondon1 : Archi
tekturai pon1p�í,s 1nunkákat ( a lvl useum N apoleont régen bírja). 

llányszor láttam, midőn valamely fényes, nagy, szép 
vagy igen rút tett beszéltetett előtte, hogy szemei elncdvc
sűltek. Akkor hirtelen elfordítá azokat, hogy könyűivel ne 
láttassék paradírozni aka,rni. S egyszerre végig csorgák or
czáját a szép könyűk. - �l\.z í,gy si1·ó túl van minden ve
szélyen. 

A rá.O'aln1azás ezt sem kerülte el. Mi<lőn az atya 1810. 
0 

october 25-én megholt, csakha111ar az a hír jött hozzám is 
Szathmárból, hogy a 14 esztendős ifjú \V. 1nég b1·utúlisabl, 
az atyjánál, vereti embereit, cselédeit. Nem hittem, és a szót 
brutális ember hazugságiínak néztem. Látv:c'tn n1ost, hogy W. 
épen más mint a minek ez a gaz beszéd festette, elmondtam 
neki. Kagy volt ő 1nagát 111enteni. Dc azt felelte, hogy ő nem 
látja helyesnek a mit én 1nonclok; t. i. hogy valan1int a gyer
meknél néha kell a vessző : úgy a csclédnél is, mert a ki az 
észnek ncrn enged, 'azt nem lel1et szabadon ereszteni. Azt 
kérdé ekkor, hogy a franczia miért nem vereti a katonát, ho
lott mi vágattatjuk, Sándor ped ig n1ég a tiszteket is? -
ICönnyű felelni : mert a moszkva nem franczia. J)c a vV. ér
zése isteni érzés.

Ileszéllénk az ínségről, szükségről. - Patakitól én a 
<lelicatesse megsértése nélkül tudakozám, 1nennyit költhete 
'\V., n1ert ötöd 111agával tette az övéből az útat, s Pataki meg
mondá, hogy 2000 aranynál többet. Ez több mint tíz ezer 
forint. '\.Y. nem csudáltatta velem a maga. erszényét : <le az 
ínségre ezt mondá : Én már Bécsben valék mikor meghallám 
mely ínség van Erdélyben. Vissza akartam jőni, hogy az 
anyán1 emberein ezen pénzzel segítsek. De oda határoztam 
meg n1agamat, hogy csak megteszem útan1at. Az én j6 anyám 
ez idén is fogja n zt tenni velek, a mit eddig mindig tett, 
oztán én n1agamn,.dc is tartozo1n valamivel, s mikor jártam s 
jiírhatta,n volna több haszonnal? Ily tapasztalás csak egyszer 
adatik. 

--- - ---. - -
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.i\. dán király, azt 111ondja, hogy 1niserabilis figura. Dc 
bezzeg a lelke! Nevetten1 rniut festé a "·ürte,nberrri fel. érr 
kövérségét. flogy lélekben kövér, nzt ed<lig is tudtam. l)� 
azt mondja ,�r. hogy testben is az. IJ,itán öszve nern 1·ed(j/het i,
az ujjait. l\ilinap egy jobbágyáva.l voltam ezen kövér f'elséo·
nek; nagy tisztelettel szólla a királyné s örökösherczeg fel{íl: 
de magáról a ,zt 1nondta, hogy 1nikor reá érik, sorba tördeli

az ablakot, tükört, porczellánt, s fiát, s feleségét, embereit 
maga kiriílyi kezeivel szokta botozni. 

Pethe 1',erencz, kivel én soha collisióban nem valék, és akihez soha egy betűt ncn1 írtarn, ellcnen1 liírmáz. Jtn soha currenst, serr1 baráts.ígost, sem nem ba.r,ítságost, nen1 írta,n, sen1
írni nem fogok. Felzúd últ ellenem al(alvín hada, mert azt 111011_

dom, hogy nem való az, hogy csak a !Cal vín e1nberei tudnak 1na
gyarúl. Bizony Illei András, I>á.zm,iny, Szécsényi az érsek. 'lCáldi, Faludi és ICunics, 3 jezsuita, s az én l{évai,n jobban és 
szebben írtak n1agyarúl n1int mi kálvinisták; dc ezt neken1 sok 
nern hiszi, sőt tagadja, s ezeknek ők 1nind nyclvrontók. i\1ost 
én P{tzm,ínyt olvasgatom. Ilová mentünk, hov,i értünk volna 
az ő utján ! Dc a mi papjaink arra szoktatt[d{ a magyar hall
gatókat (akkor scn1 író scn1 olvas6 nc1n volt) hogy ne a hall
gató vonattassék fel hozzájok, hancrn hogy a tanító szálljon 
alá tanítványához. A scn1idoctuskák nen1 Virgílt ésl loriíczot, 
hanc1n az Ovícl T1'istiiirn,jait tanultatták, s Gyöngyösi kor
holá a földet, nem az egeket hasgatta. J\.zonb,tn ez n, Gyön
&yösi is azt vallja pr,tcf;'ttiójában, hogy ő új szókat csinált.

Ertsecl ezt az időkhöz képest, n1crt nck i ne1n volt se1nn1i phi
lologiai s 1nctaphysikai isn1erctc. Én h1ttan1, hogy a frlköltés, 
rneg,·ázás i1ltal kell életre hozni az alvókat, s költötten1, ráz
tam. Cicút.ít (bürköt) nyújtanak, feszíteni készülnek, n1ág
lyára (rogns) akarnak tenni n1int Sokra.test, az 1 t1vezítőt és 
1Iusst. Ideje hogy 1naga1nat visszavonjam, azaz, hogy ne pe
re�ek töLbé, h1inc1n csendesen menjek útamon, és va.la 1nit 
írok, a legnagyobb szorgalornmRl s szen1ességgel írjarn, ir
galmatlan lévén tulajdon bothísai1n cránt. Elég nckc1n, hogy 
a korhoh'ts (frictio) munkába ment. A vetett 1nag bizonyosan 
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teremni fog, s akkor nevcn1 áldásban lészen. Üldözzenek, 
bántsanak, az mind setnmi. Avagy azért írok-e én hogy en
O'e1n csudáljanak, ja valljanak? A jónak akkor van való érde
:e, 1nikor érte nincs jutalotn. Béres szolga én nem voltam. 
Az tuín<laz,1ltal fúj, hogy sokan ,1zt hitették el magokkal és 
1násokkal, hogy charakteremben malignit,\s, crkölcsei1nben 
durYas{1g, szlven1ben epe van. 

Ko1 ·holtat ni: nehéz : neken1 az lco?·holiu· is. U gy cle 
,,Szülőm Róma!" 1) s ezért dönteni s dőlni nem az. 

Gessnere1n után, tnely 1nost nyo1ntattatik, Ossziánomat 
fogj,ik nyorntatni két kötetben. I'oetrít, régi poetát neh6z é1·
teln?ií s tóniisú, poétát úgy kell-e fordítani s szóllaltatni, hog)
a szcnt-1nih{dyi prcdik.Itor hallgatói is megérthessék? Ezért 
lesz n1ég neken1 majd! 

Az Erdélyi Muzcumnak egy recensiója jöve ki, de az
csak kézírásban forog az cn1berek közt. Azt nagy nevetése]<
közt olvastam, noha erdélyi correspondenscm csak fragmen
tumait küldé 1neg. A versekről nevezetesen azt 1nondja, hogy
azok oly nevetségesek 1nint az Arankáéi lenni szoktak, a,z én
verseim ( epigra1nn1 ::ík) pedig csa�. arra valók, hogy hirdessék
hoo-y o-öröo-űl is tudok (1 ! !). Az U rményire írt két soron1hoz
tízbso; sch�lion kelle. J clc, hogy 1ninden soro1nban öt érthc
tctlensé<Y van. ,,Ha neki olyan verseket kellene olvasni, mint

0 • 

az én epigra1nn1jai1n, úgy bánná, hogy olvasni 1negtanult."
Látod, barátom, mit ér a populáris aura! - Non vixit malc,
<J.UÍ natus moricnsque fcfellit. Dc mi azért csak írjunk; mert
mi egyaránt vetjük meg n1ind a tapsot miud a kaczajt. -
Satis est equitcm 1nihi plaudcre. 

Tége(l, édes barátom, arra kérlek, hogy ments ki szo
kott jóságod ,;zcrént parancsolatodnak ncn1 teljesítése 1nia,tt. 
Hid<l el, úgy cl yagyok foglalva, hogy reá nem érte1n azolta 

1) ,,Ro1u n1cinc 1\futtcr ! <lachtc Brutus.'' ;\ ICacstncr Ppigramm

jaiban (TC. F. jPgyr..). 

• 

• 
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is hogy Szemere felhozta az én �chillcremet. S a napok rö
videk, s gyertyánál ne1n dolgozom. U vegre fogok szor(d ni, 
de azt addig halasztom míg lehet. 

-----

. I-Ia .. �.estr; találBz 1nenni, fcstessed magadat gyerme
ke1?nek orok d1szérc Donátnál, ki most 70 esztendős. Neked 
�z isten ez idén jó esztendőt ada. �d.éltó volna hogy csak ezért 
1s :estre fuss. _lVJ �!·t . soh,1 még lvfagyaror.;zágon talcí.lób'1 
festo ne.m volt. Es Jol. 1s fest 1nás tekintetekben is. Coloritje
ab�orm '.s : dc azt neki elengedem megbecsülhetetlen tulajdo
n�1 s n1_1velt l.clke és szeretet re igen méltó szíve miatt, s fele
sege miatt, k1 28 esztendős, és leánya a duelluinban merrbolt
herczeg Licbtensteiunak. 0 

Nagy vígasztalásomra szolgál látván s él'ezvén az czidei 
szükséget, hogy Te adósságaidnak nagy részéből kiszaba
�.úls�. Talán 1815-ben nek�d nem tennének aj,ínlást többé
JOSzagod megv�tele eránt. En neked azt ohajto111, hogy oly 
gazdag légy mint a zopfos einber. 

Nem tudsz-e nekem javaslani egy francziú úl tisztán 
b�szélő gouvernante leányt vagy asszonyt? Gyer1nekeimet 
k1 nem adom a háztól, s franczia nevelést akarok nekik adni. 
nem 1:agyogót, de francziást. Azt kivúnnám hogy tiszt; 
aecentJe legyen, s legalább 1nuzsikát, ha lehet, festést is 
tu�jon. Fejeket férfi nevelő fogja n1unkába venni gyerme
keimnek; ahoz asszony ritkán tud. Leá 11yo1n min eljárt 7 
esztendős. l\1ég csak magyarúl s valan1it tótúl szól, de n1in
dent ért né1netűl, melyen azonban sohasen1 monda ki mc' cr < 

0 egy propositiócskát is. I-:Iogy vetélkedések legyen gyerme-
keimnek, jól nevelni kezdett lyánygyermekcknck adok n:Uam 
helyt, de soknak nem, legfeljebb négynek. Ha erre való :;ze
mélyt tudsz, a milyen az ríltalan1 soha. nen1 látott l\Ienlé Szil
váson, kérlek, nagyon kérlek, tudósíts felőle. 

I Elj szerencsésen, a 1nél t. grófnéval, kinek kezét s gyer
mekeidet csókolom. 

Sophie hétfő olta b. V écsey l\1Iiklóst s Poldit várja l{áz
mértt. De épen most veszem a hírt, nem jöttek. 

De„ewll'y ,, Kazinczy, 1. 
22 
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Cl. 

Széphalom, Febr. 4-d. 1815. 

}.,Tagy férjfiu! 
\T éo·i o- olvasván utolsó külden1ényedet, n1egállottam ké

pc<l előt� � úgy néztem azt sok ideig. l\!Jcly ernbcrnek és
atyának fest a forgonycsinálóhoz írt levél! iVJely e,nbernek,
bar,Ítnak:. hozzá1n írt! s 1nely originális írónak a Bevezetés! 
_ Eno·ed<l 111eg hogy 1nind ezeket 111ég itt tartóztathassam s 
1naga1�nak leírhassa1n. Jézus 1nidőn betegeket gyógyított, 
tán1a:;;ztott stb. 1ucgtiltotta hogy tettét ne tudassák 1nások
kal. Meglehet hogy te se1n akarod tudatni mindennel n1it
Levél. Dc engedd n1cg, hogy halálod után l:tthassák Pandek
t,í in1ban (így nevezem én excerptáimat, jegyzésein1et s hol_ 
111i1net, a 1ni különben cl fogna vetődni) azok, a kik az ily 
tetteket bccsüln i tudj:tlc. 

Elborz,1dtan1 a forgonycsin:ilóra. Az 1787. már köny
veket írt magyarúl. Jlarn1incz esztendő alatt n1irc ment : 
ö rö kn1ozo-ó t talá I t ( ! ! ! ) és 1,C1n orth ogra.ph iája, sem etymolo
gi,1ja, se� syntaxi$a, scn1 ,;tyljc, se1n acsthctikája, scn1 logi
kúja. Szánon1 az cn1bcrt ,; nc1n ka<:zago111. 

l)ayk,\nak Életében clbeszéllé1n, hogy nekcn1 elejétől
fi1g,·a ke.dvcs gyakorláso1n vala, hogy midőn valamely n1a
gyar írás :dcadt kczcn1bc, 1ncly Yagy érdcn1c vagy ér<lc1nct
lcnsé<'l'C' (tltal nao-\·un frappírozott, én azt a n1agam 1nagyar-� OJ s:í.go1nba s 1nódon1La öntöttc111 által, hogy lAssan1 a különbsé-
get 1uaga1n közt és a közt, a kit vagy tisztcltcn1, vagy rossz 
írónak nézten1. - .,-\.z a n1it a világ prudentiána.k nevez, 
enge1n is 1negtántorított, s az ilyen dolgozásokat soha se1n 
tartotta,n 1ncg: pedig beesek igen nagy volna. - Ezt fogo1n 
tenni a te bevczctésccldcl is, s közleni fogom vclc<l, ne1n 
hogy a 'Tiédet e szcrént akarná 1n ÍrYa lúttatni, hanem hogy 
Veled engemet hozzácl képest látassalak, s n1,1gammal hoz
zúm képest Tégedet; mert styliink és az egész strues nagyon 

LEVEJ,EZÉSÖIC.

�<_i -� 1 .önböz. Fra.�czia, clcgantia és gcni,ílis erő lebeg az egész'.1,ásban. De clorc lato1n hogy a mi orthologu,;aink ezt foo·-Jak a kettőre kiríltani: l1nhol két en1bc!' ,, l<i' 11c 11 t l ::-• . , « 1 u e 1na-?ynr ul : Dezsőffy idegennek liitszik, a ki ne111 tanula n1co-JÓ! inagyaríil, az a 1násik pedig g·onoszabb az i<legc11nél, n1c1�az akarva ront. I�cn hosszú fog· lenni vií.laszom ezen kiildcn1énycdrc, ,;1nost sietek, inert c1nbcrcn1nek indúlni kell. Dc arr� kérlekhogy liicld neken1 vakt:í.ban, s ha a 111unk,it 11cn1 l'C':.:tcllc<l azaz, ha a n1u11kAt reá 11cn1 sokrillod, gvőzd incg niao-nda;a leo·tisztcltcbb'·'l J'"I 'I 11 · 
0 •. o , . u o < n1un {a1 < a ta , 1ogy a .�r·111 ,;en1pe1 ·  ncga-tivum, a se 1n1n<lcu esetben prohibiti\'um. 1nint a uan niindc;o.i11

1 

loco, óa 1.nind�g ad locu1n. Nem kell követni a l'C,:t njn�k,uakat, a lok 1ncg a z  bctüt i;:; clhagyogn�jiik az ilyen 1-z,ílJasokban : kihe 1nent
) 

fl,jhe 111ent) a {rí r1 koc8iho l'IÍ.'folf.Nékem rosz neven vette a bécsi rcccnscns e vcrse,nct Íz,, szín, tűz vagyon a borban, ha hcg-yaljn i tern1és :Iz, csín, tűz vagyon a versbe' ha 1ncstcri n1í v. . s igaza van a recenscnsnck. Azon cxc1nplárban (n1cl yet 111o�tk�sz'.tck nyo1nt.atás ahí, 1ncrt némely cpigran1 111j:í.t az1811-ikik1a<lasnak clhag·yo,n, némely újakat pedig bővítésk<�pen hozok fel, már ez a penta1neter így áll 
lz, csín, tűz vagyon a vcrsbc.\T) ha 1nestcri mív, mert a I{ betű közben úll a vocálok és con:.:on,í11:sok közt, spositiót csinríl, ha ,tkarjuk, s nc1n csinál ha ne1n akn1:juk. Pal'anesolod hogy nén1cly péld,ikat hozzak fel a sr, és�eni szók cr:Lnt. Félek hog")' ncn1 jól érteni n1it kív,insz, clcinkább teszek többet 1nint keveset. Valamikor in1pcrativus jő a sen1 vagy 111,111 ut.ín, akkor 1nindég rn n élkül n1arad a tiltó sr vagy 111' : _,\r„ í1;j. 11„ 1íll,j) n!J adj) ne tö1'J·J n,• vá,qJ·

) ne rlöfj'. Dc ha ezek eliítt áll s1•í11,akkor 111indég 1negkivánja ez a SP111 az 1n hetíít, inert ez ittnem prohibcál, hane1n csak ncg·,íl, tutlnillik : se!I{ ne írj, sclJ1 ne állj. se1n ott ne légy, scni itt ne. - .r e1n jól volna n1ondva, : se ott ne légy, se itt ne. Méo· í o-y sen1 volna 1· ól mon cl va : sr,t, � • 
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nekem ne tulajdonítsd, se n1ásnak; itt jól így szóllok : seflf 
nekem ne tulajdonítsd, sell!I 1násnak. 

�4. minap vett Lúdas Matyit ide zárom annak helyébe 
n, 1nit n1ost méltoztatt�íl küldeni. De megbocsáss, ha ellenedre

van a kék borítékon, a 1nit oda írta1n. �Iindjárt akkor írtan1 
azt oda a mikor vettem, s talán négy nap 1núlva azutá.n azt 
a 1nit ott l(erekes Ferenez felől 1nondok; és így mostani 
leveled 1nár ott érte. - I -Iogy Lúdas l\1atyi ellenen1 van 
írYa, sok volna ha ezt mondan,ín1. l\Ie�lehct, hogy ezt 1nás 
okból írta vagy Pethe, vagy ICerekes. En úgy gyanítom n1ost, 
azok után a miket azolta hallottan1, hogy Lúdas Matyit 1Ce
rekes írta, s Pethe cllene1n élt vele. E1nlékezzél két ellenem 
tett kifi1kadásaira a Nemzeti Gazdában, vedd hozzá, hogy ne
kcrn soha scn1 írt, soha sernmit nen1 küldött, s épen ezt küldi 
1nost, s ítéld 1ncg, n1it jelenthet ez, mit kell ennek jelenteni.

Azonban Pcthére Te ne neheztelj; én bizonyossá teszlek, 
hoo-y ezt a küldést sen1111i b,íntáso1nra nen1 engedtem lenni. 

' 0 

Es ha ő ncn1 azon ezélból küldé, a melyet a két 11yo1ntatott 
megszóllahís gyaníttat, maga az oka, hogy emlékezhetvén 
a1narra, 1nost minden magyarázat és megv{tltozott gondolko
ziísa s indulatja jeléűl küldi. - 1Ia tudta1n volna hol van 
Pethe (dc ő épen most hao-yá cl Bécset, s lejő valahova gaz-

o 
, dií.nak), én egyenesen neki írtam volna. Altalad vettem a 

nyon1tatást, s úgy hittem hogy sem nem veszed rosz neven 
ha általad felelek, sem bánni nen1 fogod hogy láttad mit fele
lék, hogy tudd, mi. történt. 

Nc1n fclejthetni sc1nmi bántást - kislelkűség. De hát 
hallgatni rc[L néha kislelkűség-e? Gyakorta nagyobb kevély
ség Yan abban, ha. minden bántást elhallgatunk, s gyakorta 
öszve van fonva szc1nélyünk ügyünkkel, s akkor oztán kö
telesség felejtenünk, mit mond a vilá.g arra hogy vitáztunk. 
'fe a diétán hallgattál-e, hallgatsz-e a gyűléseken, midőn 
vn,laki ellenkezik, hogy ezt ne mon<lasd magad felől hogy 
azért szóllasz, mert magadat tartod 1ninclcnnek s nein tűröd 
az ellenkezést? Í\. literárius világban az ily írások a diéta, a 
gyűlés, a processus: az olvasók közönsége a tribunál. 

LEVELEZÉSÖJC. 
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. Te kiadandó �un�<ádban senkit ne1n akarsz mcgncvcz-111. N eken1 ez se1u crzesem; tudo1n hogy az 1-okaknak az.Engemet nem tesz a nevem. Az Angol 1Iázban nc1n llevczikm:g egym�st, dc kimondják, hogy a rnost-ho110,-r11Jt,,, tffg a kielottem szollott, megérdc1nlcné hogy felakaszszák. Ciceró ncn1úgy bánt i\.ntoniussal, V crrcsscl s n1ásokkal. l\Ico-vií.ltoztak az idők; dc én e részben inkAbb 1ncgnevezck n�ást, 1ninthogy neve nélkül bántsarn. An1az a n1ótl magamhoz bizakodást inutat, ez úgy néz ki, mintha jPlen 1i,.,,11 levüt bántanék, 
olyat pedig bántani nem a legszebb. A ki másról ncn1 1noncl egyebet, mint a 1nit az olvasó kénytelen lesz javallani, az bízvást megnevezhet akárkit. - -t-\.zonban, édes barátoin, te a kit én bizonyosan tisztelni, i1nádni fognék, ha, engcrn biínta.nál is, Te felőlem mondhatsz s mondj jót ros::;za.t, a1nint ,nagaclban ítélsz. �Iutasd hogy azok felől is b,ítran, i;zabadon ítélsz, a kiket szeretsz, mert azok is emberek, s vannak botlásaik; bizonyítsd a mit a ke1·eskerlö felől 1nondasz Dévcze
téseclbcn. Nem az a kérdés, hogy n1it ítélsz felőlem Yao-y

Révai vag·y Beregszászi felől, hanem az, hogy felőlünk igaz1n 
hoztad-e ítéletedet. Ila. iga.zán, úgy senkinek �cm lehet pa
nasza, mert nyomtatott 1nunka felől sza.ha<l kimondani az íté
letet, csak ( amint 1nondám) az ítélet alapos leg-yen, s sem 
barátságból ne eredjen, sen1 gyülölségből ne. 

ICerekes sokkal jobb fordítá::;át foo-J·a, adni a Vir<ríl Ge-o ,., orgicáinak mint Rájnis adta. Láttad, tntlo1n, jelentését a de-
cemb. 8-dikán költ �1. ICurir levelében. Én a. kettőt, tudnil
lik ezt és a Rájnisét öszvehasonlította.m. Írtarn J{crekcsnek, 
kinek nevét ezen Jelentés látása előtt soha nem hitta1n ho"y ' 0 én tíz cxplárt veszek, csak jelenjen meg, s kértem hogy a 
Virgíl verseinek szép folyamj,í.t ne szaggassa meg res rusticai 
jegyzéscivel, s ne tarkítsa 1neg a ,nunkát iL l?cstetics nevével 
Maeeenásé helyett. �i\.z acsthetikai mívek akkor scnl taníta
nak, mikor tanítani akarni Jútszanak. De-Lille-nck ne1n volt 
szándéka kcrtplantatiókat stb tanítani, s /:-e1Jeca megmondta 
ha a Virgíl czélja a res rust. tanítií.sa volt-e. 

De én nem egy gondolkozásban vag·yok T(erekessel az 
iránt is, hogy a Georgicont úgy kell fordítani, hog·y 1nindc11 
érthesse. Mit mondana Virgíl, ha látná hog-y e sorokat : 
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Quid faciat laetas segetes, quo sidere terram 
V crterc, niaecenas, ulmisque adiungere vites, 
Conveniat . . . 
R,tjnis így forclítá : 

Vío· arat,1s n1incn1ü 111unkát kívánjon előre, 
0 

l\Iéczéni-ís ! 1nint kellessék a parla.gi földet 
Csillao-os éo· foro·ása szcrént forgatva mivelni, 

0 0 0 � 

És fiatal szőlőt szilfához kötve nevelnünk, 
niint kell a csordát, ménest és nyájat haszonnal 
rrartani, mely gondot takarékos méhre viselni? 
Rendre elénckclen1. 

Vagy l(erekes 

Bő aratií t 1ni okoz, melyik csillagzat alatt kell 
Szántani, :i\Iaccénás, és szőlőt kötni, mi 1nódon 
l(ellctik a juhval, rnarhával s a takarékos 
lvléhekkcl bánnnnk - erről éneklek ez űttal. 

.c\.z cxpositio 1ncsteribb itt 1nint Rájnisnál; nincs benne 
annyi fecsegés (verbiage) - de Te, a ki a classicusokat jobban 
isn1ered mint ezer ol vasójok, mondd el tetszenék-e az Vir
o·ílnek, ha verseit Ío-)' adná valaki? 
!"> :::, 

Quid faciat ri,nJ>las ( divites) messes, quo sidere conve-
11iat r11·cn·f>, et uitrs liga,·<', quis cultus habendo sít ovi, pecori 
ct parcis apibus - hac dc re dican1 ista vice. 

IIol itt a k1:1>, barátom? lVIert Virgíl azt értette itt a 
1nit a. nén1ct ért a n1ájusi, gazdag aratást igérő, setétzölcl s 
buja levelű sr,nt-on, neki a.z Ernclte nem forgott szeme előtt. 
1-i. Virgíl terra111 ve1·tel'< ' -je annyi-e mint ara re? az nlrnis
odi11119erc vit<'S annyi-e mint szőlőt kötni (vites li,9a1·pj etc.

' 

. 

En nem magasztalon1 magamat, s Virgílt fordítani ne1n 
fogo1n. Dc ha ebbe kaptam volna valaha, ezt így fordítanán1: 

Víg (azaz szemet gyönyörködtető) gabonát mi csinál, és  mely 
csillagzat alatt kell 

Földet túrni ( vap:y törni) i\{cczén, s szőlöinat ölteni szilhez, 
)Icly gondot kíván gulya s nyáJ etc. 

• 
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I{i nem ismeri a IV-ik könyvből e sorokat : Qua]i:, po
pulea moerens philomela sub umbra etc. 

Én azt hitten1, hogy Rájnis, ki ezen n1u11káján 1785 olta 
dolgozott, s soha ki nem adta, hogy oly jól a.dhas!:'a ki, hogy 
megszégyeníttessék Szabó D,ívid, a ki őtct megelőzte a mc
tricus versek kiadása által, - én a ki ezeket tudt!Ln1, azt hit
tem, hogy ez leszcn mitr a vala1ni, s clholtam látvitn végre 
a, könyvet. - Csak nézd, n1it csinúla : 

Így nyög az 11.rnyékos f'ák közt a fihnilc, 1nclynck 
Fészkéből a durva paraszt keze .f'ül<lre lec.�apta 
Pölyhöcskés fiait : kcscr(íl a bú,: anya ágon 
Ülve egész éjjel, szonaorün folytatja nyögésit (integrat!) 
És panaszos szava h<lugj.:ival bétölti az erdőt. 

IIol itt az epedve :;zomorgó anya jajjainak képe? 
Nem teszc1n példá.úl 1nagamat; dc ncke1n sokkal jobh 

az enyem : 

l\1int mikor a topoly' ..'trnya között a fülmilc gyríszol 
Fészkéért, n1cly ből n1ég pelyhes kisded i t ,t vad 
Földrni velő kiszcdé, végig-csattogja magányos 
Éjjeleit galyján, epedezve ujít;'ri si1·alrnrít 
Szii,ntele1iii,l, s a tájt niesszére eltülti kese1·uuPl. 

Dc hosszú a levél; végezzük cl. ]-!}lj :-:zcrcnc�ésen, tisz-
telt barátom. Előre köszönöm azt a nagy öröinct hogy olva�
hatni fogoin Gőthének Életét. Fcbru,írban a f6not.írius pat.va
ristája á.ltal kihozaton1. 

Szeress cngcn1 tov,-íbbá is. Nem érzed 1ncly gyönyör az 
neke1n, nem érezheted, mely gyönyör az nckcni. 

l(azinczy Fe1·encz. 

Prof. Pongrácz urat méltóztasd néha tií.rsas,ígodra. �i.z 
derék fej. ICevés professora van olyan nyelvünknek a7, or
szágban. flagycl tanulni tőled, mert te tele vagy oly <lolgok 

•
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tud�ísá val a miket más nem tud. S hajtsd hasznodra tár-
' 

1,aságát. 
i\londjad Újházinak hogy betegeskedése hírét úgy vet

tem mint barátnak illik. Mondjad irnádást érdemlő felesé
gének, hogy az én szen1cimben ő az első asszony, a második 
az én feleségem, s hogy ezen érzéssel fogok valaha fellépni 
a mennyországba - mert mi kálvinisták azt hiszszük, hogy 
az eránt a kálvinista nem is kételkedhetik. 

l-Ia francziánédra re,í találsz únni, mege1nlékezzél, hogy 
én annak hasznát veheten1, és el ne küldd, kérlek, még meg 
ne1n tudod tőlem, ha ncken1 nincs-e rá szükségem. 

Bacsányi felől írják Pestről, hogy Brünnben rabosko
dik. Én feleségét soha nem láttam, vele soha nexusban s le
velezésben nc1n voltan1, dc udvari ágens Vitéztől tudon1, a 
kinek viszont ez az asszony mond{t, hogy B-nak nagy remény
sége van visszajöhetni az ausztriai birodalomba. Megadta 
1nao-ának a szerencsétlen ember, a ki se1n itt nem tuda nyug-

o 

ton lenni, sem ott. 

CII. 

Széphalom, mart. 8-d. 1815. 

Kedves barátorn ! 

Félvén hogy ezt még nem láttad, és hogy nemeslelkű 
írója neked ezt feledte megküldeni, sietek közlésével, s ez 
megszakasztatja velem hosszas hallgatásomat. Vádlanám 
magamat ezért, édes barátom; de mentségemre lehetnek kép
zelhetetlen bajaim. Mérsékeld azokat onnan, hogy én a ki 
gyengélkedő szemeim miatt sok év óta nem gyertyáztam 
már, most kénytelen vagyok hasznomra fordítani nem csak 
az éjféli, hanem reggeli órákat is. 

Trattner nekem azt írta, hogy első alkalommal által 
fogja neked küldeni a velin explrt, melyre fizettél. 1-\ pénzt 
hozzá Szemere Pál vitte le Lasztóczról.-Szívképző Regéirn,
megtoldva a J6 Anyával és a I-Ierder Paramythjeivel, az első 
kötetet teszik, s ez előtt Révainak büsztje áll; a másodikat 

• 
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és harmadikat Gessnernek minden munkái, s így azon kö
tettel, melyben Bácsmegyei áll, eddig négy kötet jelene mco-. 

' 0 

J\ilég e holnapban veszik sajtó alá Yoricknak Erzékeny 
Utazásait, az  Elísához írt leveleket válaszaikkal; a Raynal' 
keservét Elíza után, és a Göthe Római Carneválját. - Ezt 
két más kötet fogja követni a júniusi pesti vásárra, n1elynek 
egyikét Gőthe foglalja el egészen, a másikat pedig Wie
la,ndnak két philosoph. románja, s Titusz lv[etastásióból 
és Le n1edecin malgré !ui. Ez az utolsó a neologusok ellen
ségeivel teljesen rnegbékéltet, inert látni fogják, hogy mikor 
annak látom helyét hogy úgy szóljak mint ők szeretik, ott 
én is tudok magyarúl. - Az augustusi vásárra Ossiánom 
jő ki. l{ész az első beti.in kezdve ,Lz utolsóig. Dc most az 
Ahl\vardt Ossiánját várom, a ki azt lexikális gonddal azaz 
szóról szóra fordította; s ha szükség lesz hogy újra dolgoz
zam, egészen újra fogom. 

Ezen felül két 1nás nagy és igen kedves dologba fogott 
Trattner. Első az hogy Zrínyinek verseit adjam ki; s ez nem 
kevés dolgot ad, kivált a biographiájával. - �l�ísodik az a mit, 
reménylem, Te épen oly örömmel fogsz hallani, a milyennel 
azt én jelentem: a Scheller Lexikonát csinálom magyarrá. Ez 
sovány munka, de hasznos, sőt szükséges - Nehány holnapo
kat sok régi könyveink olvasásokban töltöttem. Bányász le
vék, s pérui bányára akadtam. 

Literatúránk gyorsabb menést kap. Csak a publicum 
segéllené az igyekezetet! 

Figyelmessé teszlek, édes barátom, mind a superin ten
dens I{is Verseire, melyek az elmúlt holnapban készültek el, 
gondjaim által, s már árúltatnak; mind az Ajtai Sámuel által 
II kötetben kiadott igen derék Vildg történeteii·e. Ezeket ki 
nem vagdalt ívekben tekintgetém, s igen jónak találtam. 

Még e hóban megyek Bécsbe feleségemmel s Eugeniám
mal, lehozni a franczia nevelőt, ki felől sokat hagynak remél-

, 

nem. Aprilben visszajövök. Elj az alatt is szerencsésen, 
hallgatásornért ne neheztelj, sőt szánj is, örvendj is. 

Kazi1iczy Ferencz. 
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CIII. 

Szcnt-�lihiílyt 28-d. !IIart. l 815. 

J)rrÍfJrc, kedves barcito11i .'

'fc hizonyosan könnyebben fogol nékem n1cgbocsátani, 
n1int é111nao·a1n n1ao-an1nak, hogy annyi időtől fogva sem ne1n 

::, 0 

írtam Neked, :;cin ncn1 fclcltc1n. n:Iagan1 előtt nem szolgál-
ha,t nckcn, scn1n1i Í,; 1ncntségül, dc a Te bar,ítságod cl fogja 
nézni hib.í111,it, ha n1cggondolod, hogy az cln1últ ő::;z olta nc1u 
valék eltelve 1nás idc,\,val, hancrnlia a,zzn.l, hogy tcrhci1net 
kcvc:,;ít::.cn1. l�z ez igyekezet úgy elfogott, ezen czélnak elérése 
annyi útakat teve szükségessé, hogy majdhogynem örökös 
1nozgá:;ban kcllc tölteni idő1net és maga1u szüntelen rázat
tatni a, testet és lelket egyaránt hányó é:; fogyasztó 1nagyar 
útakon. Igazán n1ondtam valarnely vcrsczctcmben : A leg
szebb kö1·nyéker1, bajjrtl kell niozdúlni. Télben kellett Pestre 
1ncnnen1, és épen azon időre c::;ctt utam, a1nikor a1naz ez idén 
legjobban kiadtit erejét, - 1ncg is betcgcdék, két hónapnál 
tovább kínlódtan1 keserves fogfájások között, a, 1nclyck tán 
1néo· inai nap sem szí.intek volna, n1cg, ha orcz1í.n1 puffadását 

0 ' 
J ökle1n 1uel nem lohasztotta1n volna le. l{emény orvossag, e 

ha:-znos olykor, erkölcsi kclé::;ck ellen is. -· 1\. télnek végső 
részét a sógororr1nál töllötten1 Nagy- Nlihá.lyon, a legna

cryobb fáJ
. 
daln1ak között, eszcrn sen1 vala helyén, ncn1 hogy 0, 

írhatta1n volna, valamely c1ubersége::; embernek. A szünő 
:;zcrupillanta,tokban a, görög nyelv tanulását folytattam. Ne

ken1 mindent bajjal kell megvásárolnom; adósságin1 egy 

részének kifizetéséért folyosóval, rheumati::;mussal, fájdalmak

kal Jakoltan1. Te h[tt szánj inkább hogysem haragudj. -
Szép dolgokkal teljes, hosszú, dc sohase1n elég hosszú leve
ledet a legnagyobb gyönyörüséggel, sőt itt-a1nott gőggel 
is olvastam. Ez enge1net vigasztala ,  a midőn J ekelfalusy 
nénémnek halála után atyámfiai irígységekkcl és igazságta
lansáo-okkal kínoznának. I-Iosszas volna szólani ezen méltat-e 

lanságról, a Te példádat kell követnem : szenvednem és nem 
panaszkodnom. 

LEVELEZÉSÖIC. 

Láto1n leveledből, hogy nem csak jó f�1jta ló, hanc1n
ember is kerekedik Zsibórúl. Döbrentei n1cgholt azolta, dc
hiszem, csak teste. 

• 

Eu Bácsmcgyeiből soha, sem vctte1n sen11ni t is, dc a vár-
mcgye-tartózásairn 1uind cl vannalc igazítva. l(omií.rornyn ninci:; 
1nit csuclálkozni, ő vclen1 úgy tett n1int a bécsi kcllncrek, a 
kiktöl lia új számadi\st kér az cn1ber, kisLil, hop;y ők erszé
nyünk nyereségére hibáztak, és hogy 1nár rno,-t többet kell 
fizetnünk, it hibás szán1 \·ctésnek felfcdczéRe ut[tn. Fo .r;ja rtz úr, 

mondék I(on1,íromynak; rtz úi· szrí111·vr,flsei ?'eltenf'f eseóúrk a 

jizet/s11él; hci sokriig szán1ol 11uJg rtz úi·, iit1íZjrí1·r1 Sf'1n1ni1n sr,1n 

lesz a n1ivel ne legyek adósa. 'l'ctszc neki ez a n1agasztahís, 
és a pénzt bescprcttc, én pcclig· örültem, hogy nc1n többet 
annál, a rnit fclszán1Iálék előtte. E 1ninden n1óclon kon1édiába 
való ember; dc nc1n a nézők, hanen1 a nézetendők közé. 

Az új í'ZÓk cr{tnt való viadalról azt tarton1, hogy a szó
teremtésben sem igen mes ze ncn1 kell 1nc11ni :;e l)eclio· 1neo-� > 0 0
nen1 kell a határon i nncn n1egálla.ni. IIogy sz.ükségün k va,11

sok új szóra, azt nem tagadhatja ::;cnki i::;, a ki gyakran be
szél vagy ír, vagy ezen tárgyról valaha aká rn1i keveset is
gondolkoza. Bizonyosan kevés i'1j szóra ,·an ::;ziikséO'C a tu-n 
datla.nnak és a gondolatlannak, mivel kevesek az ideái; dc a
ki szeletek ként faggatja, vagy sziílon ként fejtegeti, vagy sze-
1ncnként hüvelyezi a képzeteket, vagy a ki nem c:;upán sző
rösen mercvény tág pa,nacscsa.l <lur\'a. húzásokat mázolni,
hanem fino1nabb ecsettel és hajlatosabb voniÍ$Okkal festeni
is akar, annak tágúlni és terpeszkedni indúló lelke kétség ki
vLil új de természetes szókkal is fog igyekezni ,;cgítc 11i a
111aga szorúltságán. De 111ivel itt könnyen eltérünk a vissza-'l 

' ' . . ' . 1 . 1 '1 ' ' ' 1 e cs utJara, es m1ve r1t<a � a. szcr.encses erzc::;ű en1 )erek, a
kik 1nintegy tcr1nészctcs ösztön által 1nin<lenkor és 111inden
bcn, szintúgy az örvényen. túl, valamint a n1creclékcn innen 
1negállapodjana,k, - annakokáért nc 1n iírtana jól 1ncghá 11yni 
ve;tni ezen tárgyat, és rneghatározni : hol vagyon helye, 
és meddig és miképen terjedhet, az új ,;zavak alkot,ís�u1ak sza
bads:í.ga. rvlert 11crn kell elfelejteni, hogy vala1ncly nyelvnek 
gazdagsága nem All egyedül a szavak sokaságában, hanem, 

hogy annak nagy és talán legvclősebb részét teszi a különb-



3-!8 ICAZINCZY F. ÉS �R. DESSE\VFFY JÓZ 'EF 

különbféle szóbeli öszvcszerkeztetéseknek és új szólásb,eli 
formáknak a nyelv ter1nészetévcl ne1n ellenkező bősége. Er
de1nes volna erről a tárgyról úgy értekezni valakinek, hogy a 
valós:íggal tudomií,nyos embereknek jóváhagyrísokat meg
nyerhesse, a nélkül, hogy a tu<latlanoknak józan eszeket 1neg
botr,inkoztassa. - Prób[Llgatta1n a iV[ondolathoz ragasztott 
szótárnak n1inden igéit egy minden részrehajlás nélkül in
duló kritika alá, venni, azután petlig resultátu1nokat húzni 
jegyzéseimből, és azokat a leghíresebb régi és újabb kritiku
:::ok észrevételei ,·el és rcndsz,1bása.i val egybevetni, egy szóval, 
egy kis philosophica acsthetica értekezést irogattam eze

1

n 
t,írgyról. - Sok JÓ és szerencsés jegyzéseket tettél Te arrol 
cgyett i::i miísu tt is n1unkáidban, de ki vált a Dayka Verseihez 
írt Előljáróbeszédben. Én annak a mit írtam, egy kis tudo-
1nányos köntöst adtam; de a mennyire lehetett, én is borzok 
nélkül, nehogy megütközzenek és borzadjanak azok, a kik a 
nchézkcstől undorodnak, és a kik igen jól tartják azt, hogy 
valami nemes és illendő könnyűséggel kell fejtegetni a leg
öszveo·ombolyo-attabb csomókat. is. Én nem merném azt ki-

o 0 

nyo1ntatni a mit írtam, mert a világosan kimutatná a Te 
<Íc::i,\rlóidnak tudatlanságát egy részről, más részről pedig 
uémely tudóskáinknak nevetséges finnyásságokat, p. o. Csecs

es1ne1·etség, zoologia helyett, s több eféle. A jó ízlet szép do
log, de ritka; e nélkül pedig ne merjen valaki új szavakat 
koholni. 

Azt nem jól teszed, barátom, hogy halasztod az üveg
szemekkel való élést. Nápolyban a legfiatalabb embereknek 
orruk üvcgszemekkel van megnyergelve, a minek az a követ
kezése, ha az üveg jó, kivált zöld színű, és ha a szemekhez 
van alkalmaztatva, hogy az ő szemeik még legidősebb korok
ban is megtartják élcsségeket, és hogy nekik a zöld üvegen 
keresztiil mindég virít a természet. Úgy is csakhogynem 
örök tavaszt élnek azon boldog vidéken. 

Én magam, drága kedves barátom, egy francziánét ho
zatok Bécsből; nem azért, hogy leányomat felkülső(tse, ha
nem mivel, egyetlen egy leánya levén feleségemnek,az anyás
kodás alatt elncgé<lesűlne Virgíniám, a mit maga az anyja 
megesmer. Igazán mondod, hogy a férfiak nevelik legjobban 

• 

.. 
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a leányokat. Olyas szen1élyt mint l\ilcnlé, nem tudok az egész 
monarchiában; ott az ész a szépérzéssel erősen kezet ,fogott. 
- l.Vlivel tudni kell francziáúl a n1ai világban, úgy mint ré
genten Ró1nában görögül, azért hozaték egy francziánét, ki
mindazonáltal a magam ideái szerint fogja nevelni leányomat.
Feleségem bécsi atyja.fiai nagyon dicsérik, - megválik. Egy
görögül tudó ifjat is fogad tan1 fiaim 1nellé.

A Te ideád nem szerencsétlen : falun iUiítani egy ne
mesek leányaiból álló oskolát; így a városi életnek 1ninden 
szennyei távol n1aradnak a gycngéded hölgyi lelkektől és 
szívektől, a 1ni nem kis nyereség; a jó pedig, a természetes 
és az okos kite1jedhct mindenütt, a falun is. ]<''ő dolog, hogy 
az első hatások ne legyenek 1nétclyesek, és csak akkor kell a 
nagy világba ereszteni gyermekeinket, a midőn már az sem
mit sem ronthat meg a jóformán kia.czéloztakon. 

Tudni fogod már hogy elszöke Napoleon. nem Török
országba, ne1n déli vagy éjszaki Amerikába, hanem oda vissza 
ahonnan elkergették. 

Saepe etiam stellas vento impendente videbis, 
Praecipites coelo labi. 

Meo-lehet az is hoo-y csak nevét hírleli Francziaorszá
0
<1-

o > 0 

ban hoo-y ott keressék ő pedio- addig- elillanthasson. Zavart l O ' 0 � 

csinálhat, pártot, zenebonát üthet, de nen1 nyerheti vissza 
akármely bölcsesége is a 1nit vakmerősége elveszejte. Egy 
más, nyilván való lépés, nem pedig szökés által kellett volna 
próbálni elébb adni a világnak tudtára, hogy iránta a köté
sek meg nem tartattak és hogy ínségre juttatják; de fegy
veres kézzel megtámadni egy olyan országot, ahol olyas 
környülállások szakasztották végbe uralkodását, a melyek
nek nagyobb részént őmaga oka, nem igen dic::iőséges és 
meo-fontolt cselekedet. U g·yan gondolhatja-e, hogy azok visz
szafogadják, a kiknek rettegni kéne az ő boszujától? lV[ás volt 
XVIII. Lajossal; ő oly sokáig állotta ki a szerencsétlenség
nek minden sanyarúságait; de Napoleon n1ég a haragjának
idejét sem töltötte cl a szám ki vetésben. Olvastan1 a nyolcz
hatalmasságoknak kinyilatkoztatását; ez azt mutatja, hogy
nincs Napoleon minden támasz nélkül Francziaországban, de



350 lC.A.ZINCZY J<'. ÉS GR. DESSEWFI<'Y ,JÓZSEl:' 

még se hiszem, hogy megzavar hassa többé a világot. Az is meg
lehet, hogy a baráts�íg álorczája alatt lappangó ellen égci ki
csalt:1k ezer játszi rcményadások mellett, hogy így ezen al
kal1natoss:tg1Híl fogva rcjtőclző barátjai felfedeztcsscnck és 

' 

egyszerre vele együtt clveszcjtethcssenek. - En azt Yi'trom 
1nindcn óriiban, hogy 111agát napnyugoti csász:'.trna,k fogja ki
hirdetni; pi.inkö ti e ,Ísz:1r ág lesz ezt H:ttha a Jc:::z a vége, 
hogy icyc:; tanítviínya, a,z ifjú orleansi herczcg, fog jönni a 
franczia trónusra?�\. ki.ili;ő hata.l1nass[1goknak n1indegy, akár 
n1elyi k a Bourbonok közül bhja Irraneziaországot, csak hogy 
béké,·cl bírja. 1\. congress11stól né,ncly tekintetekben többet, 
némelyekben pedig n1ég kevesebbet v,irtan,, ltogysern látunk. 

.\nnyi igaz, hogy a fortély kezd az erőszak nyomába 
lépni, a 1ni szintoly vcszctlcl1ne.s, dc legal:tbb nem oly vércn
gező. Ars cni,n artc clu<litur. De 111it tel1ct a gyengeség az 
erő ellen? - 1\. 1nidőn a fanatismusnak erőltetett és fenye
getődző mozgásait l:1ton1, 111i11clig eszembe jut Virgiliusból: 

I!ae nebulae 1nagis in1a petunt, can1poquc recun1bunt, 
Solis et oeeasum scrvans de culmine su1n1110, 
N ecq uiqua1n scros cxcrcet noctua eantus. 

1\lost. jó éjtszakát, drií,ga kedves baráton,. Ne gondolj sem
n1it az irígyekkel, a rágalmazókkal: azt a jövendő,jobban n1int 
1ni, fogja elítélni, hogy kik tudtak csúnyabban és  kik szebben 
1nagyarúl, kiknek n1ivel és mennyivel tartozik a magyar nyelv? 

Pascitur in vivis livor, post fata quicscit, 
Quu1n suus ex merito quc1uque tuctur honos. 

Ila Yalami ójs,í.g Y11,n a magyar literatúrában, közöld ve-
, 

1cm. T1ne itt egy kis versczctem legújabb firkrihísaim közűl. 
lT gyan kiről vagy 1niről van? mit gondolsz; az ördögről-e 
vagy az angyalról, vagy vala,ni nagy úrról, vagy valami vi
tézr6l? l{or[1ntsen1; arról van a mibe nem nézhetünk s a 111i-

1íltal mindazonáltal egyedül minny{�jan mindent látunk és 
' 

érzünk: a felséges világítónkról-a 1Vapl'ól. Ugy i:;úgarl1ljon 
rád n1ind holnap, mind ezután mindenkor, életed fogytáig, 
valarnint c<l<lig. nlaradok száz ezer hív érzésekkel 

igaz barátod 
Jósk,a. 

• 

\ 

LJt,Tf.;LEZl�SÖK. '.3!il 

lCcrtet és házat építek itt! 10-ik apríl felé a felföldre 
megyek, de itt leszek is1nét nyárban. A minap n1ajdliogy 
porrá nem égtem, de csupin escléden1 gondathins,íga 111i:ttt. 
Sed erat in Fato, aut Fortuna, aut providentia, mert a kúr a 
200 ft. 1ueg nem haladja. 

Egy philanth1·01Josn r1k (ernuei·szeretü·nek) lnfke a �Vr111hoz. 

�olcn1 quis <liccrc falsu1n

.Au<lcat. l"i1·r,. 
(;si l lagok " egek kir,ilya, 

Sze1n, láng és világosság, 
lste11 képe és orcz:tja, 

Rá<l nézni :ljt�1,toss{1g. -
Sze1nen1 ugyan ki nem ,\.llja 

J,'énycidnck dárdái t, 
J)e szívem azért h.íhílja 

Sup:!Írid11a,k fáklyáit. 
B,ír forogsz, bár 1ni11dég állasz 

1\íellettcd vil,ígokkal 
l�lsuha,nv,in, úgy t áphíJlasz 

Örö1nn1el és bájokkal, 
IIoo·y na,o·)' f'oro·ú sebess0o·o·el 

::, � t"I {")� 

' 
Repűlvén körületted, 

l�rzcm én 1nély édességgel 
Ilogy szí vc1n ébrcsztetted ! 

E föld vad, 111011<1, ,;ctét lenne 
Ila te ki ncn1 festcnétl, 

Ilajta za,·ar, zrivar benne, 
Ila szép rendbe 11en1 ,·ennéd. 

l3cnne,n él a )!inden-képe, 
S azt tőled kölesönözö111, 

Bennem lakik 1nindca szépe, 
Azzal feléd költözón1. 

• .\.z en1 beri ,;zí v é,; lélek 
Mindent csak t6Je,1 vésze11, 

Belőled és beléd élek, 
S nel<'cd leh'lek egészen. 

•
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Bár a fris hajnal képében 
Reglenként megjelenjél, 

'\T a.gy szürkület öltöztében 
Estve tőlem elmenj él! 

• 

B{ir forró lövéseiddcl 
Délkor lcsug}írozzál, 

Es szúró döfésciddcl 
Bigyadásnak áldozzál. 

Diír a hosszú éjtszakiíjú 
Lappokhoz közelgcssél, 

Akár a korom-orczájú 
Göndör rabhoz siessél, 

Ak�1r a fri„ kikeletkor 
Tér-, hegy-, völgyet hí1nezzél, 

Akár a lucskos szüretkor 
Baka torban tűkrezzél; 

Akár fi.iggő C::,CLnetéken 
Almákat pirosítsál, 

Akár télben vízfenéken 
Fagyos jeget indítsál; 

Akár a fölcl dús gyomrában 
Sárgás aranyt pergeljél, 

S fellegek barázdájában 
}Iennyköveket érleljél; 

Akár a sík tengerekben 
Nehéz czethalt gerjeszszél, 

S a még terjccltebb egekben 
Porból férget éleszszél; 

Akár négy hí,ngparipákkal 
Fogva tűz-szckeredbe, 

Lcukothoéből szikrákkal 
Szívsz szereln1et szívedbe : 

Ó Helios ! Phoebus l vagy Nap l 
i\lint egy J)árzis i1n�tdlak, 

Szívem oltár, és én mint pap 
l1ná.dkozoru és á'<llak. 

Midőn magam avagy másnak 
Indulati tipornak, 

LEVELEZT�SÖIC. 

S így nyugtalan vesztet Ú8nak 
Az élő s ti.in6 pornak : 

Örök'való világosság, 
Derítsd te ki lelken1et, 

Nálad kívül 1nás forróság 
' 

Ne perzselje keblen1et. 
S11gárolj a derült égen 

Annyi gyarlók' felette, 
Győzz a r{it szívc-vettségcn 

1\!Icl y n1agá t belénk ette. 
l\1Iindég n1it é;; n1ért c„atázunk? 

Pillantatok életünk, ' 

I(ik most 1nindég hadarn:;zunk 
�l{in<l halunk, mind temetünk! -

:\ 1[in<lég csendes, n1clcg, élö 
Tcrcn1tő, világló Nap, 

Rossz példií t bizony ncn1 fél<'> 
IIogy valaki tőled kap. 

Az egész égboltozattal 
Mely ::;zép cscnclességbcn él,lz ! 

1\ lerrkisebb c„illao-zattal 
�· 0 

Ilarczra ::;oha, te ncn1 kélsz. 
}1 ind a mi nagy, renddel n1<!p:ycn. 

En1bcr, köri.ilnézd 1nagacl; 
1�ied a baj és a. 8zégycn, 

l(is 1-íllat va.gy, ne tagadd! 
Dc van elég créí benned 

A naphoz hasonlítni, 
Csak a ho1nnlyt le Jccll tenned, 

N chogy 1ncrjcn vakítni. 
f\ szerető Nap· aln tta 

1\dcl szívedet szíveknek; 
Sug(trival ő n1utatta, 

Ilogy tartha.tsz az egeknek. 
!(egyes ap ! ki rosszra s jcíkrn. 

Egyarúnt sütsz! néktink intR, 
]�s a hozzád hn.sonlókra, 

Több, Rzebb ::,ug::írokat hints. 

23 
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CIV. 

Széphalom, l\fart. 30-tl. 1815. 

Tisztelt kedves bnrcíto1n !
Cseléded cno-e1n rusticá lásban kapott, kertemben ültet-,., 

1 ' tettcn1; ,nép; csak Juiron1 napot tölthetten1 e ke<lYes 1nun <u-
ban. I(iilönbcn nekem martius igen jól folyt cl; sokat dolgoz
tnnl é,- jót; 1nost a,zt a nevezetes régi ir6nkat készíte1n sajtó,
.-.1:1 .., J·it én 1ninclen foo-yatkozá.sai s darn.bossága n1ellett,
'" ' ' u, \. ' .::, 

úo-y tisztelek 1nint az ÚJ. ab bak közt Bi-tróczyt és Révait. Tn.-
o ' é .láld ki ez? Zrínyi l\1iklós. - Trattner augustusban v tet1

sajtó al:\. :iVIi őhozzá. képest az a kedves fecsegő ?yö_ng�·ösi l
Bizony a Zrínyieken halhatatlan fény ül : az _egyik d1:so ha-
1:íllal hala 1neg Szigetnél , 1nint egy 1nú�od1k Lc?nHl�s; �
másik pedig nagy katona is  volt, nagy úr �s, na�! t1sztv1se�_őis, nagy író is. Dc ezt bővebben leled n1aJ(� a ��nyvhen el�
adva. - S egyebet i„ dolgoztam, és hasonloan Jot. Azokat 1s
foo·od látni. 

0 

j\f ad. clc Gcnlisból két. darabot fordította1n lcányain1-
nak: Iíágd1· a pttsztribr11i, és  A két palaczk. Eugeniem 1nár
francziául egészen tudja az Izn1ael rollját: 1nost ugyanazt

' 1 ' 1 · magyn.ru tanu Ja.
l\IéO' ncn1 kellc venned azon levelemet, n1clyben neked::-, 

n,z l. Lrr,jos és Iíiiriyadi fi{cítyás véclelnieztetését Püspöki szloga-
biró által 1nco·küldé111. l(iilönben erre is bizonyosan feleltél
volna. ��n azt hiszem, hogy kivált Ilunyadi, ki nincs 1nentve;
de 1néo-is a kis n1unka vé2tclcn hccsü. Sokra tanít hcnnün-

,... < 

kct, a mit ncn1 tudtunk.
'frattncrtől n1cg fogom tudakozni hová küldötte a te

exe 1npbírodataz �n munkáin1ból, s mcgíro1n hc,l kerestesd. Már
négy kötet kész; tudnillik Bácsrnegyei és társai; - a Szív
képző Regék, n1egtoldva A jó anyával és a Paramyt�ck Her
tlerbéíl - s Gcssncr két kötetben. Most Yoricknak Erzékeny
lTtaziísn nyon1tattatik, két m{1s kötettel. - Augustusra
pedig Ossian két kötetben.

'l r. r. . . ,. )
Mind fogad fájdaln1ait, mind azt a 1nit veled rokonai1l

' szcnvcdtcttck, én is érzc1n, s szivescn i:,zánlnk érte. En nen1
:í.tallok panaszkodni az cffélékért, s :�lig is1ncrek nagyobb
kínt, n1int midőn azokat kell útiílnunk, a kiket, ha lehetne,
;::zcretni akarnánk. Utrun1que nostru1n incrcdibili n1oclo con
scntit astrun1. De abban hasonlatlanok vagyunk, édes hará
ton17 hogy te haj nélkül lcszcsz cg-lszcn, l1a, egy-két ily csz
tcn,lő jön reád; én pedig ncn1 remélhctcn1, hogy ha,jai 1nból
vnlahn kigázolja.k. 1\1icl6n az anyán1 halála jobb állapotba
tett, annyi építés és  cp;�·éb clkcri.ilhctctlcn szükség jöve
rciun, hogy elborzadok ha arr<>l gonclo]kozon1. ICöltségcin1

napról napra szaporodnnk, n1crt gycr111ekcin1ct 11cvclctlc11
h:1gyni ne1n akaro1n. Csak éljek, csak fclcségcn1 éljen, ha
gazdagok ncn1 lesznek is (a 111irc ;;zükség nincs), cl lesznek
ú o·y készííl ve hoo·y n1ao·okat ,-zcrcncsésckké tehessék; s ki

U ' b V 

tudja, nen1 találják-e fel az én halálo1n ntún azt a zcrcncsét,
a mit é n  foo·sáo·om miatt elérni soha ncn1 tudtan1. Dár valaha0 b 

a, jók őket clősegéllésekra rnéltóztatnák ! - ']�l'attncr nckc1n
tulajdon munkáimLól (ne1n azokból is, a 1nclyekct csak kin.
<lok, n1int Dayka, Bá.róczy és ICis) . zúz exc1nphírt :itl ingye11.
Ebből 20 cxplt ingyen osztogatok el. Ila 80-t clndhatnék,
egy-két ezer forint adósságo1n lcl'ovathatoék vele. - l\leg
él'tctte1n hogy ő a Schcllor Lcxikon:it aka1ja 1na,gyar textus
sal kiadni, s azonnal írta1n neki, hogy cngeLljc annak kiclol
goznsit nekcn1, s reá-álla. Ehez augustusban fogok, ncn1
egyébért, 1nint hogy vele jcít csináljak. Még egy lcxikon11nk
sincs szenvc<lhctő. A Pápai-Párizét az akkori i cl{íkhiiz ké
pest scn1 tarthatjuk ncn1-rossznak, a l\f :írtou<- 11cdig, a ki
ignol'{Llni 111éltóztatik n1incl azt. a n1it Riíjni,-, Szabó é,: Ii<1vai
::; czcknel-: követőik csináltak, " :1 ki csak a köznép szavait
vette fel, és holn1it a mit n1aga csinúlt a Bcrtuch (:\ltaL11n
ugyan szívesen becsült) fordít{isá.ban, - bizony igen ros,:z.
Én úgy hiszcn1 hogy Schcllcrcn1 jobb lesz minden cclclig
isn1ert lcxikonunknál. Dc e végre ncn1 rcstellc1n 1ncgolya:-11i
régibb és újabb jobb iróinkat, ncyczctcf-cn n p:ípista ircíit a
XVI. és XVII-ik szAznak. l\Innk1í1n a,nniíl könnyebb lesz,
n1iYcl én ki.ilön bcn is réo·olta készi.il2·ctek vala1ni ilyen for -

::, � 

111:íra, s temérdek jegyzésci1n vannak. Esztcn<léí nlritt, rc-
23*
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1nénylc1n, ké,-7.e11 leszek vele. l{iv:ínj ;;zercnesét hozz:í, éclcH 
barúto1n, ;; ;;zercnc:;ét ne C'sak a dolgoz:í:-l1oz, ha11c1n a lia
s:;,;onhoz itl. f{épzcle<l te, n1ely :;zcrcncsé:snek tartan,í1n ma
ga111a,t, ha µ:ycrn1ekci1n vnlal1a azt 1nondhatn{ik, hogy ha 
;ttvjok íikct ga7.da,gokk,í. ne1n tette is, tett értek valamit. 

· 1\. dcbrcczeni y{ii::,írban n1eg fogod vehetni a J(is ,János
,, crscit 3 kütl'luen. Szolgálnék vele, <le se1nn1i explrom nincs. 
Csak cgy<'t knptan1 1ni;1 n.p Trattncrtéíl. A portrait tahílYa 
\':tii, a 1n,Ísoclik ré7. szépen Ynn rnj7.olva (Sokrn.tcs a 1nagn. 
:Utal il]u:':íg:íbnn l'arnp:ott Gri,tiúk leples szobra el<'ítt), dc 
1nctszve goro111b,í11, - a 3-ik kép ncn1 ide volt <lestináJvri: 
Rictcnt vicini glcba;; ct saxa 1nc,vcnte111, hane1n ti két követ
kezű k(itctrk 1ncllé, 1nelyek 1Ioráe7.nak J�pistoláit fogják 
1nao-okba f'o!.!'la lni. 'I'rattner ezeket épen ne1n a ka1j'a kiadni, 

;:"") ... " 
. , :,; így kénytell'n le;;zck I,uther l\I,írtonnak két cxeellent1as 

férfiait, Balogh Pétert és Potln1anie7.kyt, kérni, hogy adjanak 
költsrget rc,í l l)c nckc1n a 11r1:r!Jokhoz ninC'i- nagy rcn1énycn1, 
1nc\o· 1nikor \·alnmit ío·<�rn('k i;.:. 1\. Ilor:íez l�pistohí.inak első 

,., ,.., 
kiitt't<'·t Supcrint. l{i,- h. l )r<Ínay S,'tnclorn:ik aj,ínlotta. Gon
dolod hoo·y tett vala1nit :1 nyo1ntat,ís cr,ínt? hogy neki e,, 

\' :tl:univel kr<lvcskc<lctt? 'J'alán 1ncg scn1 köszönte a mcg
tisztrlteté;;t. 13izony a ,Tézu;; l{risztus igazat 1nondott, hogy 
kiinnyebb n7. elcf.\.ntnak a tü lynk{in keresztülbúni - noha a 
hasonlnto:,;1,.íg 1\zsi:íban is irtÓ7.tató hyperboliseli. 

Lc\' elrd jaYalja sz,Ínllékomat gyermekeimnek itthon ta
nít:ísok cr,ínt, s a, n1inek különben is örvcndettcn1 volna, 
1110,;;t ann.íl i11k1íbb örvendek, n1crt a sögoro1n és sógornén1 
<'·pen nc1n jaYnlják. Derék dolog iRn1crni :t7. cn1beri i-zívnck 
n1indc11 re<liíit. Volt egy idő nmidűn n1éltóztatott egy vala
ki azt i,; ne\·etségesnek lelni, hogy én, a ki 1nágnús 11c1n va-
1ryok, ,,·ycrn1ekci1nnck i-zokntlan kcrcsztnc,·cket adtam; s n. r. 

liogy :1 Ca.lvin ,Ti,nos hitén lévéí c1nbcrnek lehessen érden1c, 
:izL n1{g 1no;;tan,íig sen1 tu<lja a <lrága l1ölgy 1ncgfogni. Ne1n 
gondolok én Yclc 1,n gycrn1ckcin1mcl idegenek nc1n neveltct
nck i:-:· nekc1n eléo-, hocr)' C7.Ck ;;7.cn1ei1n előtt ncvcltctnck, s ' t"' � 

ncn1 kC'II r<'ttcµ:nrn1 , hogy <\letckbcn, cgészségckben, crköl-
C':-iikhen k.ír esik. Ji'iain1 :tkkor lépnek a vilftgba, mikor a 
te;;t 1ncf(érlelvc lesz egy bizonyos gyönyört élni. Nabnnt 

• 
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sine eorticc. Azonban ha liiro1n vagy hat idegent i:-1
kapnék, az nckc,u a vctélkcdé:;érL i;; kcdvci< volna, ,tzért i,;, 
merL még egy-két nevelőt hozaLhatnék; ,L többek közL egy 
11'1agy,irt i:;; 111crt ezt 1nég :--ziik:sége::,bnck Larto111 1nint a f'ran
czi,í,t. 1\lég eddig egy gycrn1ckc111 :;c111 :szól rn,Í.:; nyelven, 
azt kivévén, hogy tótúl val:1 111it tuclnak,:; ,L lcgidő:sh 11é111ct(il 
1nind azt érti, a 1nit bc:szél11ck .• \ :;Ógoro111 gycrn1ckei l1 ,Ír0n1 
nyclvück, nolia az anyjok eléggé protc:-léíla a ma.gyar nyelv 
ellen, azt mondván, hogy az ő fiai t:1lá11 c:s,tk 11cn1 lc::-znck 
szolgabírák. Dc ez a nyelvbeli polyhi:stor:ság inkább káro:; 
mint ha:;znos; egyiket :scn tudjá.k jól. 

Bécsi uta1nban Gcn. Vayt :; b. l)rónay Si1nont akaro1n 
r11eghítni; J>cstről pedig Zireznck akarok n1cnni, :; l)úpúnak 
é:; Sopronynak, a zirczi ap:it l)réta, a p{tp.ii fi:skáli:; l ),í,pa,,v 
S{in1ucl é:s l(i:; J áno:; n1i,ttt. Onn,tn �chönauba, Ba,dcnbe, 
I,aeh:;enburgba s Béc:;bc cjtc1n útan1.tt; vis:;zajövőbcn pedig 
a győri úton haza. I>cöten f'clc:;égc1nct és idősb leú1 1yo1nat 
fc:stctni fogon, Do1irit által. Nagyon kérlek, ha l >cstre n1égy, 
fc:;te:scl 1nan·adat te i:; Donát últal. Szerencsésebben nI :igyar-o 

or.,;z:ígon 1nég :senki nen1 fc:;tctt. Igen jól tal:íl, :; a fc:;té;; 
igen :;zép. n1aga pedig a 70 esztendő:,; öreg a :szeretet.re l<'g-
1néltóbb c1nber. !<'elesége a d11ellu111bLt11 n1C·gölt l,crczcg I,ich
tcn;;tcin J{�troly lcúnya. I,épj fel n:íl,i az én ucve1ncL en1lít
vén s n1arr,t s fcle:;éo·c nyaka.dha l'ou:n,tk 01nlani. Ila én , .:, 0 ...... 

I(rcutzingcr .í,lta,l ne1n volnék igen jól fc:stvc, é:; úgy lio/_!y 
a kép a Bclvcdcrbcn is bátran elállhat, vele fcötctné1u n-1,i
ga.n1,it. 

Nc1n Döbrentei hala, 1ncg, ha.ncn1 l )ataki, a '\V c:;:-clényi 
keLlvc:; bar{ttja s nevelője .• A. búróné, elrettenve ezen l,alál 
által, h{izrLt vcvc J(oJo:;várt, s fi,t Döbrcnte1vel :s a ki:; Gyu
lai val egy fedél a.latt fog lenni míg iskolúit elvégzi. 

::\fidőn nckc1n ír.'d, 111ég 11en1 tudtacl hogy az cll>ai 
c:;iÍ.:;zár Lyonig ért. J�n i:;e111 v:írok sokat, 1ni11t tc. Dc én azt, 
scn1 hittem hogy Lyonig é1jcn. Ros:;zúl kell n1cnni ,L dolog
nak, hogy a ;\-Con:;icur I,yonba 1ncnctclc ,;cin zárli,ttta cl 
útj,í.t. Szegény c1nbcri nc1n, 1ncly ennyit k<:11ytelt·n szen
vedni! lttl 1niért� Dc ezt tűrni kell, inert a világ lcgjobb:HÍ.
o-(tra tartozik. S valóan oda i:; tartozik. A frauczia rcvolutio 
I:> 
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ig<'n nagy leezke a népeknek, hogy n1arat�a.nak a korl.ít
közt, :, ne bolondo:;kocljanak.

ln principatu con1111utanclo civium
Nil praeter Don1ini non1cn n1utant pauperes.. 

Phae<lrus
• 

ül.van az a, ki rcvolútiót óhajt, rnint Nero, a ki bővebb, b ' 'J 1. ' ' R' ' l ' 
e>:, <'gyenes utcza ,at ,1vanvan on1a1Ht <, a varost n1eggyúj-
totta. s\z olyan 1negérde111lené, hogy it tűzb<', rnelyet okozott

' 
' 

belé vessék. Es n1égis, mint n1inclennek a világon, a háború-
nak :; ;1, revolútiónak i::; van :1 sok irtóztató oldalai rncllctt
jó oldala is. 1\ ncrnzctck a nagy ron1lás n1ellctt az isn1eretek
ben n1eggazdagodtak. Csak vedd a n1oszkva ne1nzetet, rncly
l)iírist is látta, :N[tpolyt is, I{óu1át is. S a fejedelinek nen1 vc
rettettek-c fel a régi henye élet és n1inclcnncmü buj�ílkoclás
1111ín1orríúríl.2 J\Jagíinak az ausztriai háznak há.ny csudáhtst és
::.zcrctctet érdcn1lő tagjai vannak - a 1ni pal:1.tinusunk, János,
Rajner, é8 a bajnok l(;íroly? A constitútió nélkül uralkodó
pru sziai király, ha igaz a 1uit hallok, 1nost mindég azt be
széli, hogy egyedül a,z az uralkodó s az a nép boldog, mely tör
vények által é::; nen1 kéj szerén t i gazgattati k. A ,vürtembergi
királykának fiát úgy festék clőttcn1, n1int a ki kevés eszt.
alatt első generálisa lesz Európ:tnak. · A világ ismerni kezdi
azt a t:1ga<lhatatlan igazságot, hogy a vallc1stalanság és in1-
n1oralitás elválaszthatatlan társak, és többé nincs az a bolond,
a mi a franczia revolútióban n1egtörtént, hogy egy csoport
pap a Nationális Convcnt előtt dcclariílja, hogy a philosophía
oly clőn1enctclt teve, hogy többet a religio viízára nincs sem
mi szükség. L\z c1nbcriségnek nem jutott az a sors, hogy a
középponton tíllhas::;on 111co-; ú o·y elakadna benne és tlol o-ai-

o O ü 

lian az /l„t; itt ro1nln,ni kell egynek, hogy a, n1ásik gyarapod-
.ion; - az tch:'tt a 1nit én itt n1ag,t::;ztal va é::; örön11ncl ernlí
tck, oda tit ki, hogy a ti,-ztclcndéí super;.;titio fúriája, n1egint
f'c'·lrc veri :t harnnp;ol,:, f'clhízítja 11.zokat a kikhez bízik. Dc 11,
philo,:oplru:- ezt c,;cndcsen nézi 1nint 111i11llcnt, s azzR-1 vio·asz-o 

talja n1n
0
0-,ít, ho

0
0-y az cn1bcri \lolo·ok 1ncrő kitrikúk. NicO'mOn-

v b 

35!!
dá a I{risztus, hogy a pokol kapui az igazságon diadalinat
venni soha nem fognak.

Te Napoleon felől mégis úgy gondolkozol mint tavaly
és harmad éven, itzaz kicsinyűl : én pedig őtet 1nost is annak
nézem a �<i nil n1olitur ineptc. Ilogy ö rendkivülvaló jelenés
az emberiségben, azt neki n1éo· a.z ő me()'esküdtebb ellcnse\crc

. . ö 
O O 0 sem fogia tagadni. úgy született hogy legfeljebb is pro-

fessorka vagy katonatiszt legyen; rt szerencse túlhalall ta 
minden gondolatjait. Így elég 1nódja volt tanulni, s embere
ket is, dolgokat is ismerni. A ki Syriától fogva Madrídig s
onnan :lVIoszkauig és Győrig járt, az csak láthatott valamit,
s a ki 1796 olta 1814-ig vagy a ka.tonasá.g vagy· az orszácr
l�s fő polczán állott, az alkalmasan belé tanulhatott holmil�.
En tehát azt nen1 gyaníthnttan1 ::; nem hihctcn1 a mit Te írsz,
h?gy ő_tet .talán ellflnségei cs:tlták e lépésre. Sőt én azt gya
n1tom_ 1nkabb - csak gya1iítoni és  nem ríllito11i - bogy őtet
azok ,1.�dítl

'.
attál� inkább arra :L n1it tett, a kik a dolgok új

forma.Ja.ra altaltcrtek, inert láttiík, hogy egyebet tenni lehe
tetlen, dc ncrn felejthetik, 111i volt }"rancziaorsz,ío· 1813-ban. 1 

0 

s m1 ett 1814-bcn, s talán n1agok i::- 1nik voltak 1813 előtt, és
rnik lettek n1ost. Én arra szoktatta1n inag11.rnat, hogy 1nindcn
új történeteket a szerént olvas::;ak és halljak, n1intha háron1
század előtt történtek volna, s ne111 cngcden1 1ncg n1agan1-
nak, hogy Széphalmon, n1inden thíturn nélkül, a bécsi, péters
burgi, berlini, londoni, pií.rizsi stb cabinetek dolgait ja,valva
vagy kárhozt:itva 1lirigálgas:-an1. ,Júbban tudn�ik ahoz azok a.
kik ott ülnek 1nint én. S nekcn1 egyéb dolgoni van rnint a

n1onarclriák dol2::ít intéz<Yctni.
u 0 

A lcgfobb dolog n1ég i,. :iz, ho�y ;tzt 6hajt,:uk, 
. h ' 1 1 ' ]' ' 

1n1 azan < cgycH ::;zcrencses. ,,zcrt ne1n tehetek 
mint azt hogy i111:ídkozzarn.

hogy a
egyclict

.,.\. Naphoz írt ltyn1nuszt e::;udií.lva olvastan1. 13ár 111c·g
küldenéd Döbrentei nek, hogy 1\I uzeun1á ba fel vehcs,;e. ivlcl y
kiír hogy te a:r.t ne111 liex11,111ctcrckuen dol/.(o:r.tad, 111int a
görögök hyn11n1sza.ik. A I{i;; ,János V er:-cibl·11 11cl1,íny dj,,_
tichonokat is fogsz lelni, s csu,l,ílni f'ogod mint vitte ,íltal oda
a maga csudií.hí.st érclen1lő könnyen-ö1nlésit. I(örtcn1 hogy
te 1 ' l '1 ' ' 1 ' 1 1 · ' . · gyen e :<:r.a11\ <' ,aro, s <·ne <e JC11 czutan ,,.., ,; 1nost 1nar
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ink,\ hh hcxa1netcrckbcn vagy cliRtichonokban. S talán 1neg
,,,ze0·ctc1n vele ,-z,í ntlék,í t. -;\Iost Ilorvá th Elekkel ismerteti ck 

t" 

1neg, ide tevén n1indcn leveleit, s cg_Y derék 18 esztendős 
poetriánkkal, 'l'ak,ícs Judit kisasszonynyal, kinek atyja, föl
desúr Vas y,\r1ncgyébcn és Bcrzsenyi11ek rokona, gyönyör
köd vc nézi ezen egyetlen gyermeke szebb foglalatosságait. 
- IlorY,itli r�dá1n, a c:;i111bókos poeta, bizonyos 1na,gyar lelkü
dalokat írt, é:; azokat i1nitt-a1nott fclénckclgette. Á.\_zok a
kiket a, ,·én Orczy Lőrincz, a gener. és a,baúji főispán, sck

restyéseknek (azaz gehei1ne Polizcy e111bcrcinck) ncvczgetctt,
béfiittyenték a dolgot, s gróf A1nadé parancsot ka,pa a palati
uu:;tó], hogy vizsgálja 111cg 1ni való a hírben. l lorvá th egy
lclcletct ada, 1nelybcn .tzi írja, hogy azok ott is "úcítra1i elé1ie
keltethetnek) r1honnan n JJarancs jött - (e szók állan,tk a
feleletben) - s .,.\.1nadé elég 11cn1csséggcl bírt, 1ncgigc�rni
Ilorvúthnak, hogy ő az ő verseit ki fogja 11yon1tattatni.
l�.,.yéhcránt nc1n lcoz 11cn1 kedves nckcLl ha elmondo1n ezen
"' 

pocL:ínk történeteit egy-két szóval.
1Iorvúth 1.\tliin1 llcbrcczcni togátus volt, együtt Nén1cthi 

P.íllal, kit gróf Pálffy l(úrolynak 1779-bcn írt, és az Orphcus
bau is /e11yo111t.itot,t vcr:;ci1:öl is1ncrhctoz: ott 111egcsapták, dc
c:::;apott ::; .. gel harn1a,lnap n1úlva egyet predikála Debre
czcnben. J>rókAtor levet' ingcnicur. Elvett egy Oroszi Juli
ií.na ncvü kisast-zo11yt; azzal rosszúl élt, perre fakadtak, s
elváltak. I(aron fogv�t vezette fel a scdria elébe elhagy.indó
feleségét, hogy ott a félrc1nchetés eránt hozott scntcntiát
n1eghalljAk; s an1int az felolvastatott, azt az ajánlást tcvé
hölgyccskéjénck, hogy í1nc ő kész újra elvenni őtet. (Ezt
azért, n1ert titdta

) 
hogy bizonyosan neni lesz a felelet.) -

Ismét megházasodik, és isn1ét szerencsétlenül; nem leve sem
most, scn1 az clsőhb háza:ssitgában gycrn1ekc; s ezzel a Sár
közy kisasszonynyal sc1n férbetc !l1cg. ICülön vette tehát
laloí.o,Í.t, s egy ICazinczy IGári nevezetű, kálvinista pap lcá-
11yával - ( dc a ki a név hasonlósága mellett sc1n rokonom)
- együtt él Pctri-ICcrcsztúrban Szala-Egcrozcg 1nellett. Ez
az igen nagy taJcnto1nú, felette 111unká1' s igen jó charaktcrű
cn1bcr gyengécske volt a szcrclc1n örö1ncibcn egész élte min
den napjaiban, s most 1neg ..... söuött, úgy hogy alig 
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ülhet; s ha ;Ul, kezével kénytelen az in:stru1ne11tu1n pccc:an"t 
rniudig tartani. Ilan�rj,t kappanhangúv,í. leve. 17U,I tújban a 
poc;;isről általtért a philosoplii(u·a, és rcttcnctco cllcust>gc 
ICantnak, kit ncn1 érthet, 111crt né1nctííl nem c.::ak 11c111 tud, 
de tudni nem is akar. Írt egy 1nunk,í.t i::; clc quadratur,t cir-

, 

culi. - Ede:; baráton1, így bukhatnak n1co· a J'ók i:-:, ct ne nos 
' ;:, 

inducas in tcntationc111 ! }�;; n1égis C7. az c111bcr volt az, a ki, 
l,ítv,tu hogy az ő barátjának Spi;;sicltnek gycr111ekci ,td pcra 1n 
et saccu1n fognak jutni a tcn1érdck adót-t-Úg n1iatt, litván 
hogy 1nindcn barátja Ö:5szctctt kézzel nézi az ínséget, clőálln, 
és tútornak aj:í.nl[L n1,1g,ít, :s azt úgy vitte a.,nint illik. Lc:í
nyán segített, dc a fiuból egy hasztalan cn1bcr leve. Nc1n 
akaro,n elfelejteni hogy eltnondja1n 1nit <.::-;ináht Ji' ..... ct-cl, 
a ....... i J,�xcellcnti[tval. 1\,Jidőn ez rt eapit,íli:;t fcl,·cttc, dc 
szokott nagylclki.isége szcrént a n1ag,i földben fekvő liariítja 
gyer111ckeinek az ötven forint intcrcst clc11gctltc, a !Útor így 
köszönte 1ncg, és egy szóval ;;cin egyébbel : J�nnyit <i11,;rík.él't 
,i zsidó is tett vol1ia. 

1-Iorvúth Elck11ek é:,; Tak.ícs Du<linak ,·cr"eikct :; leve
leiket, kérlek, küldd nekcn1 vissza, vagy hozzad I(a�t':Íra 
a l3a.rkóczy Fcr. instcl!;ítiójárc.1,, 110] szeretnélek hítni. ] Ja 
pedig Olyoóról Szcnt-�lih,ílyba, vagy viszont, mégy, vedd 
fclé1n utadat. Ncn1 képzclhetc<l te, 1ncly gyönyör az 11ckc1n, 
ha én tégedet láthatlak, é::.- n1cnnyit tanulok tőle<l. l�n Bées
bcn 1808. é:5 1812. volta1n, s aprílbcn 111cgi11t ott leszek. lI:í
rornozor tch,í.t Bécsben az alatt 1níg ICas,;ún, n1cly hozz,í1n 
négy óra, egyszer se1n. Nagyon 11011 i.ilő cn1bcr lcvék ürcg,.:é-
gcrr1rc; dc jele hogy hon jól érzeni n1aga.111at. l�lj "zcrcnc::<é-
sc 11, kedves bar.í.ton1, és szeress n1in t cddiO'. l�z nal)'y örö1nc 

;:, r:, 

az én életemnek. 

J(azinczy Fel'encz. 

Idcálaiclra nem tudok egyéb krioist, hancn1 ltogy örvend
ve híton1, :;7.Ívcscn örvcnllve, hog-}' dolo-oztad. 1\Iío· 1nco· nc111 ....... t'") t') � 

olvastan1, C'lrrttcntc1n, hogy ncn1 8 hitnc1n 12 sorú ,.:tr<Íph,íkl ia11 
vagyon dolgozva. Dc 1nidön n1cgolvai;tan1, el1núlt rcttcnéscn1. 
1\.. 12 ;;orú strópha szerencsésen 3 11égysorú stróph,íba van 
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0
„ ntve úcry hocry csaknem n1indeniitt vége az értele1nnek a

' 0 0 
• 1 5 ·1 b 4-<lik és 8-ik soron, s a gondolat ncn1 megy alta az -1 e e

s 9-ikbe. . Ezt az ódát Schillcrből ( ncn1 Sillerből, n1�rt az idegen
neveket idegen orthographia szcrént kel_l í�-n�1n k) I<.is. J

ános
is fordította. Dc verseit kölcsön adtan1 k1, cs 1gy a lapi a 1:c'.n
provocálhatok _ Olvasd n1eg a,zt, s az öszvehasonl1tas
neked icren kedves lehet. 

D�li. Ez a szó nem csak szépet hancn1 1iagyot és széJJet
tc:;zcn. Deli terinet ne1n lehet a GTazien,v11chs .. Azt , �tz
asszonyt nevczzi.ik deli ter1nelíí1iek, a ki oly,1n in1nt ] ay 

0 d ·· 1 1\.pollo Va,tican us}\.gostonné volt ezelőtt 4 eszten ove . 
deli <le te c:-ak széJJ vagy. 

' Gyöno·v napszcílok. Ne1n szép cpithetori. 
e. 

l' 
, Fohdsz excellcns. Sohajti1nban, Ezt ta an nem n1ernen1.

Vigaszt'lást. Ez is ke1nény kc.
1'ere1ntsz hasonlóképen. 
Adol és l�nkadol peccat in leges Gram111., quia secunda

persona e:;t aclsz et )ankadsz. Si secunda csset lankadol et
aclol, tcrtia foret adik et lankaclik.

De az óda 8chillernek minden hevét álta.lhozta kö-
zinkbe. Quo<l crat faciendum.

Nagyon kérlek hogy philolo�iai-aestheti��i ér_teke,zé:e-
l • · 'k e a· nt ha ncn1 kész 1s velem kozlen1 mel toz-< et az UJ szo r , , , . . . , 

tai:.sál, hogy hasznát vehessem. Csak abban is_ igen sok JO van
a n,it ezen leveled 1nonda neken1 ez eránt. B�zonyosan fogok
t 111•1 az értckczJsből. Nincs nehezebb n11ndcn dologban,anu - , . , 11 ·úgy itt is, 111int kivonni a lincát, quos ultra e1troque a an1
nem kell.
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cv. 

Szcnt-!\Iiliál_, t, :3-dik april 181 .5. 

Te a n1itgyar litcratúrának 1\.tl�ísa vagy. I-Iun1eris in
eumbit pondere coelu1n. Mi könnyen, be sokat és be szépen
dolgozol! Zrínyi Enniusunk ! - Paruin sanguinis, plus ncr
vorun1 . .t\.djon az isten Neked hosszú, hosszú, igen hosszú
életet, amíg lchellcsz, n1ert halálod után úgy is lesz. Ugyan
eszközölcl hogy kapja.111 meg egyszer a 1ni n11ír kijött ecldig is
.i\1linden l\1unkáicl gyííjte1nényéből. JI,t pénzein lenne, és nen1
volna 111inclen tett lefizetésck n1cllctt is 1nég sok h ií tr,t ,L lcfi
zetendő adósságokból, vagy ha csak cidcuhílni is lehetne
hogy valami. új viszontags,íg ncn1 ércndi n1aho]nap a papiros
pénzt, e nyo1non igyekcznén1 rajtad könnyíteni 80 nyon1tat
ványok megvételével. Gyerrnckcidre nézve n1ásról ne gon
doskodj, ha.nen1 hogy : Qu ilibet a.gnoscat 1noribus ess e Tuos,
és mindenütt n1ind szeretetet, 1nind becsületet, néhol pedig
és nén1elycknél segedehnet is fognak találni.

Elhozta1n 1(,íllóból két nagy férfiai n k védelmcztctése
ket. Fejér várn1egyc küldötte 1n0g Szabolcs11a.k. Jó köny
vecske, némely eddig közönségesen is1ncretlcn előhordrísok
kal, csakhogy itt-ott egy kcvé:-;sé nagyon ,Ltlja, ki niagát
benne a németek, a tótok, és ,t diáko:-;:-;,íg ellen az i11dúlat, a

' mi nutgában ugyan, a sajnos cn1lékcí:etck éf- a jelenvaló érzé-
sek iUtal menthető, azonban ,nég is f'clcttc nagy hiha, puliticc
is, n1ivel nen1 kell tűzzel, vérrel és fegyverrel akarni nyel
vünkre hazaszülcttjcinknek egy ré,-zét ,íltaltéríteni. Vagy
könnyü és ink{ibb <:siklandozó, mint csípve szúró tréfa, vagy
hideg vér alá kell ,nég 1110 t dugdosni igazs,í�os bo::-szúnkat.
Prudens sarcas1ni va.cuus subric1ct ct odit. Az Exoria.re ali
quis 1nost még <.;sak levélbe, nem könyvbe való. Azt a tort
sem hor1ltam volna fel, a melyet I{i11izsi egy irókézhez vagy
ak,írn1ilycn rnás anthropophagushoz illíí kcréktú.nczczal fejrzc
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bé. II,t valan1i 111osb1ui J1agy generálnak n1 agyar előkelő n1át
k:íja olva,-.antlnni°L ezen ti,rté11elct, 1najd azt kiúl�a11á. fel : -'"-)1

le barbarc! Az ellen.,;ég vérétől 1nég fi.i:<tölgö vitéz karoktol 
::,z(vc:::cn :íltal-ölclteti 111ag(1t, tlc neki borr.adna és 11ndorod-
11ék az olyatén ajakoknak csókoh'1sútól, a 1nclyckről oly irtóz
tat.J tch�r lcfityegc. Lucrctins n1ás ajr .1kokkal közelíttcti ... . , . :\liirsot V t'•nu::::ihoz. U gya,n 111it tartoza az ilyctcn iszonyatos 
vall t,ínc.:z ,1 har.:íban a 1nagyar nyelv régolta. fcn,illó becsének 
111co·n1u tat,\s.íra r Non erat his locus. Ezeket bará.ts}ígos 
�r.í�ck közé; ncn1 czélo1n valakit b.-í ntani . .t\ fondor ( criti
eus) hangyabolyturkáló ugyan olajjal jól kenőskötljcn fel 
elébb hoo·yscn1 a túrúshoz fogjon. 

' ti 
. 

1 1 'chcllcrnck 1nilyen diction,-ü·iun1ához 1rant Ol a ,  1nagyar 
textust? Zun1 l(leincn lateinischcn "\\7 örterbuch vn.gy zum 
.\usfiihrlichcn und 1nöglicl18t vollst�i.ndigcn, 1nclynck 1ni-'1sod
l.'Zori kiad,ísa Li pcsén 1788-ba 11 kövctkcze? l(ivánná.tn hogy 
ezen utoh;óhoz, dc akkor nehéz lesz azt egy esztendő rd,1tt 

1 ' · J1 , 11 -,n·)· 1· · " ke'sziilct :\. 111i11d e"')'· 1nindazoni1ltalC \'C<rC7.llt t... 1. :"-1 � u, . · ... 
e,. ::, ' ' 

1 !':<ak fug-j hozz:Í, :1k,í.r u1cddig tart is a 1111111ka, 'a�za. nag�c,-;orb,íukaL f"ugo<l helyre ütni, és 1nintegy koronaJat fclt�nn1

olykor szükséges, 111indég h:tsz110.,;, é::; soha:-:en1 éktelen fara
d�r.ú:;aidiudc 1�nilékezhctel, hogy örííltc111 a1nidőn egy n,,.1-

·1' 1 b" t t'J "1: · clolo··1i•] l·o""zLe ]·Övének.��rnr o-ra1n111at1 ,ava 17. a a· ., ,1:, .-,' , ' , 
. . lia 1110r C"')' I\Hl�-)':11' o-ra111111atikát, ])l'OZO(li/tt és dicttOnfll'IU-

_., '"' ' 0 
• 

1 l l inoL i:; ír,;z, 111.ir a,kkor 1nég n1érkezni se n1crJCn ve ct va a-
ki a niai napig terjedő íróink közül a 1n,1gyar literatúra er,í.nt 
tett érLlen1ciben. - Ez e Seheller felette Llcrék cn1ber. _I\. 
néinct Lcxikoo-raph11sok közt talán ez az egyetlenegy az, a 

0 

, .. kinek az clöljúró bc.,;zédjét hasznosan, épi.ilctcsen cs gyo-
nyörrcl lehessen olva.,;ni. Sehol sem ::;z,illott_a, ::;chol se111 lepte
iucg az úgy 11evczctt c.:;prit dc .,;ystcn1cs. J(1 nen1 mondltaton� 
hogy örülök sz,índékodnak. Az én készi.iletem sc�1 a lc�utols_o 
ezen t(irgyb:1n; egykor kczdetten1 abból cg�rc , is n1:1sra 1s
'l'őlccl vilúgosotl.ísokat kérui, dc akkor 'l'� 1n�sl�cp elf�glalva 
lc\v{,11, vagy pedig 1nivcl tahí.n nén1cly kerdesc1 n1ct kcIJLcle
ncbbcknck t:trL,í<l, nagyon n1elleslcg f'clelgetél neken1, és én 
csakhainar ve\'é 1n észre, hogy azt nem kell unatkoztatni a 
kitől tanulni akarunk. Ez okon tehát felette örvendek, hogy 
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ezen pály,í.ra tért 1nostani íparkod,1so(l. \',dahol ir:Ísni111 kl>zttalá.l tati k 1nagya.r f"ord ít/tsban a dictionári 111nokról ,·:d<í rr.i kkely, a, nagy franczia Encyclopacdiúból. ],: 1naga d' 1\ le111bert1nívc, és én rnég azt JTiu111ébcn kezdctt<·n1 111,1�ynrra últaltenni; 1najd fclkcresc1n és mcgki.ildöm, nc1n hogy tanulj valan1it belőle, hancn1 hogy lús:::ad, hogy n1úr finta! koro1nba111ni11ő vonszód:1ssal viscltcték hazám szidött nyelYél1ez, <'·s1ncnnyirc iigycltc111 a lexikographiára, dc n. környiiJ.íll.í.sok iclcs oda. szcrteszélycl ha;jtviín 111indcn koron cngen1et, ,-,ohase1ncngcdénck elegendő nyugaln1ason folyó időt késziiletc111b6lvahuni co-észnck for1nál(1siíra. V evé1n azonban ol)' kor-ol ,·kor 0 
·' 'hol itt, hol a1nott annak haszn:ít, és így 11cn1 vala f,íra.ds,ígo111cgészlcn sikeretlen. 

1\zon szcrfclrtt csucbUkoztan1, a n1it l_ >r<Ínay �.ínclorr<ilírsz; sokat vu.lék tú,rsasúgrí,ban teljes élrtc1nbcn, dc én legalább 11 1inclég a legnagyobb buzgós:í.giít tapasztalta111 honiliteratúránk cránt. ]{ár ha viíltozn. Sokat t11<l ez C7. f�rfiú !Est quidc1n n1agis cruditus, t1ua.111 literat11:<, 6,-,. 111ég is ;-;zikra gyn.nánt általjá1:ja (ítct rnind az a rni szép é;: a 1ni jó. Scly-
I)Csséo·e tch:'.Lt 111incl a túrsalkodás b,íJ"o]cí CRc,·cgéscinck :írtnl-� ' 
111á.rn van, n1 ind pcclig nagyon ,tkadályoztntja n.zoknt, n, kiktuclon1,í.nyú.ból valn.1nit kikapni, kicsípni igyekeznének. I,eg:kedvescbb n1czcjc a ,  napkeleti litern.túrn,. Ila a tíi11 kcrcsztiil1ncn{j elefii utról szólan,\l neki, azt 111ontlan,í, hogy n clc:í k forclít,ísbn,11 <.:f1111f'l1,s vrin, ncrn pedig f'lr')Jhr1s, é,-; hop:y c:11110111,: dc:íkúl vastag hnjókötelct nznz a.latt.s:ígot is tc;:;zen, hogy íp:yez e hypcrbolc Európ:í.ba. is beillene és hogy ninr,;cn nd potcntin.1n Asiatican, clcva.ta. Dc n, fö,;vc\nyck b,ír 1nindcniitt találtassann.k, schovri, scn, illenek bé. 

I(öszönön, Nckccl, kc<lvcR J?crcncr.cn1, hogy fonnyacl/) képe1nct annyira akarod. IIa. l3éc;,bc n1encndck, 111:ij,I len1aj-
111oztato111 n1agan1 gy(íl"ííl,c, rón1:1i 111ódra, és :17.t e111lc"·k0zc·t(íl neked elhozom, és így foglak 1ncgszólítn.ni (),·í1li11;,,-;al : 

In digito <Jui n1c fers11ue refcrsqnc 'fuo 
J�ffigic111c1uc 111can1 ful,·o con1plcxu;:; i11 auro, 
Sen1pcr a .1nici viR ora Yitlcre Tui. 
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apoleon kis cselekedeteiről nen1 tudok na.gy szabáson
gondolkozni, nagy cselekc<leteiről pedig !1asonlóképen neu�
tudok kicsinyííl. Ilo?:y az c,nbcreket n1111<lcn tapaszt�Lln�.1
1nellett ne1n csn1ertc, annak ncn1 kevés pr<íbáit lehetne adni,
1nclyck köziil a lcgnagyobhik ki1non<1hatatlan 1negbuk:ísa;
dc� nc1n csu<1a, 1nég psychologini tekintetben se1n. Iura ne
aat sibi tlata, nihil non arrogat ar111is. Ulysscs knptn el
�égt<'.·re Achillc:-: p,1izs,ít. ]fortisg11e Yiri tulit nr1na clisertns.' 

l1„nniíl ninrs ,:zcbb, 1nint úg:· nézni a n10:::t:1ni törtc\nctc
ket. n1int ha háro1n ;;z,\zaclok előtt fol)·tak Yolna le. De :1 nen1
C léo· hancn1 ítélni is úo·,· kell rólok :unint id6,·cl n rész,·e,·ö-n, ' �. 

tclcnck, a kik n1ajtl 1nind a fényest 1nincl a honHílyost egy-
cr:ínt tekintik, alkalmasint ítélni fognak. J\nnyit tudok, ho�:·
Te zéphalon1ban, én pedig Sz.-i\lihál:·on n ,;zob.í1nban jo�
ban tal,íltuk cl olykor n1inclcn posi_ti,·111n d:ít111nok nélki.il 1s,
hoo·v n1inl,et 1na.o·unkat 1neo·vernek a francziúk. 1nint a.z hú-

"'· b � 

borút-lázító akkori n1inistcr Stadion. l{ülönbcn oly keveset
,Í rtott YOI na a 1nonarch iának, Europ,í nak é,- a világnak, ha
hib:íztál Yolna ejtéseiclbcn, 1nint hogy ncn1 ártott, hogy nc1n
hibáz túl.Jobban tudtak-e ahoz azok akkor a kik ott tiltenck,
111int Te, azt én nen1 tuclon1 cgéi:;zlen; a.zonban ők n1ost úgy
o-ondolkoznak n1int n1i Napolcon plánum:ínak clsüléséről. A
b bizonyos, hogy Te akkori gyanítfí:::aidda.l se111 a v1hí,got ncn1
igazgatta.cl, sc1n a n1onarchia.t nc1n intézp:cttecl,és hogy egyéb
dolgaidat, a 1nclyckkcl foglalatoskocl,il, azért cl nem 1núlasz
tottacl. Az anglusoknál, mert tudnak szaba<lok lenni, a leg
közijn;:égcscbb emberek nyilván, szabadon és alotrki előtt is,
kimondj(tk Yélcménycikct, ncn1 c,aak arról a 111i történik, ha
nem a.zokról j„ n. miknek történcnclőségét gyanítják; söt fo_
ga.d,i,sokat is tesznek cgy1nússal, és még a hozzávctésekct
is a politikában nyereség vagy YCsztcség a.Iá b�csá�ják. Ott a
kőn1í re,-, a. 1nész,íros, a kereskedő és a lord egyerá11t szaba<l-, � 

na.k tartja. Yap:y ócsárolni lortl Bcntincket és Castelrcaghot,
vag:_v azt .íllítani, hogy a.hí fogja írni két hónapok alatt nz
a1nerikni st:ítusok clőlülőjc a gcnti köté,-t. Szint olyan tern1é
tizctc,; ott rryana kodni a föld1ní l'Clé>nck, hogy 1nicsodús lesz az

:-,. 

id{íj:í r:í sa hol nap II tán, 111 int n1cgj egyezni, n1cn nyí tetc1nes é�
trn1c',rd0k hih:íkat trvc cp:ynch,íny h<'inapok alatt X\TllT. l,a-

• 

LE,'ET,EZ(�SÜJC. ;Jf,í 

jos, és 1nikct n1úla.szta el a congressu;.:. A hírei:; l lu,nc így
definiálta a csudát: A csuda az, a. n1i nc111 lehet. Dc n1iYcl
i:;ok dolog történik a n1ely lehetetlennek l(ttszott Yagy látszik,
mihelye,;t valóban történt va.la1ni, az azon lépten n1cgszii11ik
csuda lenni. Dc n1it lehet 1no11dani !tibctií,-éggcl törté11c11dő-

.. < 

nek? J.\.zt-c csu p:í.11, a 111i t nz cgyébcr.í 11t ti,:ztcletr<'1nélti',
e1nberek históriai esetekkel t(u11ogatnak? I�gykor l{c'>1nál,a11
lcYén Hun1e, egy carclinál azt bcszélette neki, hogy ,-zent
Don1okos co-v a toronyteteJ· érő! leeső kőmí ,·e::;t esés közben a

t,. 

lcYeo-őéaben mco·iílla ta, sebesen szabadságot 1ncn vén kérni aO O O " priorhoz, cngc<lné n1cg neki, hogy a hull6n cs11d:ít 1nívclhc,;-
sen, és a.z ég n1cg föld közt fügőt kárvall,ís nélkül a földre
leszállíthassa. lle:t :í.llott szívesen a. prior, s a . zent csud.ít
lcgottan tökélctc,-ségrc vivé. Elmosolyoda 1Iun1c. i\licsoda?
az úr ezt nem hiszi, 1nondá neki a cardinál; h,í t Yan-c Yalnn1i
lehetetlen az isten előtt? Az úr 20 <lon1inicánusnak, 3 szi'ir
ke-ba,rá.tnak, és 4 tudós jezsuitának, a kik ezeket írj,ík. <·,; 5
:íjtatos asszonysligoknak, a 111elyck tulajllon szcn1ckkcl hí t-

, ták, nen1 hiszen? Es a.nnyi tiszteletrc,néltcí é,: legkisebb ki-
foo·ást scn1 szenvedi> dátumokra, cm mit scn1 i.i�ycl? .i\leg·;.:zo-

o < • 

rúlt a préselt anglus, és azt mondá végtére a legnagyobb
alázatossággal : Én E1ninentiádnak 1nég i;okkal több és ta
lán méo· hitclci:;ebb bizOll)'Sií.o·okat n1ernék cl{i,íllítani annak

0 b 

1nco·n1utatá.sára. , hog-y 1nár régolta 01nnin corpora ,·cr�u,;t) ._,. ... .... 

Centrum terra.e oTavitant. Okos cn1bcr volt a, cardin:íl, ést> 

n1a.ga ugyan ezután is, n1crt úgy tct,-zctt neki, nagy gyönyör-
ködést talála a. csntliík csutl,ílásában, 1ncg;c11gcclé 1ninrlazon
:Uta.l az eretnek I-Iun1cnak, hogy ő azokat 1nohcín ne higyjc, és
co-y darabio· lco·alúbh azokról kétclkcdhc,-,,;cn. - Eddig nl-

e> � � ' 

ka.lmasint P�írisban yn,n i\ a.polcon. J -Iol 1nond tn 111 <!n, hogy
oda nc1n ér? De 111cglchct azért, hogy ta.lún 1nég li;ítra Ya.n :t

fekete leves, 1ncgválik; le vrai n'cst pas toujour.; prouablc, és
\'i�zont. I -Ia ez e nagy ta.lcnton1ú e1nher - é:- én azt ;;oha scn1
ta.o·a.,ltan1, és az összefér több rcntlbcli 1nin I rút, n1intl kis

:-, 

cselekedetekkel is - ha, 1nondo1n, ez a nagy tnlcnto1nú cn1-
ber, a ki már 1nostan a szercnc:::étlcnségcn i,- kcrc,-ztiilrncne,a.zon naay leczkc ut:ín a 1nclyet knpott, n1ap:án annyira ural_
kodni t:dna. hogy nzt 1ncg-tartsn n mit a prorla1n:ítiój:íhnn
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1no1Hl, hogy t. i. ,;zi."1kség elfelejtkezni hogy a viliíg urai
' . 

v(1ltunk, (le azért nc1n :,;zi.ikség, hogy nuísok nekünk paran-
e,;oljanak, é,; így le1nonda 11:1 a,nnak vissz:iszerzéséről, a 1nit a.
l{.hé1111son innen cl\'e:;ztett : - nuír akkor sc1111nit scn1 iírta
na, siít hnszn,\lna. ink:íhb a vil:ignak, ha t'tjrn beülne ri trónus
bn. C,:;ak a n1ilit:\ris dcspotisn1usát n1ér:-ékclné odahaza. is, n
1nely az cmbcri,.:ép;nck legnagyobb csa.pásn., úgy az én cszcn1 
és szívc1n Yclc n1indjárt 1ucgbékél. l�gy szót scn1 szólottan,
rúla n1íg szá1nkivctésbcn vala : Pngna ,;u11m fincm, dun1 iacct 

' 

ho::: ti,;, habct; h ancn1 n1i kor ezelőtt vissza élt a .  szerencsével, 
és tclJ·csséo-o·el nc1n tucln 0110-edni ftJ' óza11 észnek, ha,ncn1 n1in-

o� � ' 
clcnt csak a testi erübcn helycztctc : 11cigyon hosszankodék 
ellene szintúo·y vnhunint J'obban harairszik az c1nbcr, ha ok 

' t""'. .._, 

van rá, ke1lvc,; :,;zerctőjérc, n1int vala1ncly közön1b szc1nély-
re. - .t\.cln,í az isten, hogy hítn[i, hog_Y c:Supán a valóságos 
sznbacl cn1bcrcknck ,.:zívcikbe11, nc1n pedig a zsolclosokban 
yagy a. hízelkctliíkben, vagy a többi régi 11agy házakkal vnló 
czi1nboraságban áll a fcjcdcln1ek ereje, bátorsága és a biro-

, ' <lnltnak szerencséje. Epít:sc uralkodás:ít ne a hazugs:ígokon, 
ne a o·íío·iin, ne a 1nás 11c1nzctek 1nC!2'vctésén, és az okos en1-

� � u 

berek - ha szája ínyére nincsenek - ül<lözésén, és azonna.l 
Ú<Yy foo-0111 i1n,\dni, n1int ha.itlan in1ádtan1, miudcn el1núlt hit-

r-- � '.J 

::'zco-é:::ei n1ellett is. Dc ha úo·y 1nenend n rnint ÚJ. ra kezeli, 
� 0 

azzal t. i. hogy őtct é:- a franczia katonaságot soha senki 
n1eo· ncn, iryőztc, és több eze11 IHingon l)endűlőkön : n1fÍr 

� ....... ..... 

akkor c,;akugya.n rosszúl é„ vc:Szccleltnc,;cn fog cselekedni a 
régi nót:ít j.ír,·(1n, valarnint XVIIT. Lajos rORRzúl csclckede, 
hogy X npolronnak legnngyobb intézeteit is, csak azért n1ert 
tiílc Yalának, ln,.,;;;an-lassan cl akarta enyésztctni. Lán, 1nilyen 
hn,;zn,í.t vc;;zi. - A Yégc ezen egész okoskoclásna.k csak az, 
hogy a.lkaln,a;;int ocla közclgeti.ink, l1ogy ezután nem sokáig 
fog n1aradhatni a trónuson a. ki rosszúl uralkodik, azaz a ki 
n kiiz,·élckcclést n1cgvcti. A közvélekedés pedig egy kipallé
rozott Rz:í.za.<lban jobb.íra vox Dei szokott lenni; tlc értct6-
dik, hog,r nen1 n nép ,;alakját, hn 11e1n a jobban nevelt és 
küzépRZC'ríí tchcts<-gíí cn1bercknck többnyire józan cszcket 
,·c,-zen1. 

]\Í:- ,J.ínost ne féltsd hogy czutiín ne írjon verseket 

(.J,ui „i joué, joucra. A cacoethe;; scribcndi rncgorvosolhatat-
1.�n nyavalya, dc az olya1 1  c111bcrbcn 1nint ICis, a o·yünyürü
scgcs betegség. Vetekedik ,t tarantula csípéséből eredett 
tánczolással; ez a nézőt kevesebbé fára.sztja, n1int a tán
czolót. Berzsenyi és ICi. n1indc11 vel'seit 1ne�hozaton1 ma
gan1nak. 

A sok gycngédcd érzésü vcl'sczetckct íme h:íl;íval viRz
szakiildö1n. Itt egyneluí.ny sor 'faká.cs Dudihoz, k.inck a 
Hazához írt versei leginká hh tetszettek, poctai tiíz, folv,í,;ok 
<�s Ötnledezésck 1niatt. Elfelcjtette,n eo·éf'lzlen ho"·v n1�o-" ,1

, :::, s1 �, G e," , 

versezet kigyalultabb lehctrtt volna, sed adhuc v�i crCl'CCn1<. 
vel rucle carn,en crat. 

. Sajnálo111 a c:Sin1bóko,- poctáL, hogy a corp11s tlelictijét
n11ndenkor kezében kell tartania. 13oileaunak is baja volt azon 
.1, tájon. ICantot �ok ,ingin,.: és friinczin phi)o,;oph11sok ,;ok 
helyi.itt hasonlóképen 11cn1 <':rtik, é:- ,;ok hclyiitt ahol értik, 
legkisebb új idc,ít l:"eni ta.liílu:ik benne; <le ezek 1ni11cl nno·,· 
fig·yelc1n1ncl olvasták n L,icrti I)iogcncst. 

'"'· 

l lorvú.th Ad{lln a kör 11égyszcgéséről, Ne,vto11 pedig az 
Apokalyp:;is értcltné,�ől írt. 1Iorváth .i\..clán1 (110111 tndon1 ez-e 
az :1 szerző?) Nyári Rjtszakáit cirykor nem rc\sz\'étel nélkiil 
forgattam a hold világ 1ncllett,. ' 

Az Idei1lokl'a tett krisist a lcgszí vcscbb luílá val köszö
nö,n. l\1Icrné1n-e kérdezni, hogy n1inekut;Ína a n1agyar .� úo·y 
hangzik 1nint a né1nct sch, és 111ivcl csak azoknak írunk �
gyarúl a kik tudnak tnagy,irúl olvasni, rnivcl végtére bizo
nyos, hogy fel kell tenni 111i11dcn rnagyar olva,.: c';ról, hogy tud 
magyarúl, nen1 lehel, pedig feltenni 1nindcnkiről, hogy egy
szers1ni11d 11é1nctül is tudjon olvaf<ni : n1crern-c, 1nondo1n, 
kérdezni, hogy okkal van-e bevéve hib.ínak a.z, ha valaki 
Scheller helyett Seller ír? 

J:i;n is 1nindég a szépe11-11r1.i;yol tartottan1 rlelinck, éf' 1ni-
vel ilyeneknek kell lenni az i<leális képzeteknek, épen azért 
tettem deli képzetek.

Tökéletes igazságod vagyon, hogy gyö1igy napszálok 
rossz ( epitheto1n) minémület; nincs a nyúlánkos sugár és 
gömbölyű gyöngy közt n forn1á.ra nézve hasonlatosság; azért 

On;�\\II, ;., Kn ,011r1y. 1 2..J. 
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va,11 jól 1no11d,·a ,</!Jiin!J.t/h({1·111at, é.; ro,:;:,;zúl !f!Jii,1,qyszríl. ,) ól 
lesz-e nrlJ�flnyszrílok � 

La,nkadoZ, adol, bizonyosan kedvesebb a fi.ilnek n1int 
adsz, valamint teremtesz, jobban hangzik 1nint teremtsz j tle 
,izáz helyet tudnéd felhordani legrégibb iróinktól, ahol meg
van az a forma in ol, etian1 in verbis in tertia persona, prae
,ientis in ik dcsinentibus. Többet 1nonclok : labora.t, dolgozik, 
tu laboras ne1n mondhatom te dolgozz, inert az azt teszi 
tu labores, dol,qoz pedig laborat, hanc1n úgy kell 1nondanon1 
te dolgozol. A közbeszédben is országszerte változgatva 
mind így mind amúgy vegyesci1 halljuk : adasz vagy ádsz 
vagy ridsz vagy rr,dol. Quo plurcs formae temporum in ver
bis, eo pulchrior, eo 1uagis poetica lingua. Erről mindenna.p 
jobban meg jobban győződötn 111eg a görög nyelvnek tanu
lása mellett, és így n1ivel által nem érthettem hogy honnat 
vették ezt e regulát n gramn1atikusok (hacsak 1neg nc1n 
1nutatják 11ékcn1 Quintiliitnu,; szerint, quo<l plus habeant 
in rccessu, <1ua1u in frontc), a pedig nem kétséges, hogy a 
0Ta1n1natikát kell az írott és beszélt nyelv járásához, nem pe-
""' 

dio- viszont alkalmaztatni : annakok:íért nem igen szÍYescn 
0 

:í.llanék cl ezen formától, kivált a költe1nénybcn. 
SictYC megyek Olysóra cgynchány nap 1núlva, és 

tUCO' nem látoo-athatlak most. Dc ne1n múlik cl a n1i 
e, b 

lnsztódik, kivált 1ni ,·cl igen kedvetlen clőttc1n ez a 
lasztás. 

ha-

Írj ncken1 gyakran, akár Bécsből , akár 1n{1shonnan, 
akárhol leszel is a világon. 

A n1inap a tűz megfosztott négy galam bkától : 
' 

Négy kis �t.\.morjain1 víg mulatságára 
Négy szép turbékoló galan1bká t neYclten1; 

l\1ind a négy kevélyen és gatyásan jára, 
Mind a négyet buzaszcmmcl kitclcltc1n : 

Dc hogy 1ninap laktom a tűz fenyegette, 
Gyönyörű szállóit Án1orok anyjának 

' leghívebb postáit csapodt'ir párjának 
A bosszús V ulcanus Inind megemésztette· 

Picziny Án1orjain1 ne keseregjetek, 
Ila sírni akartok, s11:jat,ok énvclc111, 

N cin fojtotta volna ő 1neg, ha, értetek, 
Tudta volna, csupán hogy őket ncvclc1n. 

.,� 1 
• J / 

Ncn1 1non<lhato<l hogy ncrn kínoztalak eleget et. prosn 
ct YOrsn orationc. ,Jó éjtszakát és szép kcllcn1cf; viracl<)t. l\lfa
radok lioltomig 

fecsegő hív bar{i tocl 
.Jóska. 

Takács Dudinn,k verseire. 

i\ilikor 1ná,s fi·is hölgyek bús szcrcl1ncscknck 
Most Péter-, és 1nost. Pál-, 1nost pctlig l�lcknek 

Fohászival telnek, 
Annyi térdepelve n1ászó ín1ádókrn 
I(ccsegtctő hanggal puha csnl6 ,;zókra 

I-Injolva. fülelnek :

1\kkor te a 1nagyar I-Ielíkon bérczci11, 
J(özcl n mcnnyéghez, a.z egek kékjein 

Ballagsz nagy lclkccldcl; 
Hallgatod halk csend közt, 1nil,rcn ott nz ének, 
S beszívod a költők s n nap istenének 

Súgásit füleddel. 

Onnan hinted földünk tövisit rózs::\vnl, 
Az egek fcltisztúlt érzetek á1:já val 

Tégedet hahnoznak, 
Ottan napestellő lelked vesz értcln1ct, 
S géniusok honnyi szikrán gyúlt szerclinct 

l(ebelcdrc hoznak. 

Ne félj hát, idővel hogy orczád hervadjon, 
Vagy bccse<l virága, clicső I-Iölgy ! clfagyj on 

Feledékenységben; 
24*



�c111 vénül, soh.L sincs éve az angyal11ak, 
És a vele t(trsas lelkek cl ncrn halnak, 

Scrn itt, sc111 az égben. 
G. D. J.

(Gróf Dessc,vffy Józsefnek origin!Ílis,í t :\ ltalkül<lérn 
Takács D1t<linak prof. Tatay János által. - K. F. jegyzise.) 

CVI. 

:-i1.éph11lom, April. 9-,l. l�I r>. 

Hosszú és n1ég is rövid leveledre i1nhol egy rövid é,
iirc,;. l{észiilőben vagyok, holnap reggel bizonyo,;nn in<lúlok, 
s ez az készülési gond nen1 engedi hogy szívc1n sugall(tsi\,t 
küves'en1. Csak azt írom, ltogy az a Scheller, melynek állok, 
3 kötet in 8-o s 221 ívet tcsze11. 

Szándékom az hogy innen Gen. Vayhoz n1enjck, s úgy 
b. Prónay Sin1onho7.; Pestről Csurgóra, onnan Zirczrc, to
vábbá Pápára, úgy opronyba. I{isnek 1negn1ondon1, hog:,·
Te nem hiszed hogy ő abba hagyja a versezést, � kérni fogon1
hogy 1ucg ne h�tzudtolja profécziádat. - Trattncrnél végére
járok hol vanna.k a te exe1nplá1:jaid, s ha el nen1 indította, én
útnak indítom ri dilizsúnszon Epe1:je;. felé. Ila "ala1ni ncvc
zetest ha.llok úta111ban, Sz.-J\{i h!ílyra utasítom lcvelen1et hoz
z,íd. Élj szerencsésen , kedves barátom. Grófnéd kezeit
szíves tisztelettel csókolon1, �ycrn1ekeidet úgy ölelen1 n1intha
az eny<\imck volnának.

Örök tisztelőd 
Kazi11C'zy F(•re11(·z. 

- ---�--- - - - ------.. 

• 
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CVII. 

.\bó Olysó lí-d. _.-\.pr. 1815. 

Szeretett br,1·dto111 .' 

Két rendbeli leveledet, egy régit, M:átyás védelmezte
tésével, és a másikat, a melyben elmenetele<l jelented, egy
szerre vevém a legnagyobb gyönyörűséggel. 

!{érlek felelj nekem ezen 1no:;tani levelemre, hogy n1cJ
dig fogsz múlatni Bécsben, hogy egynehány commissi<>kat 
adjak. Nem foglak semn1if'éle költséggel terhelni. 

_,\. gouvernante elérkcze. J� 1nennyirc liáro1n 11,tp ,datt 
tehetek ítéletet, nagyon tudatlan, 1nég a francz.ia orthogra
phiát sem tudja, és így vissza fogo1n küldeni, vagy maga111 
vinni, vagy csak addig míg mást 11en1 kapok rnegtarta11i; 
egyébaránt jól megfizetek neki, hogy legkisebb oka se legyen 
a. panaszolko<lásra,. Egy-két esztendeig talán -talán 1neg i:;

tarthatom, mert a kézimunkákhoz tud, és besz.élni nen1 épen
rosszúl beszél francziáúl. A lzíiczia hazáJa.

Jól esik nekem, mért bízo1n 1uagam a nevelés dolgában 
a nagy dámákra? Te most Bécsben levén, ha Pethe ll'erencz 
által vagy ak,írki más által, vagy pedig, a 1nit még jobban 
szeretnék, Te magad vala1ni a neveléshez értő sze1nélyt tud
nál nekem kikeresni, és az iránt nekem írnál, ugyan leköte
leznél örökre; az ilyenekben nen1 gazd{dko<lon1. Tudod hogy 
olyan nevelést akarok adni leányomnak, 1nint Te a Tiéiclnek. 
Ugyan írj nekem, drága kedves bar,itom. A fic1.lusi élettől 
szoktak leginkább tartani 11z ilyetén személyek; a java 
ugyan nem tart attól. Azonban 1naholnap én is l{assan fo
gom kényteleníttetni tölteni teleimet, és így ezen oldalról i:;

nem lesz akadály. 
Gondold n1eg, kedves barií tom : az Jt:::pri t dc,; J ournaux 

jour11álra és egy másra: Der Crei8t der Zeit, 111:ír :i.z <'hni'tlt 
1lecemberben, az el8i5re itz egész esztendei tartoz:1st, a n)á
sikra a fél esztendeit cliíre megfizetten1, s 1nég egy betűt Re

1 
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kaptatn eddig. nlost két esztcndqjc úg? jártam n1ú:, két jour
nállal, 111cgfizettcn1 értek cgészlcn, és soha egy bct ű t se 
J;íttan1 heliílök. i\[ikor azut�-ín pana.szko(lt,trn, goro1nba leve
let kapék pénzcn1 helyett. ,-\.z eperjesi po:,tán pracn11n1crál
ta1n, quictantiá1n van, az eperjesi expcditornak i:, van quic
tantiája onnan fclyül. Ezt ez expeditort csmeren1 személye
sen, igen cn1berségcs e1nber, és így ocl11fel vannak a tolvajok 
vagy a rendetlen emberek. A Corrc:,pondcnt für Deutschland 
t;:; a, Nen1zcti Gaztla, is rendetlenül já,r 11eken1, több numerus 
hibázik még tavalytól olta, a 1ncly meg nen1 érkezett, n1intl 
a r cmzcti Gazdából, mind a "\Viencr Litcratur-ZcitungbóJ, a 
1nclyct tavaly hordatia.111. Enge1net Józ:,cfnck hívnak, a sárosi 
vicit-<pánnak a fia is Jóska; legalább azt a ha:,znií t kén vcn-
11cn1 grófi titulu:,on1nak, hogy azt ,l n1iért én fizetek, rnáe 
hírcn1 nélkül ne kapja. M{ir egynehányszor levelein1 é:, az 
újságborítékj,tin az clőbbeni esztendőkben kihagyták a grófot, 
a,zonban 1néo· Í:, 1neo·ka1)tan1 az úi'sáo·ot é:, ío·y 11cn1 c:,ak lioo·)' 

0 � , o , 0 0 

ne1n haragudtau1, ha11c1n 1nég örvcndék, hogy engcn1ct, mivel 
a SS. tt1 blájánál e.:;n1ertek a diétiko11, czí111etlen 1nagyarnak 
tartottanak. Dc 1nás részről n1ár az is 111cgtörtént rajta1n, 
hogy a vicispán fia Józ:,cf öcsén1 :,zerctőjének kc:;crvcit, a 
1nelyckct én v,1lóban nc1n okoztam, kelle olvasnon1. Ugyan 
tedd meg érte1n, kedves barátom, 111cnj a főpostahivatalhoz, 
é:, írd fel ott tulajdon kczecldel }l 11eve1net : gróf Dcsse,vffy 
.József, par Pressbourg, Rosenberg, Lcutscha11, Eperies a 
1\.lsó Olysó. Mert ha Sz.-Mihályt ír:,z, m{u· akkor ugyan nen1 
látok :;oha is sen1 levelet, sen1 újságot. ]?elette esedeze1n, 
szerezd ncken1 vis:,za vagy pénzemet, vagy c:,zközöld ki, 
hogy kapja1n n1cg új:,ágain1at. 

Ezek ugyan 1110.:;t, ugya.na,zon egy lcvclcn, annyi ellen
kezőket hoznak, hogy lehetetlen mag,í.t valamiben meghatá
rozni és mcgn1ondani hogy 1ni igaz. Van olya,n fi·anczia 
generális i.:;, a ki ché<l előtt XVIII. Lajosnak, délutitn pedig 
J apolconnak fcleHkiicléitt: a c,-událatos ezen co·ész tloloO'nak n t:> 

f'orrlulás,íha ,n a scbc:,,-,éo·, ncn1 a hitetlenséo·,· úr.ry látszik, 
u n � 

hogy a közkato11a.ság leginkább és a pórnép Napoleon n1ellctt 
van: ú�y látszik hogy jól esik neki abba a székbe is1nét belé 
iilni, a n1clyct csupa faalkotmá11ynak nevcze. 

1 
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..... spcrcnt te 'Cartara 1icgen1, 
Si tibi rcgnandi rcdiit nova clir11 cupido. 

Azelőtt azt mondotta : rien par le pcuplc, n1ais tout 
pour le peuplc. Mo:,t pedig azt 1nondja : ct par ct pour, és 
n1ivcl ,L nép olyan mint a czinkc, a kit ugyanazon egy nap 
ha,tszor ugyanazon egy fogóba lehet ejteni : Bonaparte tahi 11
1nég :,oha sem volt ha,talmas:tbb n1i11t 1110::,t, n, Bourbonok é:;

a eongrcssus hami:, lépései u t,in; de n1ég i:, n1ivcl n.1gy e:,zíí 
az cn1ber, szabad re1néllcni, hagy tapasztalt szercnesétlcn:,é
gci valan1ivel rnértékletesebl.Jé fogják tenni, mert !1a neni, 
ugyan az a nép, a mely n1ost 1negint újra kész n1indcn áltlo
zatokra mellette, el fogja azokn:tk terhét únni, ha a rcnovatue 
In1pcrator azokat szüntelen ki v,í.n ni fogja, és azokkal sz ün
tclcn visszaélcnd. :l\Iíg Európának fcjctleln1ci ncni fognak a 
f'raneziáknak olyan constitútiót g:1rantírozni, a n1clyct maga 
a franczia nemzet sz�tbott fcjcdcln1énck, és n1íg azon frígykö
téseket, a 1nelycket a franczia fcjcdclc1n (akárki lesz az) fog 
tenni, a fi·anezia nen1zet ncn1 foo·J· a o·arantírozni · - mío· a

0 � ' O
G 

principiu111 dc responsabilitatc 1ni11istroru1n in praxi nen1 fog 
gyakoroltatni Európ{tban; - n1íg a köz negotiátiók a,zaz 
diplomatikai közalkudozá.:;ok alatton1ban, nern pedig nyilván 
fognak folytatódni a eongrcssusokon; - 1nío· véo·térc a viláO" o t:> n

t1rai a katonaságnak szaporodásán, nem pedig kevesítésén 
fogják törni a fejeket : addig ne is gondolkozzunk állandó 
békességről ebben a zabolátlan inclulatosságnak éti tévelyeclé
:,eknek mindennemü cgy111cí.ssal ellenkező habjaitól felvert é,
f'clzavart nyavalyá.:; Európában. L'Europc c:,t pourric, igaz 
az, dc nen1 kell va:,, tííz a, rothadásnak, hane1n napvil,1g 
melege, hogy újra vcrclődjen ki minden a tenyészetre az 
enyészetből. Víve, vale, 1ne ama et scribe 

'l'uo I'. 

P. S. -� 1nina,p egy szerencsétlen fclaka:-ztotta 1nagát 
egyik crdő1nbcn; ncn1 levén itthon, tó�j.1in1 ne1n akart.ík elte
metni, és 8 napig biidösítcttc a, levcgíít, végtére lö farkJra kö
tötték, s úgy húzták, é:- háro1n hat�ír közt tcn1ctték cl. 110µ:y a 
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menny kií éf' ri van cs ne látogassa kirekesztőleg határomat,

liane1�1 n1indenkinek jusson afáturnból.Ncn1 gondolnád-e hogy

1-\frik,íból íroni ezeket? A kulcsáro1n 1nég azt is írta a sze

gény iizveg:,v11ck, hogy küldjön hóhért, 1l'1ert ö 11('111 engedi a ,

gróf}a liabiriít elpiszkolt,ttni. llitt 1nég halni sern lenne szabad

c1 hol és a 1nikor akar az en1 ber? ��11ilékezen1 ugyan Plntarch11s

ho' l ho<ry 7'1elitában a 1na<rokat rendr(' felakasztó szüzeknek
' �. t') 

elijcsztéRekre a hahíltól, egynéhAnyat a rn{tr fityegök közzül

rneztelenre levetkeztettck, l,ogy a többieket ,1 ;;zégyenféltés

és a sze111éren1 n1egtartsa a.z életben. De ,t 1ni babonasá.gaink

nem olyan okosak, ct nos cura ani1narun1 Deum ludentes

hurnanitaté1n cxui111us. Valóságos barbárok l Be gyakran kell

Oví(liussal felkiáltanon1 : Sn11JJlicií. JJcii·s est i11, Regio1ie 11iei.

{'VIII. 

Abó Oly�ó, :l·J-tl. ,\pr. 1815. 

'l'c felette 11evczetes időpontban vagy Bécsben. Nem 
cno·e<lné1n me<Y ma<ran1nak, hoo-y hosszú levelekkel lopjam 

0 0 0 0 

meg idődet, vagy bele vágjak és félbeszakaszsza1n a.kár fogla-
latosi:;ágidat, akár mú latságidat. Re1néllen1, hogy 1nég Bécsben 
talál utolsó levelem, a 1nostani hasonlól<épcn. Panaszt tettein 
amabban a bécsi postahivatal ellen; azolta kikerestette1n a 
hibázó levelek számjait, és i1né a tavalyi bécsi néruet literatú
ra-újságból hib!tzik :1 9-ik :-zií1n, azután a 41-től fogva. egész 
,l 75-ikig bészámhílva 1nindegyik; továbbr't 81, 82, 83, 84-ik,
véo-re a 102-ik. Pethének n1eo·íro1n 1r1i hibá,:ik a_ en1zetiGa,:-

o 0 

(!á.ból. Azt pedig bizonyithato111, hogy mind a,: a n1i hibázik, 
nem jöve keze111hcz , inert én bizonyosan scn1mit se 11en1 
raktam félre valahová, sen1 cl nem vesztettem. A Nemzeti 
(j-azcla darabjn,i olyan kiilönt)sCn következnek és fűzíídnck 
egymáshoz, hogy valób:i.n nehéz azokat összeilletgetni. Nagy 

barátság lenne J1a elhozhatnád a n1i hib{1zik a literittúra-

' 

LEVELEZÉSOK. 377 

újságból, és az eránt if' a n1iröl an1inap írtan,, gondoskodnál. 
Ha valami derék en1berrc találhatnál, a ki rajzolni tudjon é,

klavírt verni egyszersmind, <le úgy, hogy azt kézfúlelni 
(stimrnen) is tudja (mert mért ne éljünk 1netaphor�í.val, n1ikor 
a hígabb német is azzal él a dolog ki11yilatkoztat�ísára), ha, 
n·1ondon1, ilyen kézfi.ilelőt vagy hanit,tpog,1tót találi:;z, ugya11 
beszélj vele, és kérdezel meg : jönne-e falur,i, é� n1ilyc11 felté
telek 1nellett? ,-\.z új lc,í.nymcsternének hov,í jobban kitet
szik 1nind szelidségc, 111in<l cgyi.igyü ége; gyává,c.ska, de a 
semn1i sern volna. ha.ncn1 úgy hit,;zik, hogy ne1n tudon, nli 
okból, az eln1�j,ir,is,t l1ihií.s, é» vala.1ncly előttem ei:;meretlen 
okból vagy elgyengült vagy f'élrecsapó; azonban a legna
gyobb szelídség kísérője ennek a szánakoz{tsra 1nélt6 állapot
nak. A neve tt leánynak 13a.rbier. Ugyan tudakozódj felől <· 
va.larni módon, és a 1nit kitudhatsz, írd meg. Nekem úgy tet
szik, hogy valarnely nagy szerencsétlenség va.gy mély érzé:-:

ezt e szernélyt 11,tgyon elgyengítette. N crn fiatal 111ár, nem is 
volt soha is szép,de testire nézve egészségesnek látszik; min
dég c.sak mag�tllyt keres. 111intlia félne az emberektől, keveset 
:-:zól, gya,kra .n za.va.rosan és sohasem folytában, hanem szünte
len közbevá,gva és sz,ikadékosan. l{i 11cm mondha,to1n be 
nehezen esik, a 1nidi.in vizsgálom szelíd és jó természetét, é:-:

összeteszen1 azo11 lel ki teherrel. a 111el yet 111intco·y hl tok 
. ,,., 

hogya.n n yon1ja. � ern is igyeki:ze1n kinyerni bi zodaln1n t, inert 
hihető, hogy nem segíthetnék rajta. Fáj boldogtalan c1nlic
rekkcl egy fedél a.latt lakni, n1ikor nen1 könnyíthet rajtok az 
en1ber l 

Visszajövet, ha látod Pesten Kiliánt, mondd rneg neki. 
hogy a jövő hónapban vagy eljövök n1agam Pe;;tre és kifize
tem, vagy n1egküldöm neki a pénzt; azonban add tudt,íra, 
hogy sen1 L,trcher llerodotusát, sem Flassant-ot még mc·� nen1 
kaptam, egy szóval a mostani contók szerint sernmi egyebet 
csak egyedül 1vialtebrune nagy, szép geographiájiinak negye
dik kötetét. o1onc.1d meg neki azt is, hogy küldje n1eg neke1n 
liltalad Rouriennc 1nunkáját Napoleonról, a,zután ('arnot és 
Chatea.ubria.11Cl k<'•t híres könyvecsk�jeket, v1\g·t'érr, h:1 yaJa1ni
jó és részreha,jlií,; nélkül irott könyv kijött volna azolln :1

J3011rbonok or�1..íglásá.ról; mert Na.polconról rlcgct ol va;:t;1n1
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pro et contra, dc a T3ourbonok országlásáról rnég igen keve
set :-ivc pro si vc contra .

• .\ininap olvasván cgynchány újabb franczia proclan1á
tióka,t, a 1nelyekben a sas nagy figurát jit:;zik, n1ivel kivált a
katonai sarezig:ínak nagy ellensége vagyok, és van ok attól
tartani, hogy újra ne váljon a n1ostani világ nyavalyiíjává,
érzctcin1et az ide zárt veri:;ekbe fogla1árn. Látni fogod hogy
olykor-olykor 1nég :;zárnyakra kél elrném. Ncn1 bánorn, kö
zö.ld ezen verseket az újs,igirókkal, ha tetszik, talán 1negen
o·esztelőclnének né1nely ellenségein1, án1bár én soha sem írta1n
�s nen1 111ondotta1n scn11nit is, hog'y valakit szántszándékkal
vagy megbántsak vagy megengeszteljek. l(öszöntsd azokat a
kik róla1n Bécsben en1lékeznek, p. o. Görögöt, Sokot etc. Sán
dor István n1eghala. l(öszöntscl tőlen1 r agy Palit i:;, ha meg-
1,í tod vahihol Soprony vár1negyében, és az ifjú Bezerédyt, meg
l(isfaludyt, a kit szernélyesen is e:;1nerek. Vannak nekem sok
jó esn1erősein1 :Lzokon a, környékeken. Isten hozzád, drága
keLlves baráton1 ! Grófnédnak kezeit csókolom. Ren1éle1n,
hoo-y le foo·oLl írni nekem idővel környülállásosan n1ostani

0 0 

utazásod,1t. Írj gyakran ha lehet. V czessen 111indeni.itt a dísz,
a. n1egelégedés kisé1jcn, és a barátság hozzon vissza barátod
ölibe. 'i\laradok holto1nig igaz hív barátod

I-Iol vagy szállva Bécsben, mikor jősz haza.?
Jóska.

U. I. }Iihető hogy már gyakrabban, de különösen a
n1inap nagy balgatagságot írtan1 neked, a n1időn a,nnak bi
zonyítására, hogy lankridol, csekély itéletcn1 ::;zerént, nine:;en
ros zúl mondva, a rlol,r107.,ík, igét hoztain fel. Ez a példa
inkább a gramn1atikusok vélekedését erősítené, de én még
t-em lehetek az ő értehneken, noha rossz példát hordtan1 fel,
mert telik p.o. a jelenlevőnek második személyében telsz vagy
f Plle.sz, én legalább sehol :;cin hallottam soha, is tellel, pedig
ikbc végz6<lik; az is bizonyos, hogy országszerte n1ontlj:í k: 111it

ntonrlrisz, vagy uiit 11tonriot. Ugyan ne engedjük 1negfosztani
nyel viinket az illendő sza,ba<ls(1gtól; verba vaJent usu, é,-; hci
gra1n1natiku:; urain1ék egy részről nagy ellen:;égei némely új

• 
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LEVELEZf:söt(. 

Rzavainknak a. régi::-éghez való ragabzkodéís miatt, engedjék
1ncg n1ás részről, hogy 1nások i:; a régi cgyvclges szok,ishoz
tarthass,í,k m:�gokat, és csak ott szorít:;iík 1ne;g ezt a gyö11yörü
tnagyar nyelvet, ahol tcljesi:;éggel annak ter1nészcte n1cgkí-

' 

v,í,11ja. En azt gondolo1n, hogy nén1cly gra,m1natikus11nk al«i-
dozna, ha azt kérdené az c1nher tőle, l1ogy élesen i,; világo,-;an
n1egkLilönböztetett és megválasztott ideákkal h:1tározza n1cg,
hogy 1nicsotla a,z a valrnnel y nyelv kiilö11 te1·11iés7.,ete n besz/cl
fo1·11idknak 1nincl e1i d.<;a7.,ritai1·r1 nézve; több kell erre a nap
keleti nyelvekkel való isn1eretségnél. Jobb gra1n1natikusaiil
k,1t alkaln1asint e;;mercn1, dc kevés Du-1V1ar::;ait tahUok köz
tök, mert lehet a gra1n1natikus philosophus Í:;, és nen1 szük;;ég
épen hogy pc<lant legyen. }\. dcbrcezeni gram,natika sok
helyi.itt. egy felette nevetsége:; rnunka. dc ezt esak Dcs:;e1vff_1·
mondhatja l(azinczyna,k, - csitt, n1ert 1negköveznek. - Nen,
,-zcnvcdhetem les savans á systcn1e:;, 1Hert oly kcvc::;et tudunk
bizonyosan, és n1inden tudo1nányban oly kevesek azalapigaz
sáu:ok vao-y ink(Lbb hihctőséo·ek, ho()'y felette nao·y bátorsáo·� 0 . 

0 0 0 I°' 

kell alioz, hogy rnerjen valaki egy :;ysté1nát csin,ílni. - Dc
ezckról 1násszor többet, hagyjuk oda a szobaszennycseket
(pcdants).

Itt gyönyörűen kezdi 1nagát n1utatni a tavasz.

,J cr rózsatollakon, zöld füve:; l(ikelet,
I-Iajtsd el az előtted uralkodó Telet.
l(i havas köntö:;ben a. csirát fojtotta.
r\.z élők seregét 1nind n1egz,;ibba:;ztotta:
,JelenJ· n1eo· lcnu-etve súo·ó szelek fÍrJ"án, 0 0 0 

Es pillants rán1 ,L Nap legfri;;scbb :;ugú1j,in.
· 1:\.z föld pelyhesedik, zöld :;z{tlai közte sze1nérrnc:

J{is viohík, r:íjok lch'lő szcllőkre szepcgnek,
Essők lanyháznak, n1ost a tern1é:;zet el issz' Gtz
�\ldást, é:; n1inL1eu legkissebb cseppet az égrc:íl:
�Iost fak:tdást, hin1bót, mo,;t v,írj:1 re1nényc virágit.
1 tt a. 'J'nva.sz, lcí.to1n, h.tllo111, :-;őt szívo1n i,: olykor.
Az h(Lzu1n' fészket-gyúr<Í vendége, lako�sa,
A kis tarka 1nadár fergct föld:;zinte keresg('t,
8 eltcrepűlt tollal, mint egy nyíl. czélra lcbcgvé11,
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Széltiben a levegőt, egyenessen szállva, hasítja. 
A ha,n111színii veréb seregessen t,írsival együtt 
�zertc repülve cseveg, s én sziirké:.- hajjal előtte 
�zíven1et, úgy n1int ő, már hűlt véren1ben is érze1n! .. 

\1' en1 lehet tovább folytatnon1, félbe kell szakasztanom, 
hívnak a ,  mezőre a zabvetőkhez. E szerencse rád nézve, 
de ne111 r,11n nézve, car les mauvais vers font les beaux jours 
de ,nau vais Poctcs. 

.V 11 !' o l r o n h o z. 

A Sos. 

.J ovis ar,nigcr ale:;. 

Te sas-ölelő, ki csók csattantására 
(:\Iidőn az ütközend századok halmára) 
Rakás, Tőled ásott sírok majd repednek 
� rád ha.raggal holtak, élőkl<el ébrednek, 
Dicső eszeveszett! ki hír-név n1ia,tta, 
1-; föld bolclogságát annyit sanyargatta; 
Va.tl gőgös! mit hívod elrepült sasodat, 
1 logy ismét kísérje császári karodat? 
.h... szállók királya, ki tollal takara, 
� en1 a tiéd már, ha' Jupiter madara. 
Láttuk, a, szenvedő Európát hogy ója, 
)!ennykövek, villámok szörnyű hordozója, 
Dúlás rablás végett ugyan melyik honyra 
� em eresztéd szállni toronyról toronyra? 

Elhagyott hát téged, - s hasítva levegőt, 
Egbe ment vádolni ott bé a hitszegőt. 
)Iegdördűlt haragos Zevsz fénypalotíija. 

Virg. 

. , (;sitt, hallgass! mert bosszúm lángszemed kivájja. 
�\zért küldtelek ([gy nyit:í. s:1.:íját szón:tk) 
Tlogy mint vad rab szolgálj dölyföi; pu�ztít<iua ki' 
Nen1 val{d te tiport 11e1nzetnck vé(liíje, 

• 

> 

1 

L 1·: i'l·: L EZ {::-;i i K.

1 -la' sok viléz latrok álnok vezetője. 
Füstölög 1nég J(rcn1111cl, ú::;z Li.ibck künnyckl,cn,
Vér gőzöl Ma<lridban, tnindcu ::;zeo·lcLckbcn.

' 0 

Egből magad', annyi nagy bűnre letoló, 
Vasra veled! mért vagy oly késő vá.doló r 
Menj, s csillagzatok közt, 1-Ierkules láb,ín:íl 
Lako\j, mert a lelkes en1berrel így húnál." 

Ekép ko1uorkod1.t istenek istene! 
S látván hoo·y 1nár eo·y::1zer békc::;éo· kel len(' 

0 0 t"' 

Annyi véres zajok éi:; zavar' utána, 
Melyért, ha 11cu1 szün ne, ördög crnbert sz:í 1111,1,

Ugy 1nint hajtlau Noe, csendült víz ií1j,íból. 
l(egy-post�tt intlíta lohatlt bJrkájí1 ból: 
Vénus repülőjét, páln1afa-virííggal, 
Fejér lilion1n1al és zöld olajággal, 
Sz,í.z 1néz-gyúrva dongó n,éhhcl köriiliitt<· 
Az elkc::;crcdett földünkre küldötte. 

,,1'cre1ntés körül „n1onti'' ,unitlőn t'orgotta.111, 
Sen1 rabnak, sen1 úrnak c1nbert nc,n alkott:1111. 
S lám a haló ,nit tész szíve sorsosával. 
Gyenge az erőssel, erős a gyávával - ! 
Mivel a tehetség, 111ihelyt környiilrágott, 
Nem {td a virtusnak teljes szabadsá,got, 
Szabadnak teremtém Pyrrha n1aradék,ít; 
1\ ]i'{1turn n1egejté nagy lelkern sz:í.ndékat! -
N cn1 tud ernbcrlélck ellcnt,íll ni vérnek: 
S 1nértékct halandók n1 i vc 1 11c111 i :;:1nér11<' k. 
l\1ert rost;zabb ha győznek, 111int ,ni kor ,;zcret11rk 1

)

Csak galamb kell a vad cn1beri ne111zct11ck 
Egben marad a sas n,ílan1, 1nint régolta. 
S ne,n lesz cn1bcr társa" t'.1jra parane:aoltn. 

A. 0. 10. Apr. 1815 .

G. D. J.

1) :\Iert i1 Ilourl,onok 1ni11d1ig 11nítkákat !i1rtott,1k. ()) . . i<'g,,·z.)

:1X1 
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Azolta itt-ott jobba.n kinyalogatta.111 e versczctet. 
l\Iég egy n1,\s levelet i;:; írtan1 neked Bécsbe Olysóról, 

és Bártfáról is egyet. 

J�7. e levél ina, 29-<1. sept. rctour jött kcze1nhez. Sok 
,·a.n benne, n n1i már túlélte 1nagá.t, dc n1ert hozzúcl van és 
egy-két rossz versek: is tnlálkoznak benne, perYcniat do1nino. 

CIX. 

• 

S. lfjhely, Julius 10-<l. 1815.

D1·rí gn kedves bn1·rito111 .1

I -Iáro1n, Bécsbe neked írt, levelcn1re esrtk egyet kaptan1 
vissza felclctűl, és azon is csudálkozta1n, hogy rá értél; azon
ban ez is úgy eltöltött gyönyöriíséggel, hogy ne1n képzelhe
ted . .J.\. volt gyönyörköcltctésemet folytn.tnod kell és újjal 
,-zaporítanocl, leírv:in nekem mindeneket n 1nik érdcklettek 
és a 1nelycket a. te szép lelked n1cgérintctt. IIallo1n hogy a 
,,sántn. ördöggel" is összetaláJkoztál, és elré1nűltél láttfra, -
bcszél<l cl nekc1n ezeket min1l n többiekkel együtt. Rn is e 
folyó hónapnak 18-kán Pestre, Butlí1rn., Pozsonyba, Bécsbe 
1ncgyck. }la te 1negírod a te ntazrísocla.t, én is 1ncgíro1n a 
magamét. }\ gonvcrnantcot visszakül1löttük. Innen átn1enőbc 
tclcségc1n1ncl s gyer1nekcin1mel, 4 szekereken, 3 kocsin, nen1 
sásk a.módra. hane1n n1agam gyalog csupán a feleségem tár
sas,1gá ba.n 1neglrí tog a.ttala.k volna, hn nen1 kellene megnéz
nünk Báribn széílőinket, a n1clyeket 1nég nein látott n .  fe
lcsérrcm. 

� 

N en1 tudja felépíteni lerogyott ::1zerencséjét Na.polcon; 
alkaln1 a.sint 1neg fog bukni, és újra lett fele1ncltetése és is1nét 
1ncgbukt.atnsn által cl fogjci k végtére érni czélokat n fran
czi:ík. hogy t. i. ők adjanak a, magok urolcnak constitú1·iót, 
nc1n pedig hogy nekik adódjon. Vive, valc ct recor<larc 

Tui Pipsz . 
• 

• 

• 

::iajnálo1n hogy nc111 vetted két rendbeli lcvclcn1ct Bé1.:1:>
bcn, inert hármat irta1n oda, egyet Bártfil.ról, kettőben pedig, 
talá.n épen azokban a. n1elyek n1ost talán, tle minden vcsz�
üelc1n nélkül, n. Politia kezében Yannak, versek is va.lán::ik; 
az egyikben különösen a. Sns versezet Na.poleonhoz, ezen 
epigrapliéYcl: ,To,·i$ a.r1niger ales, n 1nilit:íri,: ,:nrcz,:anynr 
ellen, 111clyct 111ég a 1núlt april. írta1n. 
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