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PÁRTOLÓJA S ÁPOLÓJÁNAK 
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FIUI KEGYELETTEL AJALJA 

GULYÁS ELEK. 

EL Ö SZÓ. 

Nem könyvlciadási viszketeg· vagy l1aszonvágy ingerelte lel
lcemet al{kor, midör1 1nélt. FÖ-�lllcíto1ntól Guzmics lzid6r és 
l(azi1iczy Fe1·e1icz k.özti eredeti levelezés kiadbatás,1ra engedel
met lcérten1, ha11e1n azo11 erős 111eg·g·yőződ6s, hogy e levelezés 
közlése által, nemzeti irodal1uunk lcifejlesztését eszközlő jele
seinlc munkálkodását és jellemét ismerni kivánó utólcor gyer-
1neke előtt, oly k11tforrást nyitok. 111eg, 1nelyböl e tudni vágyát 
leg·l1i teleseb ben k.ielégítbeti. 

E meggyőződés, s azon buzclítás, melyl),el e szándéko1n 
létesítésére tek. Toldy Ferencz llr ösztönzött , 111ég· jobban 
éleszté benne1n e ·vág)rat; - 1nelyet aztán a tudomá11yos roi.í.
veltséget meleg lcel)ellel pártoló, s annak előn1ozdít,1sára min
den áldozatra kész n1élt. Fö-a11áto1u lír.gye lcivihetövé tett. 

Sok: szép és 1nessze ható esz1ne, áldást és boldogságot 
eredményezhető 1nagasztos gondolatok. hintvélc el e le,,ele
zésbe11; - adja a jó ég, hogy a jelen vagy jövő nemzedék 
gyermelce, ezelcet az eszmék:et megérte11i, s a szeretett haza 
boldogságának előmozdítására lcellőleg felhasználni tudja. 
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Guzmics Izid6rnalc J(azi'liczy Ferencz 
tiszteletét, baráti üdvözletét. 

Mely lelkes , és mely lelkesen , 1nely szépen dolgozott értekezés
sel ajándékozád rr1eg a Tudom. Gy1..ijtem. olvasóit! s mint dicsöitéd meg 
nyelvünket az Elméllök (Denker) pályáján , hol új fényben ragyogsz, 
mint példányod, a nagy Iferder, ki a legkopárabb mezöket is gyönyö-

•• rU virágokkal hintette el. Orvendek , hogy elhunytom elött fényedet 
láthat.ím, s hozzá vethetek, mit fogsz nekünk ezután adni. Fogadd el 
ezért köszönetemet, söt fogadd általam a nemzetét; mert ha erre fel
hatalmazva nem vagyols: is, ezt hagyása nélkül tennem k.evély merész
ség: félelem nélkül teszem a mit javallani fog bizonyosan. Te és 
Klaitzál - legujabb iróink között. Ez véletek kevélykedik leginkább. 
' Elj szerencsésen, s légy elhitetve, hogy fényed gyarapodásának min-

dég nagyon fogok örvendezni. 
Széphalon1, sept. 15-én 1822. 

Pannonhegyén, sept. 26-án 1822. 
l(azi1iczy Ferencznek Guzmics lzid61· 

tiszteletét, és szivcs köszönetét. 
Egy lcedves barátom látogatásából érkezte1n 1neg a pusztáról sept. 

' 25. midőn épen a vacsorához üléskor vevé1n az Ujhelyröl hozzán1 in-
dított levelet. A külső f elirás előre n1eg1nondhatta volna - Kazinczy
vonásait régtől ismerem - mely drága kezek közül indult legyen; de
ncin tudom, a helyen lett fenakadás-e, vagy az, hogy l{azi11czytól le
velet várni még csak nem is bátorkodta1n, akadályozta szen1eimnek:
itéleteket. Bizonytalan nyitá1n tehát rneg azt, és sietten1 az aláir.ishoz,
hol az irónak: nevét véltem lenni. Ez ugyan ott nen1 volt, de helyette
állott Széplialrnn; s lelkemet rendkivül elragadtatva érzém. Szive1nnek
szük volt, valót mondok, a különben tágos cbédlö, s magamat vissza
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kiv,\uta1u oda, honn:tn csak 1nost érkcztc1u, a hat{Lrtalan pusztába. At
tól tarték, liogy örön1önllucl ncn1 birhatván társai1n elölt gyengeséget 
foo-ok elárulni. Szcrcncsén,rc k.orán rncgindnlt a beszéd a Synoclus,·ót j

b s 111ivcl egy ki csak 1uosl érkezett n1cg Posonb6t, n11ndcn szemek és 
fülek rajta veszt6]c 1uagokat, s nékc1u idő,n volt üsszcszcdnctn 1uaga-
111at, s a drúga levelet csendesebb vérrel,· de annál nagyobb gyönyör
rel olvashatno1n. - J{azi,nczy teli;ít , gyalcran rnondán1 111aga1uban , s 
mPg rnost is rnondon1, }(((:inczy 1néltatta az én csekélységc,nct figyel
mére? - Ali nagy férfiú! ha tudnád mi volt l(azinczy nekcn1 régtől 
fo�va ·? vágyai1u tcljcsc<lvc, s néhány kescrvim, rnclyek olykor ügye
dért szorongatta le I eléggé jutal,nazvák. leveled által; nem hogy rucg
dicsértél, - bátor tőled dicsértctni nc1n hiú nyercscg - hanem hogy 
iparkollásomat helyben hagyád. - Nen1 tudo1n, szerencsésnek tartsam-e 
mao-a1nat, hogy pélclányaiú1at háron1 nagy férfiúban történt fellelnem, 
kik:1ok lelkeik úgy lebegnek felettem, rnint a dicsö nap lebeg az apró 
csemeték felett. II�i elgondolon1 , rnennyirc vagyok alattok , egészen 
elcsüggcdck , kétségbcsvo h?zzájolc felemclk�dh

1

e�em valah� ! Csak : nagyra ter,ncLt lelkek találhatják szerencsésen 1dcalJoka� n�agas lelkel{
bcn · a középszcrLi vesztére Yúlasztja azokat. J)o úgy tetszik - bocsáss 
med gyc11nckes önhizelékenysége1nnck - az aesthcticus .mag�ar 1nes
tcr valaincnnyirc 1negis1ucrtc bcnne1u az utánna nyavalgo tan1tványt; 
kinek 11a. 1nagában n1osolyogja. íitközéseit, dicséri azokat, hogy e'.·ét 
feszítve bátrabban keljeH, s kcttözze szorgalmá.t. - Ila lie1·de1·t Jól 
választám, örvendj: Jferdert J(azinr;:y nélkül Guzrnics �lig fogta isnJer� ni. lloo·y re,í.tolc először f<:lpillanlotta1n, úgy jártan1, mint .11styanax „k1 
dajl"áj: felé rettegve vonult cl, atyja sisakjának érez ragy.ogása el_ött .. '' Igy vonulta1n vissza én is Falurly é.s J(isfalitd!J felé. �zóta foly�ást 1�a1 -
korlo1n Jfe1·de1 ,·el gondolkodni, s f(aziiiczy1:at beszéln'.. 1Yicnny1rc koze
litcite1n hozz,\.tok, 11cn1 tudom; azt tudom, hogy 1nég 1g0n messze állok; 
honnan tovább iucrncm bátorít, ösztönöz lelken1en leghatalmasb sza
vad. Élj n1ég hosszú idöt ltöztünlc, s utainkat egyengesd , s örvendj 
csuda 1nunkássü.gotlnak gyürnölcsén. Engem pedig vegyen kürül ba
ráts;ígos lelked azokkal együtt, kik a hazát nem szóval, hanem tettel 
szeretik. 

U. J. J fori;ríth Jfnrlre hozzád szólló levelét már jó ideje, hogy pos
tára én ad tani, s 'J'raltn e;·hez aclrosoltam. \Tetted-e? - End,·e l(azin
czynak , aló di tisztoléíj e. 
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Széphalom, novc1nb. 11-én 1822. 
Guzmics lzidórn,ak l(azinczy Fe1·en.cz 

tiszteletét, baráti üdvözletét. 
Szenteljük n1cg örömeinket - te, ruivel lcvelenlct vevécl, én, 

,nivel magamat szeretettel láto1u elfogadva - annak végig tekintésé
vel, hogy nyelvünk s literatúránk 111 int c1nelkcdik, és hogy a szeretett 
ne1nzet mint akada végre azon útra, hol ne,n most n1ég, hanem nem 
sokára bizonyosan, nagy fényben fog ragyogni, s elfeledteti szomszé
dinkkal azt a kevély beszédet, hogy bennünket nern is1ne1·nek. 

l\icly szerencse, édes barátom, hogy 1i,doni. Gyí{jte,nényilnk van, 
hogy van Iiébénk, Awróránk, és hogy a ]l!fa1·czióríni jutal inak osztogat-
tatnak ! Aldás érte l?ef érnek, 1-,rattne,·nek, Igaznak, a két J(isf ali1dynak; 
áldás, szives áldás Versegl,ynek; mert hogy l1Ia1·czibtí.n ezt tcvé, én Ve1·· 
segliynek köszönö,n. li'élre azzal a gyalázatos, azzal a balga gyanúval, 
hogy én vagy irigységböl , vagy gyülölségböl, az érdemet érde1nnek 
nem vallom , és a mit köszönni illik, forró köszönettel ne1n veszem. 
Nem ismeri az az én láng lelkeinet, a ki cnge1n igy ismér. Ellenkezni, 
a vélekedésekben különbözni szabad: dc az i.igy híve szereti az ügy 
bívét, és az ügynek nyujtott szolgálatot dicsi'jségnek tekinti. l(özöttünk 
egy sem bira n1ég rnindent, s a legutolsó sincs érdern nélkül ; s a leg
utolsó nem ritkán nyujta 1nár olyat , arnit a legelső irígyoll1ct. }lébe,. Igaz barátságából, ki hozzán1 atyja, iskola tá.rsan-1 (dtal is, szorosan va
gyon csatolva, előtten1 áll; nem még az idei A1,ró1·c" 1'ckintsük tehát
ezt. - 1VIely szép a könyv külsője! n1ely szép a !-lébe, a Zács ](tára,
s a Zeniplényi e11ilék 1·ege ! és a Dévai vrí.ré ! i\1cly becses dolog, hogy
Igaz, tavaly és most, némely nagyjainknak köztiszteletiil tevé ki írá
saikat ! 13át· hamar vehetnénk a Széchenyiét, Festeticsét, 1l{a1·;zibánét. -
.e\ poétai 1nívek közt nékem a Szent-J11ilcl6sy gyönyörU dala lap 152.
- tetszik: leginkább , s a Vitkovics - 1. 286., - s a Szent-fl1ikl6syés Ponori sonettje. - 1. 243 és 61. - Szép, s igen szép, az is, a rnely
1. 43. áll. Rákosi és Döb i·entei - l. 62. és 288 -- csudálást érrle1nlenek;
örvendő irigységgel nézen1 az ő fényeket, 1nint a tavalyi Aiti·órdban

a Szép Linka é11eklőjeét; s mit ígér a Székelyek éncklé,je a jö,,endőre?
Úl'6j Dezsőjfi Józsejf'el s 14 esztendős Au;·ft fiával öszve akadék mi
nap Patakon; kiszállánk szckereinkböl, s én a görögül folyv{1st olvasó,
li6mé1·nak háron1 első könyveit n1ogtanult Au1·élnak olvasán1 fel e sort:

„Scythák, honszcrzök, hadrontók, népeket-ön!;ők", s rá pillanték 
a gyermekre. Ez Iloniér ! kiáltá Aul'él, s öszvecsókolá,u a ráismerés-
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ért. Tudom én, hogy nagy írót na.gy szépségeiben kell szem előtt tartani: 
de neken1 1ninden emlékeztetés kedves, s ha valami felől az eránt va
gyol� n1eggyőződYe, hogy akk:or leszünk: aztán ott, a hol lennünk k.ell, 
amidőn tulajdon vir,1gainkat ugy fejtjük: ki, hogy azok: a tetőig jutottak:
éhoz illjenek. J nj annak, a lci a magyar szép arezot 1negtagadja ! dc 
ez a szép 1nagyar arez sokat nyerhet az által , ha az idegenek szép
ségeikct a saját arez szépségénelc ne1nesítéseül általhozzák. 

Gyönyörüségekkel eltelve olvasám a Lakos Nápolyi Levelét is, 
és a „0azJP Bevezetését Ró1nai Leveleihez. Edes barátom, a te leveledet, 
s a }I01·vdth Endréét, s a PúJJayét J(isfalitdynak köszöntésével , én az 
nap vevé1n , mely engem életen1nek 64-dik évébe léptete , ( oct. 27 d.) 
Sokáig köztetek nen1 maradok: többé. De ha majd literaturánk ily vi
rágokat fog teremni, mond ezt kérlek: Mint örvendne ő, ha ezt láthat
ná, s csókold u1cg k.épemben, a ki nemzetünkre így vonand fényt. Ha 
a föld alatt jutalmak és örö1uek vá1ják: a jókat , én azt fogom kérni 
ott istenei1ntől , hogy nekem hozassák meg a legujabb jobb 1nagyar 
1nunkákat, s örvendeni fogok, ha magamat feledésre taszítva látando1n. 

S mi is az én egész érdemem , 1nelyet te  is nagynak nevezel? 
Én egész élcten1et nehéz munkában töltém , s mely k:evés az, a n1it 
tevék, míg péld. J(isfalndy, a maga csudálást érdemlő geniuszával, 
mintegy játszva futá 1ncg az egész nagy és nehéz útat? Nem ítél az 
�?azságosan, aki az ö legelső munkáját tekintvén is, ezt nem mondja. 
En e részben ismere1u magan1at ; ismerem a 111i jó bennem van, de 
isruere1n hiányai!Uat is. 1'izenöt esztendős k:oromban vesztvén el 
atyán1at , megvalék fosztva vezetö1utől; islcoláinkban öt  esztendőt oly 
tudományra kellett clvcsztegetne111 , 111elyet később alcarva felejtette1n 
el , 111ert Patak ak:kor nem az volt , a mi most; Abaujnak Viczenotá
riusá:v,í ncveztettem ki,· S félcsztenclő 1nulva azután bejöttek a nem v[u-t 
idők ; Vinezcispánon1 s elsőbb társaim nen1 tudának németül ; én, s 
én 111agam vivétn mindeniknek terheket , még pedig oly tűzzel, 
hogy a munk.ába azt is tévém n1incl ezek felett, amit tőle1n nem lci
vántak, a leYéltár jobb rendbe hozását, 1negbetegcdtem. 1786. az isko
lák igaz5atására n1cnteru által, hogy a kedYctlen dolgok:tól megme
nekcdjc,n, s segéd társak nélkül vittem az u j  nagy terhet, örölc uta
zásban foly\·án 111indcn időm. Ezután 2387 napom vesze el minden 
haszon nélkül. Egyecliil házasságon1 clsőbb esztendei folytak el óhajtá
som szerint. Angyali lelkü felcségen1 általvette a ház gondjait, s en
gem Yagy iróasztalon1 vagy az ő karjai közt lehc te látni. il1it teheték 
Yala akkor, ha 1;1doni. (}yüjt. ha }lébe és Ai,róra, ingerlette volna lelke-
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111et ! Hét gyermekein1 nevelése, s egy iga.zságos pel', 1nclyet sógorom 
gylílöletes mesterségek által tartóztat, s a nehéz idők lelke1net leverik; 
inert én 7 gyer1nelc atyja, s 7 gyern,clc egyike vagyok. Ila ki, mi
vel ezeket tudja, kénytelen lesz megvallani, hogy sokat ne1n tcttcrn, 
cle ez a k.cvés, ily kedvetlen lcörülményck közt, hősi erőlködés volt. 

\ E1·délyi Leveleim s Sallitszto1n, 1nclycn harn1incz éYel� óta dolgo
zom,• azonban 1nagammal is azt fogják talán hitetni, hogy ne1n élte1u 
haszon nélkül. Erdéfyi Levelei?n 1násoknal� nyerik 1ncg iavallatokat, 
Sallttszt a 1nagamét. 

E levelemet házasságom 19-ik visszaforclulóján iron1 hozzád, 
hogy ennek örön1eit neveljem. Légy te feleségemnclc is , s Eniil, 
Antonín, Bál1:nt és Lajos fiaimnak, s Eugenia, Thalia, és 1j_Jhigenici
le!�nyi1nnak , barátja, s engedd 11el�en1 azt az örömet ,  hogy szere
teteddel állandóan diesekedhessen1. Elj szerencsésen. -

Pannonhcgyén, dccemb. 15-én 1822. 

J(azinczy Fe1·encznelc Guz1nics lzicl61· 
tiszteletét, baráti idvczletét. 

I-Ia első leveled nagy férfiú büszlcévé teve, a 1n�ísodik, n1clyet
novemb. 20-án vettetn , büszkcségen1ct egészen 111egnemesítcttc , oly 
férfiunal< közölvén velem bizalmát , kitől 1nár csalc ismertetni is di
csőség. - Te abban neke1n nc1n csalc ítéletedet mondád cl néhány 
1nost virágzó 1nagyar irókról, hanen1 be is vezetsz bajosan, dc dicső
séggel folytatott élteclnek, s tisztelettel lcoszorúzott házadnak szent 
röjtök.ébe, s bcavatod a 1nég nc1n látott idegent, annalc szent titka
iba. - Első leveled megengcdé nekem azzal hizelkeclnem maga1nnak, 
hogy arra ncn1 egészen voltam érdemetlen; a n1ásodil� megpirított, 
azt tevén előttem bizonyossá, hogy korán sem oly nagy érde1uünk , 
melyet becsén fellül jutalmazni ne lehessen 

,,Szenteljük: n1eg tehát örömcinlcet !" - én: mivel téged meg
nycrtelel-:; te: mivel a nemzet szebb és jobb részét nyerted 1ncg; te: 
mivel hősi crőlködéscd gyümölcsét szedheted s lefutott vad pályá
dat fénynyel látod borítva magad után; én: n1iYcl bátran léphetem 
a kezdett pályát példád, s jaYallalod után. - Részemről a viszont 
bizalom legyen az ünnepi áldozat, melyet a barátság oltárán öröm
mel 1nutatok be. Te ítélj, mit várhatsz az áldozóból ! 

Az én 35. évein1 majd minden tövis nélkül folytak le, háro1n 
utolsó éveimet vévén ki ,  melyekben egészségem hirtelen változása 
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ke1nény próba ah\ vete. Szülein1 l{iket az ég }{evéssel , de eléggel, 
álda n1eg, egy a helységtől elvált n1alo1nban adtak életet, s hét esz
tendős nevelést: 1nagány szült tehát , n1agány dajkált. Anyám test
vérje, B1tdai Jósef, ek.kor sárvári káplán, alig várta hogy plébániát 
nyerjen, s szerette Lacziját magához vehesse. Meglett, s engen1 hét 
esztendős gyermeket szüleim dajkáló ölök bői, Vasból Szalába, Göcsej 
sz. György-völgybe, ragadott. A szép vadon a víz n1clletti rónán 
nevelt gyern1eknek valódi éden lőn: a ház körül véve gyü111ölcsös 
kertekkel, n1elyekből innen csak háro1n négy száz lépésnyire egy 
fiatal szálasba, onnan bátyám által ültetett szőlőbe, s ebből is1uét 
egy tér mezőségen által a végetlen erdőségbe , részint völgyesbe, ré
szint fenyvesbe. Gondolhatd, 1nint fejlének itt hamar ki érz0seim 1 s 
mint avatott légyen l(orán be a természet te1nplomába tudtom nélkül. 
- Bátyán1 magyar nemes lévén szerette hazáját , és hogy ennek
akkor feslő literaturáját is kedvelte, onnan gondolom, hogy magyar
!(1111·i1·t olvasott, és kisded könyvtá.rában néhány új magyar k:önyvek
is voltak. Innen adta ki nekem előszer is Faludy Fe,·. énekeit, me
lyeken olvasni tanultan1 , oly elön1enettel, hogy mire jól olvasni tud
tan1 1 tutlta1n az énekel{et is könyv nélkül. l\1ennyire hatottak ezek
szi,·embe, azt én neked le nem írhatom, csak azt mondom, hogy már
1nost kedves volt nékem : nerdőkből kité1·ni ?1tezök térségé1·e, a le

nyu.gvó n a11nak nézni szekerére stb"; nem l{ülönben tudtam már a
n1úsákkal s erdei nymphékkel beszélgetni. Harmadfél esztendőt foly
vást itt tölték, bátyám társaságán kivül n1ajd egyedül 1nagán. A har
n1adiknak. közepén lendvai cleákocska levék ; szálláso1n a várban tisz
tességes szen1élyeknek társaságokban történt lenni, melyben a szív 
észrevétlenül képzödik. Sz�nnapjaimat is1uét, és ezután is mindég, 
bátyámnál töltém ; s nézzed! n1ost l(asszanclrci jelent meg előttem, mely
nek olvasásában a 11. esztendös gyer1nek egészen elveszté magát. 
1Iost 1uás új theatrum nyilt meg elötte1n; phantasiám erősen kezde 
dolgozni; az elöbbi pásztor ,  nympha !{épek eltüntek , s helyek.et 
szittya , perzsa , görög hős férfiak, s asszonyok foglalák el. A közel 
álló szálas leve az Eiifrat par�ján Baby lo nhoz közel fekvö erdőség, 
hol annyi váratlan esetek, csudák történtel{. Nem egy fának l(érgén 
állnalt talán ina is a szerencsétlen J(asszand,·a, s Eii1·ic licze tölen1 
ben1etszctt neveik. l\likor csak ellopbatám maga1nat bátyá1u oldala 
1uellől, a szálasba osontitm, és szent borzadással lépten1 a titk.ok , s 
csudák ligetébe, melyben mind azt 1uegtevé a fiatal pbantasia, mit a 
történethez képest 1negtehetett, a nap s hold köszöntést sem feledvén, 
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111ely utolsónak. az elsőnek. all{onyocl;"1sakor tiirtént kelte cllentállha
tatlan ragadt a szálasba. - l(asszan,ll'a tölcnl. annyiszor olvasva, és 
a phantasia játélca annyiszor i.ízve volt, a hányszor visszaforclultal{ az 
őszi szünnapok dcákoskod,"iso1n alatt. nl-la nagy, izmos volnék«

mondá1n - mint 1nár humanista - bátyán1nak; ))ha l(assza ndra világa 
voln& 1nost is: scn1n1i egyéb, n1int katona! Dc érzeni, hogy belőlem 
sem Oronda tes, sem A1·taxeres vagy l11·zúces nen1 fog vá.llha.tni. En
gedtem a n1agányhoz vonzó indulatnak, s szerzetes lcvék. l(asszaiid?·a 
feledve még itt se1u volt, még egyszer olvastatott, és kétszer beszél
tetett cl tölcrn. 

Szerzete1n lcorn1ányünak tetszett cngen 1 a pesti univcrsitáshoz 
küldeni, hogy theologián1at ott végezném. 'Itt ol,·astam Erkülcsi rncséi
det, és Ilerclei· Szép literaturáját, 1ncly egészen elfoglalt. 1\lint poetánalc 
Rc�jnis J(alaii za nyitott útat a 111agyar verselésre S0p1·o1tban; utóbb, 
ltülönösen Pesten, többekkel is1nerkedtcn1 n1cg. Jött 13crzseny i, Day kci 
s a te Bci·kcd, 'végre Sz6J) literal111·rícl, n1clyből J]ács111egy ei gyötreln1cit 
Bilkeivel, -- a. szere11cs6tlcnnel ! - 'J.',·rittne1·től ivenként kaptuk, s 
1nohón olvastulc. I-Ie1·dc1· és te cn1cltételt fel lelkc1uct, s !(asszandrcít 
kezdé1u feledni; próbául mint fogna tetszeni, ke,1clé1n a te kiaclásodat 
olvasni: nem végezhetten1 ; dc a gyern1eki é•rzés még is azt vallatja 
velem, hogy J{asszcindl'cínak ron1ünLa 11 pürja nin0s, 6s llo,n61· hősei ezé 
mellett kicsinyek. 

Kedves bar:íton1, nagy férfiu'. te örYendsz, hogy literaturánk 
szépen hat clö; ezen örvendek én i,;: dc engedje meg nekem a te 
szeré11y szép lelked azt vallanon1 , hogy ez l:iilönösen a te mívcd. 
1\-lit is örYenc1hetnénk Jíébének é:; 1Jio·óncínak, ha 111ég a 20 esztendők 
előtt nralkodott vadsággal volnának tömYe? Es ki íiztc cl kiilönösen 
ezt a vadságot, mint az, ki 1-Ierhulest követvén az ól ?1tarliáinctk 
szeinetjeit ki hány ni neni s,;c�gy enlé 'J J\.z általad behozott szebb íz , 
s csín az írásban tevé ezt, barátom Döbrenteinek tavali l(e11yé1·-
1nezeje és az idei I(ld1·ája fogott volna e oly csinban megjelenni, ha 
Osszián nem forclítatik? s úgy ne1n forditatik, n1int n1ester kezed 
által fordítva van? És Döb,·enteinek e két szülöttje éke a tavali 
Aiu·61·ának, s az idei 1-{ébének. Engedd vallano1n1 hogy az a csín, kel
lc111, n1cly későbbi íróinkat characterizálja, a te tni,·ed; n1elyben még 
azolc is követnek , kik ujitásidat gáncsolják, ha izzcl írni 11karnak. 
l1'e nyelvünkön egy boldog fordítást tettél, melyen neki elöbb utóbb 
át esni kellett ; s ezért ezer hála fog követni a k6sci maradék szí
véből is. 

• 

1 
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Dajlódásaid engem k:eserítnek, de ugy hiszem, nagy lelked nem 
fog alattok elcsüggedni, sem l<edvedtöl, hogy a hazának tovább is 
használj, ne1n fognak téged 1uegfosztani. Életedet még hosszúra ter
jeszszék az egek hazádnak s házadnak javára, dicsőségére, - Szent, 
l{edves előttem valan1i csalc Kazinczyra emlékeztet; 1uég kedvesbek 
azok, kikben Kazinczy vér folydogál, s kivált ha ezt bennek: Ka
zinczy lélek is hevíti. Legyenelc általam idvezlettek, a te napjaidnak 
édes boldogitói ,  életed nemes pá1ja, s gyermekeid ; legyen rajtolc 
az ég áldása, a rény társalkodjélc velek szüntelen. Te pedig az isn1e
retlennek nyttjtott barátságos szívedet tartsd nála szakadatlanul. Élj 
boldogul. 

Pannonhegyén, april. 4. 1823. 

l(azinczy Fe1·encznek Guz1nics lzid6r 

tiszteletét, baráti idvezletét. 

1\·Iint vétkes tele bánattal járul hozzád levelem, ura levert lel· 
kének viselvén mását homlolcán; ki a legjobb alkalmatosságot hagyja 
üresen rnenni ahoz , kinek tiszteletével lelkét annyira eltelve l{iáltja. 
En tőled ezért pirongató sorokat várta,u, valamint az előbbi sokat 
csevegő, üres, lélektelen levele1nért is; s te nekem ambróziát, Endre

dalja szerint, istenek italát lcüldesz ! Igen, gondolám magamban, 
ennél jobbat nem l(üldhete, hogy n1egjavitson. De vedd a mesének 
kulcs,it, s szánakodjál inlcább rajtan1, 1nint megvess. Régtől kérdezős
ködtem én, mikor indul Tokajra az alkaln1atosság; feleletül csak azt 
vevé1u, hogy „majd ha az ntalc megjavulnalc," s hogy „ez Husvét 
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előtt nehezen fog n1eglenni." En tehát gondtalan mind csalc a Hus-
vétet vártam; böjt utolsó hetében készítém hozzád a levelet; s csak 
most ujítám meg kérdésemet Administratoraink előtt; ezek a kegyet
len el;: kinevettek azt felelvén, hogy „eddig már ott is van." }lara
gomban a n1ár kész levelet öszve téptem, s vártam tőled a piron
gatót. De te jobb vagy, sem hogy ezt tehetted volna; a helyett 
édes l<öszöntést , s édes italt küldesz. Ezért is, azért is vedd hálás 
lcöszönetemet. 

Édes Kazinczy1n, ! te mind inkább azon vagy, hogy az erán
tad régen fogantatott tisztelet bennem csupa szeretetté változzék. 
l(ényszerítesz hogy nem csak mint édes hazám barátja , s ebben 
az enyén1, hanem mint szerzetemé is hármasan szeresselek. Igaz 
hogy vonzódásom lehet aboz is, ki szerzetem eránt részvétlen; de, 
szerzctem ellenségét nem szerethetem ; s ilyen a Hilbner Lexiconjá1iak 
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1uagyar szerkesztője. - Előbbi cscvegö levcle1nből egy kőrnyülállást, 
mely nekem kedves is, fájdalmas is volt, kifcledte1n. Te engen1 soha 
nem láttál , s azt hiszed én sen1 láttalak téged, s téged én n1ég is 
láttalak; s akkor igen fájt szive1u, hogy csak láttalak. Pesten létcm
nel{ utolsó esztendejében (1815.) talitn már juliusban voltál te }lel_ 
1neczivel a seminariun1ban Bilkeynél. A l\[useu 1n, n1elyben B·illcey la
kott, ellenébe állott egy üvegházhoz hasonló dormitoriu1nnak, 1ucly
ben én épen akkor lcészültc,n rigorosumairnra; a dorn1itorium egyik 
ablakja ellenében YOlt a l\1useum ajtajára szolgáló folyosó ablaknak. 
Innen lestelek én meg kijöttödben, re1negvc, hogy idvczletedre nc1n 
repülhette,n. A 1negsértett barátság kötele l�öztcm, s Bilkey közt ek
kor 1nár szétszakadt. - Hogy 1násodik leveledet vettem, az Aiir61·a 
előtte1n állott, de olvasva 1nég nem volt. I-Iébét jóval későbben olvas
tam. Igen örültem, hogy vezér lantodat ebben is hallattad, adja az 
ég, hogy még sokáig zengjen közöttünk! l{ébénél Blaschkétöt szebb 
metszést nem láttam ; J6néi finomabbak. Dc én ehhez keveset értek. 
- }Ja.llotta.111, - k.öztünk J(wrirt senki se1n olvas - hogy Aiirórd
hoz küldött verseimet érintéd, s hogy „ n1iért nem többet?" kérdezécl.
Ez ugyan kedvez inkább, 1nint ha sokallani fogtad ; de csak vád
ez mégis, s mentnem kell előtted magamat; exa,uenek voltak, hogy
a tavali marcziusban J(ultsdr, hogy Aii1·6l'ához irnék vala1nint, fel
szólított. Tüstént dologhoz ne1n foghattam; e mellett a felszólító
alig engedettt ]{ét hetet. De hiszen a redactio sokallani lAtszék a ke
veset is, kihagyván e strophát:

A büszlce külföld korcs leleményivel 
1\1egnyil t sze1niinkct múr nem igézheti 

Nem fogja pénzünk és nevünket 
Tenni bitangra csalárd eszével. 

ne,n hiszem pedig, hogy ezt a censor tiltott portéka gyanánt vette 
légyen. A redactio többet meg is változtatott, melyek közül egyet, a 
szabadabbat, említeh:, s ha a te ítéleted is a rcdactiójéra hajlik, hin
nem kell, hogy a változtatás helyén esett. Ez az: 

Itt a hazának bölcs Aristarkhjai 
Patvarkodók lcözt jussokat osztanak, 

S megszerzik a szép cgycségct 
A rokonok hidegült szivökben. -

n1int légyen elvá.ltoztatva, láthatod Au1·6rcídban. - Ugy hiszem A1·eopag-
nak kelle be jönni, hogy a vers hajótörést szenvede. - A 1nult nya-

r 
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rat s öszt vallásbeli dolgokban tölté1n cl, theologus lévén n1agam is 
hivatalom szerint; de 1nég mind ilyen, megelégedném az iskolában 
theologizálni; de egy ki legforróbb óhajtásimnak egyikét, - a vallás
beli egyesülést - tci1nadta n1eg. l\-Iár ekkor végzén1 a nyelv hármas 
befolyásról értekezésemet, s készülten1 hasonlót írni a religióról, min
den dogmatizálás és polcn1izálús nélkül, 1nidőn Bátho1·1'. pracdicatioit 
vcttc1u, s Trattner felszólító levelét , hogy azokat recenseálnán1, ne 
talán olyan \'alaki kapjon bele, ki többet szokott vastag stylusával 
rontani, n1int építni. Bcítliorihoz intézett levelein, nem csak: lcatholikus, 
hanc1n protcstans hazafiaknak is tetszénck , s még egy protestans 
felől s,cru hallotta1n, hogy ellenek kifog[tst tett volna.

En baráton, sc1u1nit úgy nc1n ohajtok, 1uint az egy nemzeti 
nyel\'et, nz egy ncn1zeti rcligiót, azt hitetvén c l  1nagan1n1al, hogy 
csalc e kettő egyesülve egyesítheti n. hazafiak lclk.eiket. E k-írgyra 
vetett gyakrahl,i figyelmc1n hátráltatja Theokrit 1nagyarositás{tt. l\[úr 
negyedik úvi mnnk[un ez; tizennyolcz Iclylle le vagyon fordítva; s 
ha fejein gyokor érfeszülésekkel ne1n küszködnék, eddig tisztázva 
volna az egész 'l'fi,3okrit. ,\ .Cíkalige1· s Cafaubon Reiske által kiadott 
görög s latin tcxtjck n1ellett v\' oss nomctjével élek. Legtöbbet v c 
szödö1n a ,irágok, öltözetek ncYeikkel, nen1 találván a magyarban 
azokat rövid csínossággal kiejtő szavakat. }\fajd minckelőtte a tisztá
záshoz fogjak, nél1ány eránt ,·clccl, ha terhedre ne1n esik, értel{ezni 
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fogok. l.;gy hisze1n a fordítónak szabad egy species helyett mást venni, 
csakhogy a görögöknél is is111erctest. Theok1·itnek ,agynak itt s ott 
jó ízt s erkölcsi érzést sértő dísztelen kifejezései; ezeket is szabad 
talán a fordítónak vagy a n1ostani finoniabb ízléshez si1nítani; vagy 
ha ez ne1n lehetne, egészen elhagyni. Tedd nagy érdemü férfiú! édes 
baráton,, hogy ne csak lássalak, de ölelbesselek is hová ha1uarább; 
addig is tartson az ég nemzetednek, barátidnalc, tisztelt fan1iliádnalz 
életben, erőben, vidá1nságban. 

U. I. T. T. J(ézi Professor úr e111berünl{hez mutatott jószivü
ségét l{öszöncl n1eg az egész szerzet nevében. Ern berünk egyi:ígyi.í. 
ugyan, de n1int n1agad is észre vetted, hív és értelines gazda; írni 
sc1n tnd, 1négis ratioiban ki tesz deákos, s udvarias ispányainkon. 
Tudom nen1 egyszer adott alkalmat magarlat együgyüségén mulatnocl. 
End1·e hallo1n szőlőjében van; vele még nem szólhattam, dc bátran 
tisztellek, s iclvezellck nevében. 

' 
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Ujhcly, april. 24. 1823. 

Guz11iicsnalc l(azi1iczy ]i'e1·er1cz 
szíves tiszteletét. 

Beles baráton, ! Igen kedves vendégein vala neke111 P1·and tisz-
tetek, n1ert tietek volt, mert velen1 felöletelc szólla, s nektek. felölen1 
vihete hireket, s igy egy1uást addig is valan1ivel bővebben ismerhet
jük, n1ig hozzátok 1uehetek. Re1nénylerr1 szerencsésen ért haza, és hogy 
szerzeted 111egvol t elégedve Yásárlásával. Valan1 ikor a llegyaljci levét 
inni fogod, áldjad annalc lakóját, és gyuladj t0aLb szeretetére. -
Ohajtaná1n tudni, nen1 bánta-e n1cg a 111élt. fö Apát a vásárlást. 

l\Ii itt gyülésezünk; 1ua a lár1uában hozzád irt levelemet íijra 
kell irno1n, pedig éjfél van, s esztendci1u az áhnot 1ninden egyéb 
felett 111egkivánják. Nerr1 lchetelc tehát hosszú. De lássuk inltább n1cg 
fogok-e elégedhetni újabb írásommal, melyet itt elégeték. 

Te ne1uzetemnck egy vallást ohajtanál adhatni, - Reménylhctni-c 
azt? Nen1 hiszem;, Be1·zeviczy Gergely is törte az effélén 111agát, s
l{ivánta itéletemct. 0 nekem ifjuságo1nbnn baráton1 volt; csuda gondolko
zása, érzése (csalc nevében volt1nagya1 ·) s egy ne111 csak gondolatlan, ha
nem egyszersmind hazug, noha gyönyörü tendentiájú irása (de con
ditione indoleque rustieor. in Hungaria) n1elynek büneit egy recen
sióban felfedeztem, s elébb neki, azután 1násoknak is 1uegküldöttem 
(Ungarische Miscellen, aus Hormayrs Archív gczogen, nem tudom 
hányadik füzetében) elválaszta egymástól. Az említett kérdésre ez 
vala feleletem : Eszes e1nbe1·ben nieg va1i az Unio: ct ne11i eszes soha 
el neni fogadja. S ezt 1no11dom neked is. 

Nem édes barátom, Unio soha sen1 lesz. A Római Anyaszent
egyháznak egyik oszlopa az, hogy 1uagán semmit nem változtat: s 
mint gondolod, hogy így a protestáns uniá.ltassék ! - Ezeknek val
lása progressivus : a tied nem az. I -Ia az ily komoly, az ily tisztele
tes dolgokban enyelegni szabad volna, azt mondanám el neked, amit 
egy impertinens protestans monda az Uni6t emlegető Eszlc1'házy Ká
roly egri Püspöl(nek : Exceltok fogadják el a1ui tanításunkat az Úr 
Vacsorája felől, mi pedig bevesszük az orgonát. - Ily alkura hívná 
az egyik felekezet a másik felekezetet. 

Egészen új vallás alkotásáról sem1ni eszes ember nen1 gondolko
zik , vala1nint arról sen1 , hogy a magyar a tern1észet jóltevőségét a 
forrásolc mellett imáclgassa, mint hajdan. - Ez azért sem jó positíva 
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,allá�nak
1 

inert se111mi 1nythologiája nincs. Tehát ott kell maradnunk, 
ahol ,agyunk) legalább AZ llfELLETT. 

S n1it ártana, ha ott 1naradnánk) csak: azt tehetnénk
1 

hogy ne on
totta ,olna 1nagyar kal' a 111agyar vért , 1nint 1500 olta Leopoldig, a 
,allás iiriigye alatt. IIa ki úgy is1ncri történeteinket 1nint kellene, lát
ná,  hogy TVesselényi Ferencz pápista s nagyon pápista Palatinusnak 
Yolt igaza

1 
arra intvén Ze1nplényt egyilc levelében

1 
hogy vigyázzanalc, 

nehogy a Religio 1niatt a Regio elvesszen. Nem a vallásért folyt a vér
1

I 

hancn1 a 111e1t1n et tiut1n n1iatt. - En úgy hiszem , hogy okosan bánt 
hajdani Róma, 1nidőn a meghódolt népelc isteneit, a maga istenei kö
zé bevitte , s szabadon hagyá, hogy azolcat tisztclgesse , a kinek tet
szik. l!�gygyé nem válhatunk: dc arra nincs szükség; elég volna, ha 
ignorálnánk , ki mint gondolkozik a vallás dolgába.n , s ha ez a pun
ctn1n teljes szabadságában hagyatnék n-1indcnnek, s róla szó so1n len
ne többé. 

A Protcstansoknak egy czifrán hangzó , teljesen hatnis szavolr, 
Yan: ,,A 111i vall.ísunk Rel·igio Exa1ninis : a Catholikusoké Obedientiae". 
- Hány n1atadórunkat akasztottam el n1ár , n1idön igy akará a pro
tcstans vallásnak megadni az elsőbbséget. lliinden positiva vallás Obe
clicntia 'IJetllása. G1·adu tant11111 cl {Oe1·i111i,.�. A Pápista boldogabb mint a
1.-alvin, dc ,annak isn1ét tekintetek, rnelyck szerint ez boldogabb) 1nint
amaz. - -

A ]Jcítlto1·y munkáját csak egyszer, s kevés perczekig láttam. Sok 
jó Yan benne, cle ncn1 n1incl jó, an1it mond. A tiedet soha sem láttan1. 
Iskoláin1ban öt csztcndön1et lopta cl ez a tudomány , mert azt n1i vi
lágialc is kénytelenek vagyunk. tanulni. Ncn1 1nosolygál-e, n1idön a 
pápai 1lfo1·alis Catec. dolgában írt rcccnsión1at olvasád? Azt én idegen 
segéd nélkül irám. A rcligió sziuet kíván, nem j'ejet, és ha a ti reli
giótoknak holmi baj::i s alkalmatlansága 110111 volna, az jobb volna azaz 
czélra vezetőbb, 1nint a 111iénk. 

Nekem pápista lányai1n vannak. A legiclösbet magam vivém a 
kassai l�üspök elébe, hogy Lérn1álja meg. lVIagam kértem egy imádkoz
ni szerető ujhclyi káplünt,  hogy készitse Communióra; de megirván 
neki , mit óhajtok; s midőn a gycrn1ek az oltárhoz 1uent,  az egész 
tcm plo1u látti1ra nyon1tan1 áldó csókomat ho1nlokára. Utálom a franczia 
libertint, a franczia philosophust s n1agan1 a legreligiosusabb embernek: 
ismcren1 1nagamat. l)e az én valláso1n nem Anti-Cathol·icisniiis hanem 
tiszta P1·otestantisnius. A Yilág vallástalanua.k néz, mert nem irtózom 
a gyertyától, oltártól, orgonától, s 111iclőn egyik hugom azt kérdé, hogy 

---
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fogom nézhetni , hogy egyik gyermekein pápista, a másilc kálvinista, 
azt felelten1, hogy úgy, mint midőn az egyik nadrágot von fel) a 1uá
sik : szoknyát. - IIa baráto111 lehet pápista, miért ne feleségem? s ha
ez, miért ne a lányom? 

De hányadik az, a ki a gyümölcs kövén föl nen1 akad, s a nia
gig hat el! Nem szeretek beszélni vall{tsról, ha az, a kivel szóllok, 
nen1 azon a lépcsőjén áll a Culturának ) a 1nelyen én , csak botrán
kozta\�i fogjuk egymást. S minek kell azt? 

Elj szerencsésen, édes barátom ! 

Pa.nnonhegyén, n1ájus 13-án 1823. 

J(aziriczv Ferericznel, Guzmics lzidó1'. 

Prand büszke lehet, kit leveled oly gyakran nevez. Ő april utol
sóján toppana be hozzám azzal a nem vií,rt kérdéssel, levelet hozzád 
mi 1uódon

1 
s uton küldhetne. J3ravó ! gondol(un, Prand Kazinczyval n1át· 

levelezni fog, - a bctüt nc1n ismerő P,·and ! - Várá1n hogy Ycle111 
irasson, de úgy véle111, 110111 tarta elég embernek, kire titkait bizhatná. 
S mit akar hát J(azinczynak írni? - Szivességét) 111ond, s l(ézyit )

a borárusét, 1neglcöszönni. - S oly szivescknck tapasztalta hát a ne
vezetteket? - Igen , különös szivüségöket tapasztaltam. - S én az 
e1nber11ek szav{it igazlottan1, inert az isn1cretlen l(ézyt e tájon 11cl1ezcn fogta 
volna akárkiben is feltalálhatni. Aclrcsscclct ir{isban adán1 néki

1 
s rövidsé

get ajúnlán1. Egy nappal czutün vevé111 lcveledct
1 

épen 111idön az engem 
látogató agg a.tyá1n, s testvérein, s néhány baráti1u körökben a vacsora 
utáni időt cnyelgve rövidíté1n. Levelednek t;i,rgya véletlen lepett meg. 
'l'ölcd 1·eligi6ról szót ne1n vártam, lcgkcYésbé egész levelet; s in1 egész 
leveled 1·eligio. Engedd rövid , vclös mondAsillat hasonló röviclségüek
kel íelváltano1n, s ezekkel, liancn1 ha neked különben tetszik, rckesz
szük cgyn1ással a rcligióról szavunkat. - Ila eszesben 1neglesz az Unio)

a 11e1n eszesben nem lehet neni 1neg. -
A Rón1ai anyaszcntcgyh�tz n1indcn oszlopa, baráton1 , az , hogy 

tanítás[it isteni tekinteten építi, s azért abban sc1u1ni változtatást nc1n 
tesz , s tenni ncn1 enged. � az isteni kinyilatkoztatúst hivő kereszt. 
protestansnalc ne111 hasonló oszlophoz kell-e n1ag(tt csatolnia? - Az 
én vall{tso1u épen úgy l?rogressivus, n1int a protcstansé; s czének épen 
úgy ne1n kell 1J1·091·essivusnak lcnui

1 
ha az lenni n1cgszünui nem akar, 

Ininck lennie kell, n1int az enyé1n nern az. - Az az Eszte,·lu,zy Piis
pöknek impertinens protcstAnsa nem akarta tudni, quicl distent acrct lit-
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1Jinis j s ezt azért nem, mert ne1n al,art uniáltatni. - Ott, hol vagyunk, 
1ie1n csak ne,n kell maradnunk, de nem is 111aradhatunk; s az, ki csak: 
az r,iellett marad, se1nmiben sincs. 

Ila a Yall,\s ürügye alatt nen1 ontotta volna is magyar kar a ma
gyar vért, 111égis az ott 1naradás valamint eddig sokat ártott, úgy sokat 
árt 1ua is, s ártani megnem szünik: a hazafiui szeretet lankad; neve
kedik az irigység, az alatton1osság1 bizal1uatlanság; a haza boldogsá
gára czélzó törckedések fenakasztatnak (vessd szen1edct vagy csak ez 
időre) úgy hogy TVesselényi Palatinusnak intése oly jövendölés volt, 
rucly naponként siet a teljesedés pontjlthoíl. - A mi 1negtörtént ,  azt 
meg nem történtté nem tehetjük; igen azt, hogy ezután ne történjélt: 
dc csak ugy 

I 
ha egyesülünk. - Igazad van 

I 
hogy a vér a nieitm és 

tuion miatt folyt inkább 
I 

mint a Yallásért: dc nen1 fogott volna-e az 
naóyobb kíinéléssel, s csekélyebb árral folyni , ha egy lett volna a 
rcligio? A suu111ot és alienu1not lcereső hataln1asnak rcligiót harsogó 
szava hány ezret vitt a vér mezejére, kik a szent ügy hallása nélkül 
békében fogták volna ugaraikat hasítni, s a fényleni kiv,:inót magára 
hagyni? -

Rónia istenei közé vévén a n1eghódolt népeh: isteneit, igen con
sequcnter cselekedett, n1indjárt idegen ne111zettől kölcsönözvén istene
ket. 1lthé1té még az volt, a1ni lenni akart, kitiltá az idegen isteneket; 
utóbb a religióban is luxust keresvén elfogadta azokat; s a nemzet vesz
ni indult. - De 1ui közök az egy istenségü keresztényeknelc a sok is
tcnségü llórriával? J\. ki csalc két istent fogad is cl , nen1 látom , 1ni
ért ezreket cl nem fogadhatna. 

Ignoi·cilnitnk azt, a1ui fő ügyünk, sen1 lehet, sem szabad; s a tel
jes szabads.1g azolc között, lcik 1'evelaliót hisznek, chimaera. S tenn1a
gad igen jól jcgyzéd meg, hogy n1inclen 7,ositiva vallás Obedientia val
lás, s azért ott a teljes szabadság 1ueg nem állhat. l\1Iég abban is hazug 
a protestánsok czifrán hangzó szavok, hogy a katholikusoknak religio
julc épen nen1 examinis rcligio: a katholikus, ha hozzá ért, nem kü
lönben teszi rcligióját próba köre, 1nint a protestáns; hogy ha kiállja 
azt, n1cgnyugszik rajta a;i, első; a 1násoclik még azut[\ll is vizsgálódik, 
még ak�{or is keres benne jlt, rosza.t, ltogy ezt elvesse, amazt 1neg
tartsa. Ugy tetszik ez igcu inconsequenle1·, az igen consequente1· cse
lekszik. 

Én barátou1 azt , 1ui Bcítho1·yban jó volt , 1néltánylani tudtam , s 
1uéltánylottarn is; dc Yalóban sok van ott, mit lccresztény tanítónalc irnia 
nem lccllc, 1nég kevésbé n1ondania a sokasághoz. Dc én ezeket csak 
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gyengén érintén1, nc1u alcarván az embert gyülöls6g 6s üldözés táro·y,\,
vá tenni. Irásom tárgya egyccliil az volt I hogy azt , mit hazánk. bol
dogságára sokan óhajtunlc 

I 
a vitatott lehetetlenségnek sen1n,ijéböl ki

vivja1u; s legalább a rc1nénységet addig is 6ltcssc1n, 111 ig a Gond visclésnck 
tetszilc azt valóvá i;; tcnui. - Nern , baráton1 nc1n n1osol),o-ék én 1 ö · J

hallván Jvfárton rncllctt szavacla.t; ink.íbb fájlalún1 azt, hogy 10:azinczy 
tollat méltatlan 111ellett fogott. Igaz , bogy a rcligio szívet kiv.\.n; dc 
hogy fejet is nen1 lciván: az nc1u igaz. Elöttc1n úgy fél en1bcr a .f�jet
len cn1ber1 

mint a szivetlen; s ki csak szívvel religiosus, és nc,n fejjel 
is , azt né1nctek sclnvil,r1nernek 1nonclják (1nagyarul ncrn találok neki 
alkaln1as nevet.) 

Erősen l1iszcn1, hogy azt, 1uit te a n1i religiónkban bajosnak, al
lcaltnatlannak vélsz, ha az Unio 1nunkába . vétetnék, a kath. anyaszentegy
ház ma 1nár kész volna elbocsátni, vagy lcf;alább kinckkinek szabad
s.1gára ha.gyni. - Hogy te ·religios•c:; c1nbcr légy I én arról soha scn1 
kételkedtcn1; s csak a n1inap .t tavasznak egy gyönyürü reggén egye
dül sét{dv�u1 a kertben, buzg•> andalgással ol,·asán1 llébébe11 kisded da
lodat a religióról. S 1nidön P1·01netheusznclbctn sokan 1ncgütköz6nek, én 
meg ncn1 ütközte1n, s i.illegoriáról gonclolkodta1n. - i\zt is bizonyos
nak hiszc1n, hogy te előtted, s a ltozzád hasonló széplclküségnek: fiai 
előtt a h:atbolicis1nus triu1uphál ,t protestantis111uson: n1crt annak inté
zeteiben aesthetica vagyon, nincs czéiben. S hogy a 111it lányod Co1u-
1nuniójakor tevéi, szivcd 1nelegével tetted , 1nintcgy érezteted velcn1. 

Baráton1 ! én neked az egyesülésről írt clolgozásain1ból akartam 
küldeni, de barátim ellenzék; s én bar,itiJJ1 javallatok ellen netn 
örömest teszek: Yala111it. Legyen szabad ohajtno1n 

I 
hogy olvasd cl 

azokit t; s rcn1éllcru1 hogy javallatod itt is részcnien fog áll�ni. Nem 
valóságossi\. tenni, ne1n {clfujni akartan, én az egyesülést, ez ostoba 
megbizottsí1g lett volna; csak elé1nozdítni azt, s �i szíveket ébrcsztni 
kivánta1n. S hiszem ne1n minden haszon nélkül dolgoztan1. 

' Ugy hiszcn1 a Convent Prio1ja 1negköszöutc 111ár a borvás[u·lás-
ban 1nuta,tott barátságodat. 1\ pátunk annyira becsülte a Tokaj le,·ét, 
hogy két általaggal tihanyi apátságába tétetett ,Utal. .A.. pincze mester 
igen köszöni a közlött oktatá:;t. Egy szép tetted, n,clyet n1i tétetni nc1u 
akartunk, kétsílcrcztc erá.ntacl tiszteletünket. Jöj, édes b,,ráton1, hogy 
láthassuk, ölelbcssük cgym(ist. Addig is Isten \·elccl, s a tölc1n igen 
tisztelt fa1uili�tddal. 
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Újhely, junius 14-én 1823. 
Guzmics lzid61·1iak J(azinczy Fe1·encz 

szíves tiszteletét. 
Te elvagy telve az Unio ideája szépségével, s azt n1unká,ddal

io-yckszcl elön1ozditani. Rég olta hallo1u én, hogy ez sokaknak forró 
ói1ajtúsok; de mit tesznek bari'.itjai, 1nind abból semmit nem olvastam, 
és nem tudon1. Iszonyodom a theologiai írásoktól, s oly sok van , 
a 111it gyönyöri.iséggel, s haszonnal olvashatok. Azonban te, nemes lelkü 
férfiú, egész bizakodással nyitád fel előttem kebledet, s én neked, ahol

bizakodás forog szóban, adósod maradni ne111 szere!nék. '\'iszonzom azt. 
Obajtod, hogy egyesi.iljünk,de nem reményled.En, 1nertnem remény

le1n, nem ohajto1u. Ink�\bb ne, rnint ne tisztán, n1int ne egésze�. Ily t�
kintetii dologban 11e1u szabad játékot üzni. 1\ hipocrisís fenek1g rontJa 
az e1ubcrt; az e111beriségnek nincs iszonyubb mételye. 

Doginák nélkül vallás ne1u lehet, s te és én ezek által rettenete
sen elvagyunk korlátolva. Lerontjuk- e verőczéinket *)? vagy szaba
don hagyjuk, hogy higyje, ki 1nit akar, ki mit tud? Szép álmod te
hát nckcn1 hasonlít az Alchyinistáéhoz; látja hogy nen1 fog aranyat 
fözni, dc fózi, inert a főzés és a retnény neki örömet ad. 

1'ckintsiik, 1uint kezelhetnénk a dolgot. -- A Pápa zsinatot fogna 
hirdetni1 s azon igérettcl, hogy a n1i jó, clfogacltatand, bár honnan 
eredjen, hogy a m: rosz, kihányatik1 bár hol találtnssék. IIogy a vallás 
egykori tis:.1taságára fog Yissza vezettetni. irit igérhetne anyaszentegy
házad1 te tudod : én sokat e részben nc1n várhatok ; tndo111, ez felségé
nek egyik czin1erét tiszteletes régiségébcn keresi s találja, s így 
i;áltozhatatlanscígrírót könnyen le 11c1n fog n1ondani. Pedig ez igéret 
nélkül a zsinatba kevés crnber Yinnc bizodalmat1 sőt ott is lest, ke
lcpczét1 erőszakot scjte11c1 a hol az éppen nen1 volna, 

Dc adas::;ék ez igérct: 111it Yársz annyi embertől? Csatázni, gyöz
ni 1 mag.ít hallatni n1cnnc oda mindenki, nem hallani mást. 

�Iúr Yan példa1 azt 111ondod. Igenis suppositus cineri doloso! 
Jobb külön lenni, 1nint igy együtt. Jöhet egy idő, n1clyben n1egsirat
hatjuk azt az U11iot velök. Pedig a protcstans nem ez; s ezek már 
clé:bb is közelébb á llúnak hozzátok1 s az én fclckezeten1 emberei szá-
1uosabbau i� 1 inkább is tudnák, 1ui forog szóban. 

') tájC"jt��; a. n1. ch·álasztó ujtó. 
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Nem kérdem én kelle-e elszakadni; nem, ha az elválás nem 
teve-e kárt, midőn az Anya nyugalmas kifejlődését dagasztotta. Ezt 
kérdeni most mind késő. Az elsőre világosan felel az Eccl. J"listo,·ia;
a másodikra az emberi lélek: méltósága felől mindent fel lehet, min
dent fel kell tenni. De ne higyd Jcérlek, hogy Z1vin9li, Luther, Kalvi1i
tevék a szakadást. Előttök ugyan azt tevé H11,Ss, Viklef, Valdensisek.
Nem boldogult volna L1.ttlte1·

1 
ha az anya engedett volna valamit s 

flmu1· k�locsai Érseknek védeni lcelle a n1agyar szabadságot. Elszórt 
gondolatí1nat te együ:é szerkeszted. - Azt kérdem inkább : meglé
vén a dolog , s ennyire men,én , init lehet és mit kell cselekedni? 
S te nem ismernéd-e a protestantismus hasznait? akár mint hazafi 
ak�r mint ember , akár mint pap 

I s catltolicus pap? Nem; én ez� 
felő�ed nem hiszem. Én áldom a Gondviselést , hogy a kettőt együtt 
tart Ja fenn. De bár békében tartaná ! 

Az Examen és Obedientia eránt nem egészen egyez értelmünk. 
Enged� kifejtenem az enyémet. - Isten az embernek két vezért
ada: Eszt és a szent. lr6kat. A kettö nem ellenkezbetik egymással, 
mert e[!I.Jnek tolmácsai. Az elsőt nincs sopltista, ki megtéveszthesse: 
a 111ásikát mind S01Jhistdk

1 
mind JJarallogismusok hamisan szóllaltat

hatják, . mert a könyv két s több ezer esztendejií1 idegen nyelven,
ne� mindenütt értett phrásisokkal van írva. 111i kétséginkben az
elsohez folyamodunk, de a 1nelyet az exegéta a philologiából réo-i
ségekböl, sőt a tudományok egész cyclusáb6l világosít fel, s 'vallá
sunk a vizsgálatot nem tiltja, hanem szoros tisztünkké teszi, azt mond
:'án , hogy ő �aga is kész jobbra térni , mihelyt e két vezér fáklyá
Ja mellett az igazságra vezéreltetik: tinéktek a ti Anyaszentegyház
tok parancsolja, mit higyjetek, s tiltja, mit ne hig yjetek1 innen ne
vezi magát az enyém vizsgálat, szabadság, haladás , innen a 'tieteket 
engedelmesség 

I 
parancs vagy tilalom , veszteglés vallásának. A tied 

n1egtilt,í Galileinek, hogy a földet ne l(erengtesse. - J.\ila n1ár nem. 
-: De fele�sz-e , hogy nem fog valamit egyebet? Az autopsia nagy
kincs. A mit Isten szabadnak teremte, hagyjuk szabadnak. Nem kell 
ott tilalom és paranc:,

1 
a hol oktatni lehet. 

Igen is, aki csak szív, fé l ember , Je,jeni nincs ezé! nélkül adva. 
De fejemet oly dolgokkal kell-e tele tömnöm, a mit tudnom nem le
het,  és mivel nem lehet , nem kell? Mely sok van, mit !tellene és 
lehetne, és amit azért nem tanulunk , mert tőle elvon ez a sok tud
hatatlan. l\1iért nem tevék én nagyobb elő1nenetelt görögben, míg 
ídömet a Theol. Poleinicdval öldösék el. 

2 
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Szép ideával gazdagttál azt mondván, hogy nem folyt volna
ennyi vir, ha neo1 volt volna a név. - l\Ieglévén a dolog, a _név el
nein maradhata. De hogy vér ne folyjon többé, el kell-e törlen1 a ne:
yet, s a névvel a k.ülönbséget? l\iit mondasz a fejedelemre, a k1
nyelvben, öltözetben, szokásokban különböző nép�it egygyé _ akarná
forrasztani hogy eo-yrnást ne bántsák? Currus aur1ga patern 1 ,  quem

si non ten1

uit, mag�is tamen exciclit ausis. Az ilyet olykor lehet elöl
röl gátlani: mikor megtörténtek, nehezen orvosolhatod._ Sö� én sen1-
mit sem hiszek oly erősen mint azt, hogy ha ez az Unio veghez me
hetne, akkor folyna ám a vér. 

Washingtóniúban az uralkodás nem tudja, ki mely  te1nplo1n-
ba jár - így szeretem nevezni éjszaki Ame1·ik(11nak Státusait -
s ott mio- a mostani rend fenn álland, vér folyni soha nem fog ;

, 0 
. • 

s a pápistából ott nem lesz protestáns, vagy nem több, mi nt pápista

protcstansból. 
Tekintsünk csalt vissza a borzasztó időkre. Lehet a zt nyugalo1n-

ban is; s a kik engem ismernek, tudják, hogy se1nminelt sem születtem
k.cvésbbé 1nint zclotánalc - Az a gyáva k.irály (IX-ik Károly) ablaká
ból puskázgatá hazájának I-lugon olta fiait; czelt csoportosan bagyák oda
a hont, hogy 1nestcrséget, és népesedést egy vad földnelc vigyenek. Albc�
tizcnnyolczczcr c1ubert 111észárla n1eg hóhér kézzel, s hányat katonát
által. Kalvin mcgégetteté Servétust. - l'.losz idölt ! ezt mondod; s pi
rulni fognak a késöbbek előtt ! - Ilát a mostaniak felől mit mondasz?
'l'egycn egy pápistfl. bár mely szolgálatot Angliának, az ugyan ott indi
gcnahtst nctn nyer; álljon clö bár mely Fox, Bctnks, Cc,nning, Gyö1·gy

lcirály hasznát ne1n veszi, ha plébánustól kereszteltetett meg. Be1·nadotte
luthcráuu. Já leve, s a Svéd nép örvendve fogadá híres declaratióját. -
Natio comoccla est! -

Egy enyhít az Angol vétlcén. - Nem vadász lelkeket! - Való
ban, a n1it 1nindcn gyülésinken hallunk, az uJyan elméinket az Uni6hoz
ncn1 igen készíti. l{ettcgésünkkel együtt ncvekedilc az e1nberekben ide
gcnségek crántatok. A 1ni törvény, ió vagy rosz, tisztelni kell, vagy
elti;rlcni. Dc n1i szükség kcménykedésre, erőszakra, nem szabados
játékokra'? ' En felette rosz .illissionárius volnék, s a Beii·zeviczy Gergely írásán
noru kapok; bizonyos lehetsz benne, bizonyos vagy, hogy engedetlen
ségre a törvény ellen tüzelni soha senkit nem fogok, sőt a tanácsot
kéröt elcsendesíteni igyekezném. De az ilyenelc nem esnek jól. 

J\. név semmi : minden a dolog. De a sokctságnál a név a 1ninden,
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a dolog semmi. Van oly ember a ki készebb volna soha te1uplomba
nem m�nni, mint olyanba, a hol nappal gyertya ég.

l\1I 1ndég gyönyörüséggel emlékezen1 azon órámra melj,en p. · 

/; -,;, _  d 'l b 

, 1 irna-

sitn cat J!/,· e y en az oltárnál látám. 'l'öbb ke n e t  t s é t b 
t 1: l t· · . . g e pap a.n nen1
� _,t <1m m_eg, s az a t1 t1s,zteletes régiségü, az a ti 111agiai ragyogású val-

t:stok, a JOb?.. sárbol gyurt embert mindég megfogja rázni. De nekünk
azt veré�� -�eJunkbe, hogy a Jézus vallásának pusztának kell lenni, s
hogy az orok ellenkezésben álla a Jltf6zes czeremóniákka.l teljes vallásá
val; hogy az subordinált elsőség.
.· . Tedd , hogy papjaitolc és az enyin1elc savai legyenek az embc

i iseg�ek; hogy példájok s tanítások javítsa az embereket; hogy álta
lok. tiszteletes és szerethető legyen a vallás ; hogy mindenike szeres
se a más felekezetet is , s akkor emlegesd az Uni6t 11,rost l · · 1 b 
fognád. . · lf.l 11J,l a

. Frometheusz Göthéé, nem enyém. Nagy character, s müvésznek az
eleg. l(a_pva kap az ilyeken, s annál nagyobb örö111mel rninél többet
lehet raJta 11en1csíteni. 13otránkozóim hinnék-e ha 111:decit festeném 
hogy gyermek.ölést tanítok ? - Prand együtt veszi veled l I t

1 

S t . eve eme .
"zere em azt a JÓ embert

_-
Fö tiszt. Prior úr levelét nem vettem, s azon

fel nem akadok ; nem 1n1ndennek oly kedves a leve'! · .1 • t l 
C l 1 

ll as, m1n ne <Cm.

sa e 1ogy Praela�itsod java.Jja a zemplényi bort. De ennel( emberei
sem roszak. - Eli· sze · · · · 1 d 

• 

1 encsesen igen ce ves baráton1 örömem és
lcevelysége1n. _ ' 

. U
k
. I. l\1ájus 31-én az eperjesi Tábla engem ismét boldogíta. Só

goi om épzelhetlen gyalázatosságú fortélyokkal igyekezett 15 hol 
alatt ., b d 1 · · nap
• megsza a u 111 a iit1·a1ncntii1n 1·evelatóriii1n alól Ezt b" ·á· · 
l tá.k l 

e • � U lill lS

� un · ve c�, .. s nek.i aug. 25-re szabtak napot, melyen esküdnie kell.
E pénzet�en 1�oben nagyon elakaszt a ne1u jó testvér és nen1 jó ember.
Isten tudJ� mikor látlak meg édes barátom ; de higyd , nagyon ohaj-
to1u azt. Üreg vagyok s 7 gye · k t· t · , , 1 n1e em 1sz emmc teszi, hogy a szen-
v�dett _ kárt egesz magam össze vonásával igyelcezzen1 helyrehozni ki-
potlan,. ' 

lási

Pannonhegyén, julius 19-én 1823.
l(aziriczy Ferenczrielc Guz11iics Izidúr 

tiszteletét, id vczletét.
Nem, édes barátom, érzcn1, l1ogy n1ikor a 1nagy. neinzetnek 'Val
egyesiilé sét 111unkálkodáso1nmal clö1noz· ll1'tr·1· t·· k J ., ore ·ecLem , nem egy

9.* :; 



• 

• 

20 

dolgot teszek az aranyfözö alchyniistával. Ez tudja , hogy, k .�pz�lt
. . ·" valo' sácros aran v soha nen1 lesz, n1ert lehetetlen ; az en ideC//1n

aJ a n j J CI.I C ( t) � J 
• 

• 1 • 

1 .  l6 'g ··olt De te nekem nacrvobb ideát látszol tulaJdon1 tn1,egy,.;or t:Cl sa e • - bJ 
• , • , 

scu,mint valaha fejeu1ben 1uegfordult YOlna: mintha én az egesz vilagot
egysze,.,.e egye iilve akarnám látni. Ne1u, erről �n soha se� gondolkod
tain; csak az egy 1nagy. 11en1.zet egyesiilését ohaJtOm, nem hirtelen, nem
is ecryszerre · csak lassanként, rnintegy észrevétlenül. S azt mondom, 
hocr; cnnc.k 

1

cszközlésén munkálni minden hozzátud6 hazafinalc lcöte
lcs�égc; t:; hogy az1 a ki ellene dolgozik, nem j6 hazafi, nen1 j6 ember.

Egy nemzet i  re l i g i o épen úgy szükséges a nemzet �oldogsá
gá ra, n1int az egy nc iuzet i  const i tuti.o, és �z egy n��-z.:t 1  n y e l v.
Ez ,1 hároni egy teszi egygyé a nemzet lell,ét, sz1vét; ha kozulok megosz
lik valaiuelyik , utánna oszlanak a lelkek és szívek. Nem szóllok én a
te rcligiódról, netn az enyén1l'ől, hanem a nemzeti reli?i?r6L A magya�
co11 titutio összefilzve a catliolicisniussal ,-an, s a cathohc1smus a nemzeti
relio-io. A catholicisn1us az ő principiumjaiban j6 , jobb a protestantis
rnus:.u; mint a� a nép között van, hiányos, hibás, mint minden a mi
cn1bel'i. A 1uagyar constitutio is hiányos és hibás, elvessük-e azt azért
egészen·? - Sokrrites;; és Plát6 a nemzeti religi6n jóval felül emel
kedtek lelkeikbcn1 dc tisztelték a nép religióját, s térdeiket meghajtál{
a haszontalannak Yélt bálványok előtt. Te ezt hypocrisisnek kiáltod!
· te a te magasan fellengző szép lelkeddel nem tudnád-e a te Istenedet

bár111i sy111bolum előtt is gondolni? s ue1u tudnád-e megkülönböztetni
a iuagas lclki_i catholicusnak, ki az alacsony fogatú pórral ugyan azon
egy oltár előtt ,ill s áldozik, álclozatját e1uezétöl? S miért kelljen itt hy
pocrisist sejteni'? Egy az Istcn1 kinek áldozunk, csak fogatink neme
sebbek vagy alacsonyabbak; végtelenek

1 vagy szíik határok közé szo
rultak. Igy van a dolog, 1uindcn vallási targyakkal.

,,Dog111ák nélkiil vallás neni lehet" te 1nondtad. De hogy te  s én
ezek által oly rettenetesen legyünk elkorlátolva, mint te mondod

1 nem
hiszem. Tahin Leiúnicz épen azt hitte, a n1it te, minekelötte Bossitettel
le,·clcznc; a le,·elczés Yégévcl ellenkezőt tapasztalt, n1int ez� kéziratban
hagyott1 s csak nc1u rég nyomtatott systé1nája bizonyítja. Es 1ni is az,
n1i fontoss:\gu, a n1iben nc1n egyezünk, és egyeznünk kellene? Csak
értnünk kell cgyn1ást

1 s vcrőczéink n1agok.t6l hullanak. Az eszesek k.ö
zött meglesz az 1...:11io, a nép lassanként utánok si1nul.

}�l'rc nézve én 111uuká1nmal egyebet 11en1 akartam, - a ki olvassa,
látja -- hanc111 hogy az egyesülésnek ellenségei szünjenek meg , leg
alább némuljanak cl i baráti pedig mind a három részről munkáljanal{ ;
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nen1 fortélylyal, nem eröszakl{al, hanem szelídséggel, oktatással, a do
log felvilágosításával. Ez a .  t6nus ha egyszer az iskolákba, a cathcd 
rákra be s fel vitetik, elkészíti lassanként a lelkeket, s feledteti a vcrö
czéket. S ha a lelkek igy elkészülve lesznelc: n1erhct csak valamit a
kormány, nem is alattomban, nem is csupa zsinatban, legkevésbé Púp:1.
által gyűjtendő zsinatban, hanem a magyar Diaetán, hol nem a dogwü.
kat k:el! határozgatni - hanem az isteni tisztelet 1u6dját , a külső
szertartásokat, a fenyítélc törvényeit kell megvizsgálni, és a nen1zct
characteréhez ,  a kor lelkéhez, és szükségeihcz alkalmaztatni ; hogy
nemzetiség is  legyen bennelc. A catholicusoknalc lcell ezekből némelye
k.et vagy egészen elbocsátniok1 vagy módosítniok, a protestansoknalc
elfogadniok.

,,Dogn-iák néllcill vallás ne1n lehet<' - s épen ezért kell n1ég a Yal
lásos protestánsnak örvendni az egyesülést: mert a protestantis1nus
ma már minden doyma ellen protestál, -- NB. Németországban , s itt
ott nálunl{ is. -

A 111·otestantis1n1isnalc hasznai! A kártékony tüz hamuvá tőn egy ó íz
szerint épült várost, s nézel a tüz után a város a lcgujabb íz szerint emel
kedik. Többet mondok: az egy1uás ellen gyanakodó házastársak, barátok,
rolconok : közt haragos vita, háborgás, per tán1ad, s a visszavonás sok(�ig
válva tartja őket egym{tst61 ; lecsendesednek végre ; felvilágositYa áll
előttök a dolog; érzik gyanítjok semmiségét; kezet fognak, öszsze ölel
lceznek, s közöttök az egyesség, a bizalom

1 
szeretet oly lépcsőn áll, me

lyen állni háborgás nélkül soha nen1 fogott. - Én a protestantismus
hasznait ismerem1 s megismerem: legalább félszázaddal előbb állunk,
1nint nélküle fogtunk volna; de miben? az erkölcsiségben ugyan nem,
hanem a tudomá.nyokban; és  ez is j6, csak a szeretetnek, az egyesség
nek, békességnek sértésével, áldozatjával ne kellene többet tudnunk !
I-Iát ha tán1adás , erőszakoskodás nélkül fejlettek volna ki a tudomá
nyok, mint már kezdtek is? -- A kifejlés ugyan lassúbb,  de talán
épen azért jótevőbb, s bizonyosb lett volna. lVlit használ p. o. hogy né-
1netországot elönté a tuclo1uányok zápora? nem hozta-e 1uagával ez a
zápor a n1indent felforgató, pusztító scepticisn1ust? 1'öbbet tudok-e,
hogy semmiről sem szabad bizonyosnak lennen1? - De te tennem
1uegismerheted, hogy az e1nlített hasznok ue111 kirekesztőleg a prote
stantismusé, akár ercdeteket1 akár a velek való élést tekintsük; a catho
lícus azokkal nem különban él mint a protestans, csak hogy nagyobb
szerénységgel, vigyázattal, és azért bizonyosabban is. - Kipereltük
magunkat; megismertük hibáinkat; fel van a dolog világosítva: ne
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nyujtsuk-c végre jobbjainkat a 1uegbélcelésre? ne öleljülc egymást a
hitben és szeretetben egyesiilve, egy hazának fiai? - A szerény pro
test..-ins, és az eszes catholicns íigy is közelebb állnak. egymáshoz már,
111int nen1. 

'fi könyvekben, régi hon1ály lepte szent könyvelcben keresitek
a religiót, ipnrkodYán annak hornályát az ész világával elűzni; mi a
religiót n Jézustól felállított ,  szakadatlan fenálló, tanításában a válto
zatlanság principiu111át hiven követő anyaszentegyházban, apostoli ta
nító intézetben találjuk. Lc111ondunk-e az ész világáról? behuny
tuk-e előtte szcn1einket? - épen ugy nem, mint ti. A vallás , kije
z„ntett vallá.�, igazságairól va,n szó, a ti systémátok.ban ennek a
vallásnak ltézagjai vannak, s az ész tölti azt be; honicílyt szenved a,z,
s az Csz ad neki vilrígot; bizonytalan az, s az ész nyujt nelci bizo
·nyosságot. De ncrn felfordult rend-e ez? l\iit akart Jézusi homályt
l 1 intni a világosságba.? - bizonytalanságot a bizonyosba? - lgy ne
keni az ü religiója. nen1 kell; nern akarok, nen1 akarhatok keresztény
lenni. A reforn1átorok legyalázták a ratiot , 1ni1it se1·001n pecust; kö
vetőik a revelatiot gyalázzák le. A ca.tholicus megadja 1nind a lcettő
nek a rnagáét; egyiket úgy hallgatja mint a másikat, s a lcettőt szé
pen egyesíti. - A cath. épen ugy vizsgálodilc religiója körül, mint
a protest. és az örök igazságnak elvetése valóban nem haladás; -
vagy hát 111iben haladtatok? - Szabadságtokat gyakran olvasom a
papiroson, de a 1nílyent eeclesiátolc enged prédieátorainak , valóban
ne1n igen dicsekedhettek vele. Szegény vinyolai pred. Pap Istv. Ideá
jában csupán csak gyertyákat enged gyújtani, és lcépeket bevinni a
ten1plomokba ,  és térdet nen1 hajtott a Syinbolicus k:önyveknek; és
n1ár, úgy hallon1, I'estre van szent szék elébe idéztetve. - Angliá
nak Yétkén se1nrni sem enyhít ; ő ne1n vadász lelkeket, csak gyilkol.
(fzonbnn . !ngliában a . reformáta vallás a constitutionalis vallás) -
Es J[elretiaban a catholicussá lett Halle1·nek le kelle mondania fé
nyes hivataláról, a törvény nyilván szava ellen. És a boldogult Stol
bergnek. �anaticussá kell e lennie, s mig halála uk'Ín is gyilkoltatnia,
hogy pap1stává lett ! - Az a király, ki a Iíitgonottákat puskázgatta,
és az a Pápa, ki Galilei könyvét átok alá vetette, nem cath. anyaszent:
cgyáz i s tettekn.clc nem a cath. religio, hanem ott a rosz politica · itt
a 1:os� hernieneutica �o�t szerzője. A protestantismusnak csak egy gy�lölt
tái g) a van: a catholicisrnus ! - az atheus vele megférhet a catholicusnak
mellette békével élni nem lehet.

' 

Kedves barátom! én mindent gyűlölök, a mi religióm szelíd lel-
• 
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lcével ellenkezik. B&rzeviczy Lipcsében nyon1tatott k.önyvecslcéjét ol
vastam; s utálattal tettem azt le, ellene, ha panasza, s vádja költe-
1nény ; a tettek sze1·zőjök ellen, ha igazak. De Be1·ze11iczynek én a mos
tani tettelcet azért nem hihetem, 1uert nem hivnek találtam a multaknak
előadásában, nem, a cath. anyaszentegyház tanításának értésében, elö
te1jesztésében. Nincs lceservesb, mint ráfogásokat szenvedni. Te közel
vagy oda, hol a tettek történhettek; nálunk ilyesek hallatlanok.; igen
szeretnétn tőled érteni, a dologban n1i van : te engem bizonyosan igaz
elbeszéléssel fogsz gazdagítni.

Nincs ro:;zabb a rosz atyafinál, s nelcem nehezen esik, hogy egy
oly férfiúnak , 1uint te vagy, e féle perben kell avatkoznia, s általa
keserítetnie. Adja az ég, hogy hova ha1uarább fejlödjél ki belőle, s adas
sál vissza 1uagadnalc, hogy egészen a tudományoknak élhess, s a téged
tisztelő, szerető barátidnalc ! -

Ujhely, augusztus 22-én 1823.
Guzmicsnalc J(azinczyjct 

ezer áldást.
E pilanatban hozza hozzám a Tu.d. Gyiijt. lellces dn.lodat, azzal

a hév érzéssel, azzal a lyrai 1nerész szép szállougással ! Istenné tészesz
édes barátom, s ennek vallása légyen egész köszönetem. - Indulóban
vagyok Epe,jesre, feleségemmel; s épen 1nost veszeni, egyszerre éne
keddel, a hírt Thalia keresztnevű leányom tói, ki háron1 eszt. olta
anyjának testvérénél neveltetik , hogy ö és ez a sógorasszonyom
bizonyosan megjelennelc Epe1jesen. E szerint a leányomat ma 1neg
látom. l\iely örömek! s csodálhatnád-e, hogy fejem szédül? melyet
lyrai repclesésü levelem eléggé mutat.

Tegnap dél előtt, elizzadva a legrettenetesebb hőségben, gyalog
lépe be hozzán1 (},.6f Dezsöjjy J6s�f, ,,Barátom , eltört a kerekem,
adj egyet" - 1nondá. - l\'líg szelcerc elöjöve, mintegy két óráig 1uu
lata nálam. - l\1utatám nek:i Salluston1at, melyet j uliusban és augusztus
ban tisztázgattatn nyomtatás alá. E munkámon harmincz eszt. ólta
dolgozgatom. 1"Iagan1nak ez„ a leglcedvesebb dolgozásom, de másoknak
az bizonyosan ne1n lesz. Osszehasonlítánk né1uely helyeit, a német
és két franczia fordításokkal és (úgy kívánván a Gróf) a Szent
györgyi Gellértével. - A Gróf a n1i, itt aug. 18-án tartott Gyi.ilé
sünkből, tére vissza J(assára, honnan 27 -dikén indul Szent-1Yiihályba ·

. 

' 

s itt most is gyönyörködteté lelkeinket, füleinket bájos beszédivel.
Itt vala Bá!r6 P,·ényi Zsigmond is, az eúJ.áJ.os Dezsőjfynek dietai követ
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társa. Erdélyből itt valának az .Angliáb6l és Fi·anczici országból tavaly 
haza érkezett Bár6 Wesselényi i1'Jikl6s; - és a kit most láték először, 
Gubern. Secretarius Bár6 Bári_ffy Lászl6. - Temérdek palotánk: tele 
vala emberekkel, kiknek számokat hat vagy hét százra lehet tenni. 

l(ir,Uyi Con1missáriusunk ruélt. L6nya i Gábo1· ungvári Főispán 
s beregi Administrator úr , egykor ezen megye első Alispánja, aug. 
16-án sötét este jelent meg itt. lVlásnap (Vasárnap) sokan megnem
jelenének ebédjénél, megizenvén, hogy érzések tiltja az ily küldött
ségü szernélynél mutatni tiszteletet s szeretetet. Hétfón 18-án két
óráig tarta a rettenetes zajú gyülés , melyet Consil. első Alispán
Szeniere István úr haszontalan csendesíte. Sokára, igen solcára, meg
jelene a Con11nissarins. Alig pillantá meg a sokaság, s mint a méh
a rajzás első pillantatában , felzúdula s Cara;ff'át, Ötvöst emlegetve,
szid\·a, kivele ! kiáltozva, nincs az a gyalázat, amit el nem lcövettel<.
A tábll1nál iilők elboltak; de elholt maga a biztos is, s elsárgult l<ép
pcl lépe széke felé. Ott L6nyai Lászl6 lépe elébe, de személyét nem
illetvén. Consil. Szeinere, mihelyt ö nsága belépe, félre rántá székét,
hogy neki helye maradjon, sőt parancsolá-, hogy a szék tétessél< oda
a k. biztosnak. Ő nsága látván, hogy néki, L6nyainak, L6nyai áll
útjában, megfordult e szókkal: ,,solválon1 a sessiót," s bennünket oda
hagya, s se1n az n�p ne1n jelent n1eg, noha hírül adaték a l{iküldött
főjegyző Szirrnai Adánt által , hogy jöhet, ha tetszik; sem másnap. 
El111éne Ungvárba, hol ma gyülésez. A csapás tehát minket később 
vár. Ekkor katonasággal jő majd reánk. -

1\lidön szó vala, kimenetele után, hogy itt a felső széle lcészen 
várta, csak 1uaradt volna rneg, s élt volna király biztosi hatahnával, 
s némelyek olyformán szóllának, hogy útja nem volt elrelcesztve, L6 -
nyai Lászl6 szólala meg, hogy ő álla útjába, mert a Gyülés ötet nem 
Praesesnck nézi , hanem csak a királyi parancs l{ihircletőjének. -
„Te is fiam Brútus?" - ezt mondhatá ez a tizenöt eszt. előtt itt 
rettegéssel tisztelt fó tisztviselő. - De ő nem sokára ismét nagy lesz, 
s n1ég nagyobb, mint ocldig volt. 

Nagy tekintetű leveledre n1ég nem felelte1n, de fogok; most csak 
azt 1nondom, hogy előttem a látásnak némely uj réseit nyitád meg. -
Itt a várn1egyc számosabb része , a Cons. v. Ip. s a k. biztos Kal 
vinnak tanítványai, a fö Notár. a Lutheré; s innen a név gyülölői azt 
hivék, hogy május 26-án hozott végzésünk mellöl (hogy nem sza
bad, és hogy nem lehet) I(alvin miatt elállunk. Ezek megtörténvén, 
egy nap protestans barátomnál evödtem, kérdvén, ha nem salvifica-e az 
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én hitem is? - Barátom, sol< bajt csinál a nGv a balgatagoknál, pedig 
illorum plena sunt omnia. És így neked van igazod. 

Azt hittem, hogy első laporr1at sem töltöm el e sietségben, és in1c! 
- De ezel<et szükség vala tudnod. S a szeretet szintugy beszédessé te
szi az embert, mint a bor, - A Gyülés felől szólj a jókkal, s 1uond

1

hogy nem képzelhetik azt a szépet és rútat , a mi itt történt. Kellett-e
ez? �ellett-e ez? Kellett-e ez? Ölellelc tisztelő barátsággal.

Ő Exc. Szent-Iványi Fei·. sárosi Főisp. azt mondá egy lciván
ságára a vmegyénelc: Si petitioni huic deferendum esse t ,  quia !ex 
vult; - Lutherani etiam essent comburencli, quia hoc etiam vult. -
Felkele egy sárosi Assessor, s ezt mondá: nagyon bölcs és igazságos 
törvény az, melyet Excel. hoza fel példában; dc az nem a dogma
ticus, hanem a practicus lutberanust (a kétszinü embert így nevezik 
nálunk) parancsolja megégettetni; s a lutheránusokkal tömve tömött 
sárosi Gyülés kaczajra fakadt. 

Széphalom, novemb. 4-én 1823. 

Guz1nicsnalc J(azinczy 
baráti tiszteletét. 

R6ma Pápát választa, Pá.pit lcoronáza. Ohajtaná.m édes baráton1, 
látnád, mely emelkedéssel olvasom én e czikkelyckct az; ujság levc
lelcben, holott sok protestáns társaim nevetni fognak a nékik érthe
tetlen czifrán. A mi nagy, s tiszteletnek érzéseit tán1asztbatja, előttem 
mindig lcedves. A R6ma hite szelíden sötét: a miénk világos, józan, 
de puszta; ott tévedések : : itt igazság. De 1ucly sovány igazság ez, 
és 1nely jóltevők, azol( a tévedések! Ez próza, amaz poesis. A tiéd 
a jobb, mert inkább illik emberhez. - De végy ismét 1nás tekinte
teket! - Az áll ott a hol kell, a k.i egyiknelc is másiknak is szélén 
{dl, s minél közelebb a másikhoz. 

Septen1berben öt napot töltél< Szent-Mihálytt, G1·6f Dezs�/Jy 
J6zsefnél; egy nap éjfélkor váltunk el, s a gr6f bekísére szobá1nba. 
Egy ifju ember, ki most jöve ki iskolájából, s magával holmi apróbb 
nyomtatványokat hoza, még vetkezetlen ült szobájában, melyen ke
resztül kelle mennünk az enyémbe. Bekísért, hogy mig elnyom az 
álo1n, mulasson. Ne olvasson-e vala1uit? De igen mondám: a Balog 
levelét az Unio felől; mert a Kopácsi preclicatióját és a Rédl ódáját 
az eszte1·901ni Temp. köve letétekor olvastam 1uár. - Az orgonán 
kezdi, s a P1-imátuson végzi. S mit ád érte? ,,A keresztény martirsá-
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gol. '' - Balog clol,oh·a n1egycn vad.\szni, - 1\1.'isa ö az Egri Püspök 
protcstansának. - Nc,n alku teh;'it, hanen1 vizsgálatok. - Azok kel
lenek 111Jg ! azok! Ne1n lesz ott soha egyesség, a hol az egyességet 
n vizsgálatok útján keresik. 

1\. cz61 religio, nctn theologia; s az elsőre hit és érzés lccll ; 
eszes hit és eszes érzés, dc hit és érzés. - 1\lidőn Erdélyben járék, 
egy papo111 dicsckcclve cn1legcté ,  hogy J(olozsvártt a Pápista , l(alvi-
11ista, Lutheranus és Unitarius papok egy sorban sét.'1,lának igen 
gyakran az utez,\k.on végig, s sajnálják, hogy ez nincs úgy többé. 
.\'aJJO{eo;i Jlollancliúúan j(1,rt. A plébános és a kálv. pap közbefogák 
a 80 esztendős l?abbint ki alig tuda állani, s így össze kapcsolvti 
léptek a esAszitr elé. ,,lTelségcs urain 111onclá a 1Jlébános, a n1i megjele
nésünk legszebb trin,nphja felségednek." - I-Iidd el baráton,, a sze
retet régen ölelte volna a diihösködni szerető Dae1nont. A disputálás 
tartja életben. 

Dc a hon csak a vallásbeli egység mellett lehet boldog - láss 
rs mond ezt, ha . 1ncrcd. 'l'alál a. gonoszság módot, ha egy is a vallás. 

OIYascl ezek helyett inkább egy Ódán1at: 
Az esztelen bölcs titeket istenelc , 
Tagadni akarna. Dc ti felette mcg

])örd í ti tele bosszús ütéssel 
A ropogó tüzeket, hogy Újhely 

' 

Es a hegyaljak bérczei rengenek, 
S fortyanYa csap ki partjain a Tisza, 

S az s,ipadoz\'a roggyan össze; 
Érzi hatalinatokat, s - tagadja. 

Ekként dühültek egykor az elfajult 
'fellusz szülöttei ellenetek. De Zeusz 

l!'ölkelt; futánalc ők, s az ádáz 
Encela<luszra terüle az Aetna. 

Engem szerény szív vonz tifelétek, és 
Nem, ingható hit, s magzati félelem.

Ald szen,-edésim közt nyögésem : 
1\.lcl poharan1, La. ,-irág övcclzi. 

Az éj sötétét tiszta nap, a fagyos 
Telet taYasz s nyár Yáltja fel, és az ősz, 

Oerézdclel ékesítve fürtjeit ; 
S újra sötét jön elő, s fagy újra. 

- -

' 

De jőjenelc ! ti gondotok az: nekem 
.. 

Orvendni illik , türni , reményleni. 
Szakadjon ég föld egybe; szórja 

Lángjait a Phlegeton ! ti védtek. 
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1\fennyi Theologia éri fel ezt a szent érzést? - Hadd fessem 
l)ezsőffyt, és az ő Szent-Jv.lihályát.

Szent-Mihály Tokay'on túl fekszilc két órányira. Aegypti sik és ter
n16kenység. Tokay'ncik gyönyörü alalcú hegye kék:elleni kezel ide,  n. 
rniskolcziak , egriek, alig látszanak. Bei·egig, Erdélyig, .Belg1·ádig nincs 
hegy. A hely hat ezer lélekkel Dezsőffyt uralja. Szürüs lcertjc tágasabb 
mint az a hely , a hol l(c1,Ssa feleszik; s tele van gabona asztagokkal, 
kazalokka.l, granáriuma élettel , úgy túbuszai a föld alatt. Kertj6ben 
három mintegy esztergályban faragott do1nb, melynek egyike 22 bordó 
bort terme tavaly. Egy, ez idén k:iszáraclt 500 holdnyi tavának helyén 
2,000 köböl (véka) szóda (szilcsó) fóldet sepertete. l\i1ásik szőleje itt 500 
hordó bort terme tavaly, a borclézma ismét 500 hordót adott. 1\Iarhái 
felől nem szóllok. - Es még sincs pénze! Pedig Zeinplényben is bír két 
falut, és két másnalc hason felét. Pedig nem veszteget! Pedig gondos 
gazda. l\'Iit adna Szent-lVlihály németországban. 

A grófné (anyja leánya vala Cancellarius Eszterházynak) szép 
leá.ny volt, az n,ost is, de el van hízva. 1\íaga a gróf ismeretes Diétáink
r6l. '\Tolt egy idő, melyben engem két különböző ízben nézének gróf 
Dezsö.ff'ynek, és csak hangom látatá, hogy nem ő valék, mert az övé niu
sicalis zen,gésíi. l\'Iost ö is hízik, és ifjabb lévén, 1nég pedig sokkal, neru 
oly ősz, és nem oly ritka hajú, mint én. - 1808. született Aiii·él magya
rul, deákul, németül, tótul, francziául, olaszul, angolul tud, és görögül 
úgy olvas mint deálcul, legalább mint ángolul. fi1a1·czell nagy musikai 
talentom; a 12 esztendős E,nil jó fej, cle míg n1agá.t nem ismertetheti 
úgy, 1uint a nagyobbak. Mind a h:irom tud görögül is, még pedig a mint 
hinni nem lcönnyü. Vii·ginie való leánya atyjának, és lelkes, s a legtisz
tább moralitású anyjának. Én szebb házat nem istnerek. Imhol az éjjel 
csinált Epigrammám, melyet feleségem tánácsát követvén, csak újesz
tendei k:edveslredésképen küldök nekik. Addig nem látják : 

Egy fia volt, a mint mondják, és lányai hármak: (Vénusnak:.) 
Itt három férfi gyermeke , s lánya csa.lc egy. 

Virgini most Érosz: Aurél, fi1arczellel, E1níllel 
Chariszok; Uranidé a.nyjok ; az a.tyjok Appoll. 
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S a gyern1ekek arezokra s tern1etekre nézve is azok , a kiknel<
lenniek kell. T'irginia és Att1'él egymásnak portraitjaik. - Gonoszabb
Calligraphot ne1n képzelhetsz, mint a Gr6f. Sok leveleit 1nagyarul, né
n1etül, francziául, deákul a szép Gr6fné i1ja neki. Zernplény vármegyének
arclih·u1ua a Grój"11é kezétől bírja azt a relatiót , melyet a G1·6f és én
ir,lnk, a Zenipl. Enllék eránt. Lássd azt a Döb1·. Jl1uzeurnába n ; s a G1·6fné
csak azolta tud 1nagyarul, rniólta a s s z  o n y.

Ily háznál netn lehet gyermekelcnek nagyokká nem neveltetni. L6.t
nr1k, és hallanak. l:,z én szereliue1n Ai11·él; két lcötetet fordíta magyarra
francziából; n1ost egyet anglusb6l. Az első czimje; Galé1·ie Mo1·ale et po
litique par S/yio·. Lelkes , szálas, lángoló orczájú fiú. Szolgálni fog, s
talán kö,·eteink körül.

Bn ágyba estem, s feleségemnel< k:öszönö1u életemet. Ö az atyja
sb\n�enjei ,iltal kapa orvosi tudományt, vagy tapasztalást. E'orró nyava
lya JÖYe rán1, tüdö gyulladással, s 2·.l: órával azután, hogy 65-ik eszten
dö1nbc belópten1. l\legvan ölYe a nyavala , de őrzöm magamat. Az asz
szo11y ne1ucsebben Yan teretutve, mint mi, azt mondja Lessing JiJrniliában,
s a tern1észet csak abban téYeszté el 1nunkáját, hogy nálok hígan vette
a sarat. '�ke1� S�JJhie az áldás. l\Ii volna életem nélküle! l\íég jobb
asszony, mint o, nincs. -

. _1"Iég level�1u hozzád ér, láttad Hébét. Keze1nben van. Én Gr6f
1llaJlathnak nyuJtou1 a szépség ahuáját. A bosszuló kard gyönyöriien
van köllve s beszéh·e.- n[it n1onclasz Bovfjle1·se11i1·e? mit The1·esiá?.'n·a?
l•'.zt ne111 szabad ne1u 1uagasztalnod, n:1ert sietve írtam ugyan, de inele
gen bnzga fel szive1nböl. - Ila nyelvünk sokszínüséggel nem bírna nein
bírnánk a J3oujj'/ers leveleit. Á1n 1nérkezzék. össze velünlc e 'rész
ben a nén1et, s adja bár Göthe úgy, mint én. És mégis neheztelnelc né-
1uelyek, hogy a nyelvet sokszínüségben aka1juk megtartani.
. . IIadd vall,!a1n n1eg elötted, édes baráto1n, hogy én octób. első nap
JH .tba_� azt kezclc1n reményleni, hogy téged véletlenül ölellek n1eg. Bécsbe

kcszultem, s h1tta1u volna a l:>annonl,egyet, Páz1nándot, Pápát, Zi1·czet 
ii1neget, :::,,\klát, Kei;zthelyt. l•'elesége1nnek Ilerczeg Koháry és V. Cancell�

rllnllís!I kezekben álló birtokaiért akarék egyezésre lépni. 1\.. V. Cancell.
n<'1n Yala 13écsben, s attól függ, hogy akar-e alkudni. Várom a tudósítást.
Jla kell 1uennc111, Pannonheyyét cl nem kerülöm. De bár ezt april. előtt
n: kellene tennem. Télben utazni nem jó öreg és reurnás embernek.
E1�fl fiam velem jön , hogy magam mutathassam neki, mit kell látni
13ecsben !'J Neke1n ott nem kell egyébb, mint a Belvedére, a festők, és
faragók Academiája, a festők szobái és a kertek. Estve a J°átékszin.
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Ez az esztendő még jobb bort ada, mint a tavalyi. Derünl< octob.
végeig nem volt, s a sze1n ép vala és sárga, 1uind a négy szölömben , a
szem teljesen n1egérlelt. Lesz-e borra szükségtek? Ila lesz, előre kül-

, döm a mutatót ü vegelzben, n1ihelyt a bor kifo1ja magát. Es ha ti is
érzitek a pénz szükségét, veszek én árában akár juhot, ak{Lr szarvas
marhát, akár lovat. Szeretnén1 a többel< l<özt, ha egy n1ént kapnék tőle
tel<; a hetven felé járó l<is ember próbát tenne még, ha úgy nem bány
ná-e le csődöre, 1nint 1818. 111időn lovászomat kétszer röpíté le, engem
soha ne1n, pedig voltam veszedelemben.

Elj szerencsésen lcedves barátom! Reménylem, ez a melegen fe-
csegő levél érezteti veled hogy forrón szeretlek:. -

Pannonhegyén, nov. 9-én 1823.
J{cizinczy Fere1icznelc Guzmics lzid61·. 

A te, nék:em ];:edves, és már régtől óhajtott tirgyú, leveledet ak
l<or vettem, mikor baranyai s bácskai utamból megérkeztem, sept.
13-án; s 1ninthogy még a tavaszkor tett igéretem szererint atyám, test
vérem s unokáim közé iparkodtam, s ezeknek ka1jaik közül csak
octob. 17 -én fejtődzbettem ki, a választ mind eddig halasztotta1n ; en
nek egy oka az is volt, hogy tőled utolsó levele1nre tett igéreted szerint
feleletet vártam. S mit is felelte1n volna? s mit felelhetek most is egye
bet, minthogy a amit magad is gondolhatsz, 1ninthogy ked,,es, s egy
szers1nind szon1orú leveledet vettem, és - szívem f[tjt, s n1égis a f.\jda-
lo1n éJes volt. En neked e lcörről hasonló édes lccserüt nen1 irhatok. :
itt hallgat n1inden ; leütött fejjel, földre szegzctt szeiuekkel jár kél az
e111ber. Különös isteni áldásul kell Yennünk a tavalyi igen rosz tern1ésre
lcövetkezett bő ideit n1ajd mindenben. Igy is Isten tudja mi lesz a sze-
gény földnéppel; pénz nincs; s a ter1nés inert bő, veszendő ; a jobb
gazdák is nyögnek a mult idők hosszú sulyolc alatt. Alig arat, szür,
1nár készen vannak az ehna,radt rnagokét foglalók : vár1negye, uraság,
pap, mester, zsidó stb. l\íely szo1norú, barátom, a való e1nberiség képe,
melyet a magába vonult philosophus vagy költő oly szépnek, oly nagy·
nak, oly boldognak lcépzel ! - Pozsony, Gyü1·, n1int hódolt; ellenben
mint küzk:ödött Sopi·on , Szala , l'eszpJ"éni - jobban tudod , se1nhogy
tőlein várj tudósítást. l\'.li lesz a vége, ki tudja? Prudcns futuri tcrupo
ris exitum caliginosa nocte premi t Deus ! -

' En, nagy érde1nii baráto1u, éltcn.1ben annyi utat sem tettem egy-
szerre , n1int ez idén. A barátság , s csup[u1 csak ez hivott 111eg Ba-
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ranycíba, s Bácskába; s mindenhol j6, igen j6 e1nberekre találtatn ; s 
ez neke,u elég! - Sopron vár1negyében lévén n1eglátogattam a már 
])e,ten ismert Tatay Jcínost, n1ost ]övei plébánost; s nála láttam azt, 
a 1nit neki egyedül irigylek - a te képedet.- A fiatal e1nbert sajnálhat
ni. ki a ,nohó vadás2atok által n1agát felette meggyJngítette; szerencse 
hn a phthisis cl nen1 ragadja ötct. Itt hallottam a,(.t is, hogy Edvi 
Jlft:st . nagy-geresdi praedicátort , a 1Jozsonyi zsinatr6l írt versei , és 
S:;ri/ai,·al, \·,1n1os c:;aládi plébánossal kötött barátsága miatt az intole
rantia lii\·atalcitól n1egfosztá, bátor, mint 1uondják, predicáczi6i elég 
lutheranus lélekkel voltak mondva. Ob, barátom, vajha egyelc volnánk! 
- beptcn1. közepén nálunk Yolt a 1uéltóságos pécsi püspök ordinalni;
egy elcricusunkhoz beYctödött , s ezt a te SzéJJ literatií1·ád olvasás{iban
kapta. Csuclálhatod vele1n együtt a különben nem finom öregnek jó, s
er,intad kedvező ítéletét; megdicsérte a fiatal embert ,  azt 1nondván,
hogy töled tanulhat igazán n1agyarul. l\Iinthogy ily dicséretet felőled
ily törzsök agg magyartól, ki legfőbb Gvaclányit fogná érthetni, nen1
Yárta1n, azt gyanítA1n, hogy: latet angnis in herba - de az ólvasó it·o
ni:ít nem vett észre.

I 

l1j, kedves baráto1n, 1nint vagy! !Iorváth Endrének egy igen k.ü-
lönös úlina Yol t; az álo1n csak álo1n, de az e1u ber n1égis tart tőle, ha 
kedves tárgyát kedvetlenül inulatja. Az egelc oltaJn1azzanak minden 
roszt61 téged, s a tőlem igen tisztelt tieidet. 

Széph::tlon1, noven1b. 19-én 1823. 
l\lég ne1,1 Yevéd levelemet, 1nelyben DezsőjJ'y,·ől szóllélc; de az, a 

111elyet én vcvék tölecl ez est,·e, nern engedi, hogy válaszod után várjak. 
Barátoni, Jiorvcíth Endre á l 1n o d i k  f e l ő l  e 1n, nem kedvest, és 1nint-" 
hogy ilyet e I r e t t e n. - 0 tehát enge1u szeret. Oh hagyd a 
te kebledbe öntcnen1 e híren tá1nadott örön1cn1et. l\1ely gonosz istenség 
az, a 1ni közénk ily köcli)t huza ! Yagy inkább 1nely útálatot érdemlő 
c1nbcrek, a kik a magok czéljaik miatt így keserítik: el másoknak éle
teket! Dc feledjünk n1indent, s emelje fel lelkeinket az a szép érzés, 
hogy az igazság (Ycritas) végre is tri111nphál; bár azt 1nondhatn{ink, 
hogy lriumphúl az igazság is (iustitia). De ez n1ég ritkábban jut el ah
hoz, a 1ni őtet illeti : 

Ilogy 'latoy bírja képemet, ne1n tudtam. I{evélykeclem annak a 
cleré�< c1nbernck barátságával, s ina fogo1n azt neki magának is  n1onda
ni. En igen sokszor vagyok festve, s néhány íven igen jól, n1ég többszel' 
sz crencsétlenül. Bécsben 17 81. német bará tin1 cnge111 egy koppenhági 
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festőhöz utasítánalc, a k.i igen szerencsésen dolgozik. Ide engen1 az is 
vonza, hogy kérdhessem tőle, ha látta-e I{lopstockot és a két Stotie1·get. 
Benyitá111 az ajtót, s szóllék a soha nem látottal. - Uran1, 1uondá Stun
de1· Jakab, én oly feltétellel jövék Daniáúól, hogy ll6rnáia menjek, cle 
elébb egy betegség, azután pénzem elfogyása itt tartóztatának; hazáclba 
akarok lemenni. I{érlelc festesd n1agad, hogy abból ismerjen IJazácl, míg 
meglát; de bizd rám a festést egészen, s még azt is, Logy oly nagyra 
1nint magamnalc tetszik; á1·át akkor szabjuk meg, mikor a kép kés:.::. 
lesz. 1Vlég :i.kkor a haza is, én is gazdagabbak valánk, s vaktában rá úl
lék. 1\. kép oly nagy vala mint az ajtó, s húsz aranyat fizeték értte. I\. 
rajzolás nem volt igaz, de St. a festéklés által oly igazzá tevé, az igen 
szép képet, hogy teljesen hasonlíta hozzám. l\iliclön Szarvason 1793. nJar
cziusban farkas bund{iban léptein-be 1essedikhez, ez így szóllíta meg: 
Untert. Diener, Hr. v. K. - Uran1, én azt hitte1n eddig, 1nondá01 neki, 
hoo-y én az ur látásához mindeddig nem kaptain szerencsét. - Igen is 

t) 
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' uram felele én az urat soha sem látta1n. - IIát hogy 1s1ncr ram az ur, 

1 ' 

holott senl(isem mondhatá n1cg, hogy itt vagyok? - Két hétig hálta1u 
egy szobában az ur képével St1tnde1·1iél. - A Jelin által rézbe metszett 
képem nc1n jó, - de igen jó annalc J(iningei· által dolgozott előképe 
tuschban. - D6ncit sokszor feste , s mindég igen roszul. liiv képem 
csak a J(raiitzin9e1·é 1808. és a melyet Dübi·entey bir tőlem ezen I(1·ait
tzinge·,·é után. Ha e tájon volna festőnk, azt neked lemásoltatnám. Dc 
ha ez halad is, 1negkapod; s higyj állításon1nak, úgy fogok Yele lcevély
kedui, hogy ágyad mellett függ majd, miut R. L. a maga Leopolcli kc
reszt�énelc örül. 

)Én ismét újra iron1 Sc�llusto�iat, dc .1uár m�st n�orntat��� ali, s
annak a jövő eszt. 1ueg lcell 3elenn1e. Ide zarorn clobeszede eleJet, hogy 
lásd, mennyire szerete1n ötet; ha izlése111nek s eszemnek nem becsü
letére is, lcénytelen vagyok vallást tenni , hogy még inkább, mint 
Cice1·6t. Ennek epistolájával tegnapi csté111ct tevém is1n;ét gyönyöriivé.
l\Iely boldogtalan ember, a lci azokat nem isn1cri. Es miért eléglé 
1neg a tiszteletes Grosse1·, hogy azokból oly keveset fordita ! ha gaz
dag volnék , nagy prae1uin1uokat tennék a görög és r61nai Classicusok 
fordításira, s egy Jr6t tízzel is fordítatnék. Sokak_nak n1crés�lc„ után
birhatjulc őket jól. - Egy történetet; tudod, 1n1nclc. - l\11don II. 
J6zsej' ellenzé, hogy a Pápa veres ka.lapot adjon Eszte1-licízynak, az 
egri Pilspöknek, ez 1nagához hivatá Eszterházyt, s fiijdalmasan jelenté 
neki, hogy a megigért Carclinálisság eln1nlt. Ennek helyébe i11egpa
rancsolá Card. Ga1·a1npinak, hogy a Püspököt Egerben látogassa 1neg. 
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Belépvén a Cardinális Egerben a PiisJJöknél, így kiálta fel: ,,l\1 i á l
el o t t f ö I c1 e z a m a g y a r o r s z ág  ! " - B i z o n y o s s á t e
s z e 1n E 1n i n e  n t i  á d a .  t, - felele a Püspök, - a i1 a g y  a r n a k
n i ne s p a n a s z  a T e r e m t  ö j e e 11 e u. - Értem Excídat, n1on
d,\n11 1uidöu neke1u ezt maga beszéllé az asztalnál, s megcsóltolám
kezét, 1nég pedig forrón. - A J->us11ök engem nagyon szeretett, noha
(a mint 1naga n1ondá jelenlétemben C'ons. Fáy Be1·tala1inak) mi ket
ten rn_i_nrlég YCszekcdünk egyn1ással.

üreg e1nbcrnek egyik Yétke a történetek beszéllése; hallj hát
még egyet: Egykor az asztalnál szokott helyemen a P1lspök baljánál
ülék. Consil. Tar6di, később a helytartó Tanácsnál, ak.kor subalterni
ju<licii flevesiens. praeses I a Piispök 1násik felén, töle második ült.
llelyct fog,·án 'l'ar6dy kezdé a szót. ,,Kegyes Urarn, nii 1na egy 1·abot
száz esztendei börtönre kárhoztatánk. - Tekin. Úr, mondáiu, bántás
nélkül légyen kérd,·e: 1nikor a Tek. urak neki az ítéletet felolvasák 

'

ne1u néze-e körül a szerencsétlen I ha bi1·cíinak nein nient-e el eszek'!
- 1\. Püs11ök előtt még nem vala a leves, és mégis bort parancsola.
l(o1uornikja nen1 érté, s állva n1aradt. - Bort, mondá a Pilspök niá
sodszor; azt rúm köszönté: édes ](. it1·ani , az Isten éltesse kelmedet !
- l\I�gcsokolá1n ismét kezét. Engen1 ekkor ez az egészség ivás tar
tott Ytssza a veszedele1utől; a hágdosni vágyó pöffeteg ember bizo
nyosan feladott Yolna. - l\íely sok vakmerő lépéseket tevék egész
életemben, pályá1non, és pályámon kívül! De bár többen is tennének.
Grúf Lázcír Jcí,ios erdélyi Statuum Praesidens azt szerette mondo
gatni , hogy ö nem I„ Ch .. , a ki 1uagát az emberekért meo-feszítesse·

·1· ·1 · · ' 0 '
s a ,·1 ag az I Y crzcst tartja okosságnak. En az ilyekért szeretném a
ncn _1 I„ Ch .. -usokat keresztre feszítetni. Dc hagyjuk folyni a világot,
a1n1n� akar és tud. Ncptun1tn1 e terra longe spcctare furentem ! Ölel
lc.k tisz. szeretettel, téged és a mi Endrénket, kinek szeretetét, nagyon
kerlck, nekem nyerd meg teljesen. 

Pannonhcgyén, dec. 11-én 1823.
l(azinczv Fe1·e1icznelc Guz1nics lzicl6r 

tiszteletét.

. . II�sonlú_ vagyok én , édes barátom , ahoz az adóshoz , ki hogy
rcg1 ados„üga1t fizethesse, ujakba Yeri magát. De mely l·ccl e l . , . .. J· . . � v s, me y
Jote, o ne �ctn ezen adosság csinálás! _ Igen barátom é · D .

'í.fj'' ··t k 
, , n meg e 

zsu �,·o �eiu ·a�tam leveledet, hogy a magamét hozzád megindítot-tam 1 s llllnek elotte arra felelnék, veszem a másodikat töled. S ne
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örvendjek azon hitemnek, hogy Kazinczyt6l, a szép nagy lelkü férfiútól,
szeretteten1? l\íennyivel érze1u magamat boldogabbnak csak az által is,
hogy te engem Gr6f Dezsöjj'yvel, ezzel a ritka 1uagyarral, s az ö dicső
házával ismertettél meg! S mennyi rénybe kerül ma Dezsőjfynck len
ni ! Az ég tartsa ötet, a nagy Gr6fot, hazánknak sokáig s szép lelkét
�dja által maradékról n1aradékra örölckön örökké. 'l'e mond rá az
Ament.

Hogy a vallcís egysége n1ellett is talál valamit, min játszék köz
tünk a rosz doemon , ha tagadnám, nem tudnám mit beszélek · de
�eki egy palástját az által lefognánk vonni , mely alatt 1uost i�cn,
igen könnyen játszik ; és pedig - iurc suo. - A philosophusnalc,
a magába zárt bölcsnek, relígiója előttem mindig szent; s épen ugy saj
nálnám a nép relígiójával 1uegelégedett bölcset , mint boszonkoclom a
sem1ni relígiójú philosophus ellen: előttem egyik úgy nem philosophus,
ugy nem bölcs, mint a másik. Azért a te, relígiót melegen érzö lelked
nek ódai szállongásai enge111 is e1nelnek; s szive1u n1elegével köszönöm
a közlést. De a ne1nzet 1·elígiójának egynek kell lenni, ha egynek akarJ'ttk
a ne1nzeti lelket. 

llébét még nem láttan1, de fogom. J\,Jit irt ott G1·. Jlictjláth, a 1uit
te a szépség almájával jutaln1azsz , nem tudom; de 1nit a Gr. Aiiró-
1·ában a S6bánya fenekéröl irt, azért ugyan egy férgest sem adnék.
S mi az a költői nagyscíg1 Ffa a 10-ik 1 14-ik században támadt
volna, Aw·6ra , kedves fogott lehetni a hihetetlen, izetlen mese; de
ma! Altalában neke1n az idei Aitr61·a nem tetszik. Nem 1nindég szál 
lunk felebb ; s a magasan szállongó sasnak is lankadnak olykor
szárnyai.

Be kár , hogy nemzetünk története csak n1indég h i s  t o r i a
r e  g u m 1uarad. Oly fényes I mégis oly száraz; oly bő, 1uégis oly
szegény! - Fessle1·töt nyert történetünket mind eddig ne1u volt sze
rencsém láthatni. - A görög p. o. mennyivel ingerlőbb ! mint ragadja
ez a szívet a nagynak, szépnelt érzésére ! mely világosan tünik ki
belöle a nemzetnclc charactere ! mely tanítók a megtagadásnak pél
dái! A !tét ellen lelkű hősök Theniisztoklesz s Arisztidesz 1nint tudják fe
�edni sze�élyes viszongásaikat a veszedelemben merengő Athéné sajká
Ján ! - 0 gyönyöríi vétke, ha vétke ez, az öregségnek, hogy beszélitek
elöttünk az elötte élt öregséget! Szívem emelkedék a te általad hozzám
bcszéllö püspöknek szavaira; mely sokat mondólc röviden! S mely he
lyes a 1uég akkor fiatal K-nak csipös észrevétele, mely bölcsen meg 
elözö az öregnek rendelése! De az csak mindég vétke marad nemünk-
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nck, hogy: Virtutcm incolume1u oclímus, sublatam ex oculis quaerimus 
- dc nc111 n1incléo- - invicli. -

1 Jóltcvölcg :zólnak, éclc:; barátom, az ó sirokból bo.zzánk az
1: -·k · o· ] • e hozziljok kell m1ndenel{ e ott Lunytaknak o-ondolata1 • ; i; uby 11sz m, . k f d, ·:. "1n't ni· h:o-y emberek legyünk. Azért itéleted a classicus_o . 01· tJcU u 1 �, b • 

e, lt t d t k1 valóban . /,· ·á t ·tc' lctem ncl{en1 is. 1\.hg várom uza usz o a ' , laso" c1, n ,  1 

, ll t' rul r . n1·10-"t széo-.,..cllcni hogv öt l(azincz11 szo a �a rnagya . nen1 1ugJa , o" bJ ' J • : É 1 cl leli · 1' ckcn1 a1, elöbeszédböl igértél valamit; clva.rom. n ne te ac � 
sz�r:s vizs;;{tlatod alá bocsi�tok itt 'l'heok1·itlől egy darabot, azt, a mit 
épen n1ost tisztázok. Ill. Idillt 6. v. 

/tb A111arilli kegyes, barlangból mért kitcki�t��c ?

N cin :izólitsz engem 1-.eclvcsnek? vagy te gyulolsz-e. 
\Tauy lapos oiT01u bánt, nü1nph{1m, vagy hosszu. szakálloin,
1Ioiy ha közel szen1lélsz? l'llagamat felakasztani ltésztesz. 
I t. Ima. neked . mind ezt szedegettem azon helyt, 

lllC IZ a < > 
• • t Ilol te hagy.id szeclnc1u. V <:cld-cli hozok holnap is ennyi ' 

"\lizsgüJd
1 ó kérlek, kínzó gyötrelmflmct; ��1 ha 

Döngií méh Yolnék, mély barlangodha. repulnék, 
')'éli borostyánid s p.;rjéidcn által cv_c2.véu. 
l\Iost ismérc1n Eroszt: ö Yajn1i Yacl isten: oroszlan 
t:'1ntök szoptattúk s nevclé erclökbcn az anyja. J:, 

1 

• • t Gyujtva, emészt cngcn1, s tüze mélyen, csonto1�1g„ ege·
B,íjszcn1ii, sziklakcn1ény szívii, oh barna szemolclu 
Nüo1pha. ! karold út a. kccskést, s nyújtsd csók'.·a az arczád. 
1\Icrt 1ui hiú lco-ycn is b,ir ,i csók, édes az érzcs. 
1\lcoteszc<l

1 
a. k�.,zorút, hogy részecskékre tipol'ja1u,

1\Icly, A1narilli, lJorosty.ínból érted fejemen .:üggiS bi1nLós rózsákból, s jó illatu pctrcsclembol. 
IIaj ! 01 i lc,ék, s n1i fog érni szegényt! te, te nem könyörülsz-é? 
I3ül'iis köntösön1ct lcvctcn1, s ez özön be szökcndem; 
1-:Iol thünn-halra vcté hálóját gondosan Olpisz. 
S búr meg neru halok is, néked gyönyörödre lesz e l{ép. 
:Nekem az a. különös kapriczon1, hogy a görög u ü-vel vegyük iil

tal · s ezért nyelvünkben lccvélykcdcn1. S Theokritúen a. görög neveket 
gö/ögöknck kell hagyno111, hogy Zeusz ne legyen Jii11ite1·; s líe,·akles 
ne llerkulesz stb. . A jók előtt felolvastam leveledet - l(azinczyt ezekkel 1uc�nel 
közelebbről ismcrtcthctncm egy triumphusom - elragadva. vala.nak 
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a szép lelkű levél által; s ha. nem n1iaduy�an lennénclc is J. Chr-usolc, 
valóban közölök egy scn1 Jíe,·ost1·at. Ivlindnyájan ohajtják, hogy az a 
Cancell. hová ha111arább reá álljon lcivánságodra., s téged láthassanak

1 tisztelbessenek, méginkább szerethessenek. S én? ! - 1-Iorváth End1·e, 
azolta hogy leveledet vettem, nem mutatta magát. Igen sajnálom, hogy 
azon levele, 1nclyröl én levelezésünk: kezdetén cn1lítést tettem, eltévedt; 
de ö bizonyosan fog hasonlót írni, s azt, a niit te, szép, jó érzésü férfiú
nak áhuából fejtesz, benne valónak fogod találni. J/y/JpoJ;ro,; -r<vv (t:a.v1<v'.I

u.rri{)a.'.lc:. - Adja Isten édes baráton1, hogy az igazság és igazság kezet 
fogjanak, s a J(ha,·iszok nyugalo1nban fonják koszorúikat az érdem 
fejeire. A na}Jjaidat éltető és édesítő Sophieiknek, a tőlem nagyon 
tiszteltnek, ezer üdv, s ezer áldás tőlem, s bizonyosan a hazától is, ha 
a hazát a jók teszik. Sokáig tartsa fen rnég éltedet 1J1inden jóknak 
óhaj tásokra, s tarthassa! 

Ujhely, dcczemb. 20-án 1823. 
,, 

Edes ba1·áto11i ! 

IIvia végzém el végső gonddal Sallustoniat. Addig azonban sajtóalá neiu megyen, míg bizonyos segéd n1unkát nem kapok. Nyugtalanvagyol{ látni, mit itélnek jobb olvasóink ezen igyck.czetem felöl. Bárúgy járhatnék vele, mint maga Salliist, a 1uaga dolgozásával. Azt n1ondjaminden, hogy rosz, hogy vétkes : dc szép. l\lina.p elfcledém levelembe zárni elöbeszédét. I1uhol az. Sali,stotitt nyornban követi Ciceru. l{ét fő dísze a Lcítii111i nyelvének, Elellcísnak két nagy növendéke, kik ennek lcoronás fiaival bátrak valánakmegvívni, s szép nyelveket az ö követése által még szebbé tevék1honjokat halhatatlan doJgozásail( által 111cgdicsőítették; méltók, kikneklcépeik cgyinás mellett álljanak. Dc túl azon, hogy n1iudkettcjét egynép szavaival halljuk szóllani, egymáshoz ncn1 sok:a.t hasonlítók, s eza1uannak:, an1az cnnclc épen ellenkezője. Cice1·0 úgy szóll, n1int Rónuúnak minden n1ás fia, dc lelkesebben, dc több tudominynyal, több gonddnJ: Saltust a hogyan senkinem iuás, dc 1uegha.Jadva 1nindcn m[ist. Cicei·o szabadon ön1löng: Ballitstnak nyelve verdesett; 110111 öt viszi a bcszéd1 hanciu ő viszi a beszédet. Cice-1·0 bőven szeret áradozni; neki a sima kedves, a kigyalult;mesterségét, gondjait, míg a hol fél napokat is pazarla cl két háromsor,ínalc l�isik.árlására, szerényen rejti el; Sallust darabos, dc az ö darabossága l(ccsescbb és kedvesebb a másik sitnaságá.ná.l; ő 11c1n rejti
3* 
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cl o-ondjait , sőt olvasóit n1inden szava , n1inden fordulása váratlanul 
lepi nieg. Amaz roegelégli a szokottat , azt , a mit minden érthe�e, 
s eo-yszcrre érthetc, s az ilyet csalc nemesítgeti: Sallust kevély m1n
dcn�öl értetni; ,·égig röpül az egész körön, egy esiti a mait, a már 
a,,ulót, az újat, mihelyt az ilyet 1nagát szépség hathatóság olyko�· csak 
szokatlan arcz ,iltal is ajánlja; n1akacs ízléssel válogatott szavait, ma
kacs ízléssel fiízi össze, s tern1észeti k.ecseit kaczér fortélyolc által 
nevelgeti. Benne együtt a Ccít6i rusticik'ls és a Gabínii,sok asszonyos 
czifrája, a férfias és puhult, a honi és az idegen, a később kor ór
dám színe és a. hajdani fanyar, a nemes és nemtelen, s törvényszeres 
és a. vetek, s egyike ne1n ritkán a másika n1ellett, de mindég kellen1ek
kcl gazdag n1éltóságban. Cicero váltóztatja szineit; Sall11.st a maga lco-
1nolyságából soha. ki nem lép. És neki egyéb érdemei 1nellett éppen ez 
a komoly arcz, ellenkező egyezésben a. sybarítai piperével, adja azon 
méltós,-ío-ot, rnclyet a szintén úgy tö1nött, de ne1n k.edvesen sötét, banen1 
fekete ; komor Tacitus is csak úgy tnda 1neghaladni, hogy utólérni 
ugyan t.-ívolról se1n tudta. Cicer6nak arczában szépség van. és erő, az é�
ez eo-y n1értékben nyugalo1nban: a Sallitstéba1i csak szepség, de ero
ált.1! � a taYasz a szépséget alá veté az erőnek, de csak 1najd hogy egész 
hatússal tö1jön elő, s az erőt feledtesse, melynek, a n1int látszhaték,
egyedül keresé ragyogásüt. A Cice1·0 1uúzsája halad tárgya felé, mint a
kinek dolo-a van s nc111 is óhaJ·t tetszeni: a Sallv.sténak nincsen dolga., 

0 ' s láttatni akarja u1agil. Lépdel, nen1 siet - et ve1·a incessu patnit dea. 
-

\ Nc1n felelek. értte, édes barátom, hogy ��rdításon1 igen ros.z lesz, leg
alúbb, hogy Javalást ugyan nem nyer. Nekunk 1uagyar olvasoknak csak 
a folyó kell, csak a tern1észetes, csak a czifra, zörgő; azt a ró1nn.i szint 
mi úgy nen1 tü1jiik, 1uint a francziát, németet. De legalább azt 1nutatja, 
a mit veled itt közlök, hogy i1·6mat nagyon szerete1u.J 

])ecze1ubcr 15-én Ungvá1·i Föis11án mélt. L6nyai Gábor úr mint kir. 
Co1nn1issarius tarta gyiilést Ujhelyben. A Geppert, német Infanteristái 
rettentő szán1ban lobogó zászlóval állának: a vármegye háza előtt, jobb és 
balsz{trnyon a. 1-'riedr. lt'ilhelni prussicii király nevét viselő Stipsics hu
szúrjai. J,'elolvastatván a parancs, eltépte az augusztusi protocollumot, 
solválta a gyülést, s Viczeispánjaiukat, Szolgabí1·áinlcat, Eskiidtjeinket 
Perceptorainkat n1agához rendelte. - A ne1uesség eltölté a folyosókat, 
gr:ídicsokat, az ud ,·art. Végre Consil. Sze1ne1·e István úr jött 111int fogoly. 
ViYáttal fogadtatott, valamig csak szobájába nem kísérte a huszár tiszt. 

• 
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Azután a Pe1·sonalis testvére, nekünk második ,,. lspcín.11.nk hozatott '" 
L6nyciit6l ismét 1uint fogoly, így osztán minden Szolgabiró, Esküdt, s a 
két Perceptor. Zenge a folyosó s az udvar 1nindég. Engem hetcgesl<e
désem vont el Ujhelytöl, s ne1u voltam ott. l\íaga a Com1nissarius, mint 
a tisztel< és közlegénység, igen nagy szerénységgel viselék n1agokat. 
Meg kell lenni, mert parancsoltatott. - A Státusok ne1n igen tevék 
a rnit várta1n, tudni illik hogy valamint a l\1agistl'átus lcülön ne1n sza
kasztja 1nagát a Státusoktól , úgy a Státusok is tagjoknak nézik a 
lVIagistratust; s így azolc 16-án n1agok szabadíták fel magolcat, a sze
rint, a mit régen elvégeztek: és 1negtnondottak. -

A Commissarius pénteken jöve be Ujltelybe deczen1ber 12-én, 
s azonnal lcatona álla őrt a vá.r111egye háza k:apujábau. Gr6f Dezs�-fj"y
J6zsef és B. JVécsey Pál kérésekre az E h  r e  n \\' a eb t az utczára 
állítatott, a Co1umis. és a lcatonaság innen Ungvá·1·1·a 1nent. 

Élj, szerencsésen, édes barátotm. Az Isten adjon néked, tiszte
letre méltó szerzetednek, előljáróidnak, barAtidnak, boldog új esztendőt; 
enge1u pedig tartson n1eg nagybecsli barátságodban. 

Pannonhegyén, febr. 9-én 182� 
l(azinczy l!erericznek Gzizniics Izid6r. 

)Jó ideje, nagy érdemü férfiú, hogy a Szalliisztorl előszavából kül
dött darabot vettem. Feltettem megan1ban, hogy addig netn felelek., míg 
az egyik leveledben említett magyar fordítást el nen1 olvaso1u , s azt az 
eredeti texttel, s a te előszavaddal összenézen1, s nem h�ton1, mennyivel 
ígérhetünk magunl<nak tőled többet, 1nint amattól nyertünk. A 1nint k.e
zembe vettem, s átforgattam, már is elrezzentett az eredeti text lapjain 
a sok vacuum horrendum; már is kezdém gyanítani , n1e11nyit veszthc
tett a magyar Szallitszt az eredetinek kerek rövidségéből. Elolvastam 
egészen, annál örörnestebb, hogy Szcillitsztot eddig egészen nem olvas
tam; s:úgy találtam, a mi különben is természetes dolog, hogy az eredeti 
rövidséggel vesztett az eredeti csín is. Ncn1 szerete1u, ha remek JJI.Un
kához nem remek kezek nyúlnak. Már gyermek k:oron1ban tudta1n 
boszonk:odni, baki fordítását legalább is annyi sorral végezni nen1 tudta 
1nennyiből az eredeti állott: mindannyiszor pirultan1 nyelvünk 2uiatt ; 
nem érvén akkor 1nég fel eszem1uel, hogy a hibának nem épen a nyelv
ben kell lenni, lehet az a fordítóban is; s hogy a nyelvet egy ember 
nyelvéből ítélni nem kell ott, hol fogyatlcozásról van szó . 

•
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Ila clöszavadból, s eddig is1nert 1uunk�tidb6l szabad itélnen1
1 ne1n 

csak rC'n1éllen11 dc bizonyosan is tudo1n1 hogy a te Szalliisztocl hosszabb 
az eredetinél ne1n lesz, s csinatlanabb bizonyosan nem. - A két római 
clnsszicusznak író characterisztic,1jokat mely röviden, s n1ely teljesen, 
n1cly szt·pcn adtad! Arról lett szó, ha az itélet magadé-e? Többek elött 
ol,·as.ín1 fel. Egy, kiről fel netn tenné1n

1 
1nincljárt a hasonlításnak elején 

I 

arra c1nlékezctt, hogy ezt n1ár olvasta. ,,Igy nern, monclátn
1 

így bizonyo· 
san ncn1, különben az ítéletben két tiszta fqjU férfiú n1iért ne jöhetne 
össze·?·' l\Icnt, s Szallusztját hozta cl ; s felvető Szallnsztnak Cice1·0 el
len, s Yiszontag tulajdonított képes 1nocskolódásnikat. S kaczagtunlc -
De te n1ifóle segód 1nunkát vársz? s n1i végből? l\legbocsáss 

I 
nen1 ért

lek; azért ha értnein kell, ird n1eg világosabban. 
1\ vallás különbsége a mi szoinszédunkba� -· Scighal,non - egy 

szon1orú tragoediát sziilt csak a napokban. Egy közönséges nemes 
lutherúnus legény egy pápista szolgAló leányt akart elvenni; annyira 
n1ennyire 111.lr n1eg is volt köztök az egyesség. Azonban a leány 1nagá· 
tói-e, Yagy n1ásoktól indítatvún, elállott, s egy pápista legénynyel jegy
zetre n1agát cl. A harn1adszori hirdetés Yolt 1nég csak hátra, inidőn a 
lutheránus legény pisztollal és késsel a leány szálhís!tn n1cgjelcnt: elöször 
is a h.iz asszonyát löttc agyon ; azután pedig a pad alá szökött le.ínyt 
szúrta hasba kósével, hogy: ,,ha ÖYÓ ne1n lehet, n1ásé se legyen". A 
leány 1nég él, s úgy n1ondjük

1 
a, szurás nen1 vcszedeln1es. A gyillcos tet

tébiíl aílt hozhatni ki, hogy a legény az asszonyt tartotta a lebeszéllőnek 
lenni; a hir a szon1széd Pcízn1cíndi anyaten1plo1n papjáról 1nondja ezt. 
Akár niint ,·an a dolog, elég az, hogy a leány elállásának okn. a yaJlás 
kiiliin1 hség. 

Én, édes baráto1n ,  Theokrithez 1nár 111egl�észítetten1 az elő
b��zédc�, köz!ötten1 is_ llor·váth és 'J'haisz End1·ékkel, lcülönösen proszo
d1a1n n11att. 'I e vele bizonyosan n1egfogsz elégedni, s neked elég annyit 
1uondano1n, hogy annyi szabadsággal élte1n , mennyit a vájt fülel< e n
gednek; nem akarván a mindent latszámra ac16 s Yevő grammaticu
soknak a gondolatot felcilclozni. l\liért ne élhetne a poeta szabadsággal 
ott, hol, a beszéllök, hol az ir6k kiilönböznek? 

llfint foly n1egyédben a dolog? a szalaiak, hallon1, Amadéjokkal 
rútul bántak.�· egy szo1norító újság sz.írnyal részünkcn, hogy t. i. né
n1cly l1ars, Zern11lén s más mcgyebéliek a nen1 rég felfedezett olasz 
összeesküvésben részt vettek! Te jobban tudhatod, kérlek nyugta.s le. 
A 1nagyar nen1 olasz. - Gyö1·ött bizon)rosnalc tartják a Dietát. Adná 
Isten, hogy egünkről oszlanának el a rémítő fellegek, és békességben 
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szere thetnénlc a hazát, s egymást, bátor szeretjük így is. Lassu lstvú11t 
szeretném is111erni. - l\iikor teljesedik forró kivánsúgunk? i\Jikor, mi
lcor fogjuk ölelhctni egymást ! Élj addig boldogúl ! 

Széphalon1
1 

februarius 26-án 1824. 
Git,z1nicsrialc, a Szeretettriel,;,, J(azinczy .Ferericz 

baráti szíves tis,1teletét. 
Subit ira jacente1u ulcisci patriam ! - Etnelkecljünk édes bará

tom, kiki a n1int tőle kitelik, s adjunlc fényt a szeretett szerencsétlen 
anyának ! Lássa l<iki, mit tehet. l\lások is hátul állottak, s elöl ruentclc. 
Nem ada-elstcn a magyarnak tüze t  é s  szép nye lvet? s nein rajtunl, 
áll·e tehát, hogy előmehessünk, s elömenjünk, csalc aka1junk s a dol
got jól fogjuk? 'Én Sallitstoniban akaroin kifejteni 1uinden erömet. 
1\'leglásd} az sokaicnalc nem fogja megnyerni javallás,ít. i\laga az cngc1u 
szerető Döb1·entey is inte minap, hogy ncrn jó an1it csinálok. Ilallgas
suk ki 

I 
mit mond jótaknró barátunk 

I 
de akkor aztán kövessük n1a

gunkat 
I 

és ne 1uást. i\li volt volna bár miből 
I 

ha l<iki mást követett 
volna, nem magát? i\'la vivék J(assára nyo1ntatni elöbeszédcinet, és a 
Cice1·6 Catilina ellen mondott első beszédének elejét. Azt szét fogo1n 
küldeni , s te is veszed. Sallustot kevés is1ueri 

I 
s maga Döb1·entey is 

nem látszik ismerni; onnan gáncsa. Okai111at hosszasan leled előadva 
nyo1ntatásomban, s azt a lcevesct Cice1·6b6l azért vetérn az elöbeszédhe,1

1

hogy lássa az olvasó, miért szóllok az ő itélete .szerint Salliistban roszúl,
s jól Cicei·6ban. 

Amit n1ár olvasál, az ugyan n1ind enyé1n, és soha még azt c1nber 
nem n1ondá. Sall1,stot és Cice1·6t összevetve még senkinél nem talál
tan1, sem a k:ettö characterét így kifejezve. S minekutánna ez a két 
nagy iró első ifjúságom olta szerehuem vala, s Salli,st n1ég inkább 
mint Cicei·o, úgy hiszem, hogy ökct is1nerem. Csak kivaJlom, édes ba
rátom, engem Salli,st teve n y  e 1 v 1· o n t  6 v á. 1'itkoltam ezt, mind
eddig: néked vallom meg, és még eddig senkinek nicg nen1 vallán1. Dc 
mely fonákság! Valan1int fordításomnak az lesz legnagyobb fogyatlco
zása I hogy Sallitstnak azt a le é 11 y e::; 1 a s s o n g á s  t nern tudá1n 
teljességgel megadni : úgy maga1u 111indég a Cic(Y}·Ó áraclozásaira lát
tam elkapattatni magan1at. - Kérdéseidre , hogy miért gyüjtélc Sal
lustra mindent I a nyomtat�Ls fog felelni , melyet 1narcziusban venni 
fogsz. 

Utolsó leveled.re betegségem s bajaim nem engedének felelni. l\tlég 
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is fekszen1, s pere1n lopdossa időmet. Végre beadá sógoro111 a revelcí
ti6t, és 7 iquidatiól; csak százötven háro1n ezeret kíván, né1nely javítá
sokon kívül, n1olyeket csak ltésőbb aka.r beadni. Ebből kilenczven ezret 
öt sor feleletem leróv. Kelle-e édes baráton,, az én életemnek, az én 
ö1·egsrgcrnnek e gyalázatos istentelenségek által is terheltetni? és ha 
kikapott Yolna a halál, az én szegény gyermekeimnek azért kellett vol
na-e Yeszni, inert ne1n volna senki, a ki e gazságokat felvilágosítsa? 
l\Iegengedj , hogy elragad szenvedésem. - Leveledet tehát válasz nél
kül eddig betegségein és bajaim 1uiatt kelle hagynon1. Theok1·iti dara-

.. 

bodat összehasonlítám az eredetivel. Orvendek hazámnak a nyereségén. 
A te nyelved gyönyöri.i és verdesett. IIigyj nekern, leYeleidet csak ma
gyars{1godért is örö1nest olvaso1n, s javallásként veszem 1nidőn látom, 
hogy azokat az ocsm�lny articulusokat , 1nclyekhez hozzá szoktata a 
ncn1 tudo1n 1ni, 1nint kerülöd te is, s te inkább mint én. Néked köszö
nön1, hogy Sallustban sok helytt kitörlén1. 

, 

Te egy ajándékot vcvél töle1u eddig. Epen akkor irád hogy képe-
1net 1-atciynál látád s irigyléd, 1nidőn bécsi barátin1 irák, hogy gróf 
Gyulay Lajos leinásoltatá képen1ct az után, a 1nit Döb1 ·entey bír tőlem. 
Az rnindcn képeimnél jobb. Az akkori, midőn halottaimból fölt{unadél< 
s kijövék poklokból. Kértein tehát Gyulayt, hogy 1násoltassa le számom
ra is , s küldje hozzád a posta.szekéren. Ila vetted 1nár , 1nond , hogy 
azt bírod, a ki téged forrón szeret, a ki örvend, hogy addig nyúla élete, 
111ég 1ncgnyerheté szeretetedet. Kevés e1ubert szerettem én úgy , 1nint 
téged. Lelkeink nagyon hasonlítanak. 

l\Iinap három esztendös tiizes fiam, Lajos, jö egy könyvvel, hogy 
, 

azt a láda rncllett találá. I1e1·clers ch1·istliclte Sch1·iften. En ezeket mind 
bironi, tehát a papi köteteket is. A lcönyv ki se vala vagdalva. - l\fég 
gyengébben levén akkor, 1nint most vagyok, noha még 1nost is úgy, 
hogy alig lépdelhetem végig a szobát, elég idő1n vala, itt amott a könyv
be tekingetni. S a te képed áll a előtten1. Nem felséges-e a vallás , ha 
felséges fényében adatik elő ? és mily rettenetes, mikor nem a maga 
fényében. 

'l'crribili super aspectu 1nortalibus instans. Nem szeretem én a 
protestans s o v á n y  s á g  o t; dc élek halok a protestans -- - - ban. 
Alig ha te enge1n értesz. 

Derék portéka az, ,édes baráto1n. De csak ha a Catholicisn211s szép
fénye által nemesitetik. Igy történt, hogy az én szép házasságomat soha 
a bolondság meg nem háborította. 

l\iese az, hogy nálunk is vannak társai a lcü!foldi ezim borának, 
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és gonosz czéllal bintegetett vád; 1nese volt a1nint ugyan hiszen1 1794-ben 
is. Férhetne-e magyarnak. szívébe az a veszedeln1es bolondsúg, hogy ö 
egyébb legyen, mint a minek: lenni kell? Sok van a n1i kiván javítást; de 
hiszen azt a Diéta is kiváná, s 1uár 1790-ben a maga Elubo1·átumai által. 
S az Carbona1·iS111.its-e, ha te ,  vagy én nagynak valljuk , a mi ellcnsé
günk:ben nagy, szépnek, a n1i benne szép? s lehet-e mondani, hogy a 
francziákban s Napoleonban sok igen nagy, sok igen szép nem volt? 
l\1Iiért coph·ozánk. tehát? Dc te, vagy én kívántuk-e valaha, hogy fran
czia nemzet úgy legyen ura a világnak, mint R61na vala hajdan? Nem 
lcellenc 1niist akarva vádolnunk, s nen1 volna panasz. 

�Iit 1nondasz a 1ni lcedves 1'he1·esiánk biographiájára l{éúében � s 
liittad-e Cse1·eihez irt epistolá.mat, ki 1810. autogra.phiai gyiijteményemet 
nén1ely kincseklcel gazdagítá ! Cse1'ei az epistolát J,!f.á1·tonfi piiSJ?ükhöz vi
vé, inert ez vala a Censor. - l\1éltós. úr , mondá a Censor püspök , rá 
irván az adn1ittiturt ,  ezt J{olosvcí1·tt kevés fogja érteni ,  s ez kár. - Dc 

•• 

élj szerencsésen! Nézd Jevelen1 borítékját belöl, s Devess. - O}ellek 
forró szeretettel téged és End1·ét. l\iint hala n1eg az ö D1· étája? En ezt 
az urat nagyon tisztelén1, Anton·in fiamnak ö ada nevet ,  azaz én az ö 
nevéről és a Csákynéjéböl (A n t o - N i  n a). IIallo1n, Drétci nagyon cl
változék, s ellene sok panasz támadt. De 1nely panasz, azt senki meg 
nem írta. Nincs semmi keservesebb n1int jóból változni el , és mint 
többnyire, semmi n1iatt ! 

Pannonhaln1án, marcz. 15-én 1824. 

l(azinczy Ferencz1ielc, az igen, tiszteltnek, Giiz1nics lzid6r 
forró háláját. 

A régen várt kedves vendég elérkezett; itt van rnellettem a te 
másod, tisztelt, szeretett férfiú; benne téged 1uinden perczenetben lát
hatlak, vizsgálhatlak, szólíthatlak: s mi több szen1eiddcl beszélget
hetek, annyira bcszéllők azok. Leveled után csakhan1ar érkezett Dö
b,,·enteyé, mely nekem J{azinczy útját jelentette; ez, és a n1egjelenés 
ideje közt szinte oly nyugtalan voltam , n1intha n1agadat várnálak; 
nyugtalanságo1n 1najdne1n tt'.irhetlenséggé változott, 111idön köny,1táro
sunk Győ1·böl megtérvén hiri.il hozá nekem, hogy a harminczaclón G1'. 
Gyulayt6l vala1ui1n vagyon. Valóban tt'.irhetlenné lettem, 1uidön egy győri 
szerzetes társam másnap hozzánk jövén, az én várt kincse1uröl se1n
mit sem tudott. Ugyan csak 1nég az nap estén 1narcz. 12-én 1neg-
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érkrztél, és (•n téged Yacsora után több társai1unal< jclenlétekbcn :
i,\li;ij,:f<:yy 11ekcr,1 líazinc;:y rndssa ! fclkialtússal fogadtalak.

Döbrenley e11gc1n nJegcsalt, s levelében előre bocsánatot kért tő
lc1n. 1.\ csah\s valanJint uc1ncs, úgy ncke1n igen kedves volt. Nem a
niásoltat küldé néken1, hancrn 1nagát az eredetit; a Simó által tett
1n:'tsoh\st, 111i11t jól talúltat, 111aga. tart�t n1cg Dübrentey, abból a czélból,
ho"'y 'únót ]Jécsben ajálhassa. A czél ne1ncs , s én az eredetit bírom.

:-, 

Dú,uít cliítt 111ond:1m , J(azinczy 1nnga ,\Jlott , Sim6 előtt csak D6náté.
l\Iost n1ár így szólitom a kcd vcs k.épct, vngy is a kép szemeiből kilö
Ycllö lelket:

Jer te sol�at 1nunkúlt csüggcdtlcn lélek ölcu1be !
llints, ha talún fognék csiiggni, criu1bc erőt.

JZépcd érzékenyen fogadtatott, dc oly plátói. szeretettel még se1n birok,
hogy 111af!·adat testostiil, lelkestől h\tni, ölelni ne óbajtsalak.

lJüórentey hozzún1 írt levelében is érinti aggódását, hogy fiataljai
tok a. neologi,ít 110111 1uegfontoló észszcl fogják fel. De n1it fog megfon
tolo észszcl fel a tüzes ifjú? Nc1n sokat kérdezi ö eszét; által hagyja

t n1ag.it ragadtatni. 8:; valóban az olyan fiatal költő a költésnek ne111
nagy n1ngassúgúra fog cu1ellcedhctni, ki enthusia.szn1uszát a .  hideg ész
zs:iinola. elé úllítja.. 1Iiclcg lesz cnnclc mindene. Bátorítá1n ötet, hogy
a fiatal:;i1g té,·edéseitéíl ne tartson , siít örüljön annak , hogy dolgo
zik. 1\ kora éretlen sziilöttck rövid életre vannak: az anya termé
szcltéíl l'endeltetve, 1najd érett, erős szülöttek fogjúk azokat lcövctni. Azon
ban rclcs barúton1, né111elyeknrk csak ugyan ne1u örülhetünk, 111int p. o.
,Scluclel111d,, ez az ifjú en1bcr nc111 hisze1n, hogy csak magyarul is tud
·1011 J"úl :; 1nér,· is 111<:ly 1ncgbizottan szóll ! az ilyenek sokat ártnak. a.. ' 0 .. ._,, 

nych· iigyén<>k, vala1nint a. rosz theolognsok: a religioénak:: az ellcn-
fclclc 111ind<'·g az ilycn�ket k.apjük fel, és szcgénységeiket az egész
felekezetre krnik. - Bn n1ost Yiaskodoro ,Szeder l1'cíuiánnal, Révay
derék tnnítY,'tny.i,-al n, proszodia felett. Viaskodúsunlc resultatun1ai
fogjúk clübeszl;de1nct bövitni. 'l'heokrit april közepén nyomtatás alá
n1egy. l\lit javalsz , 1ucrjek-e Szoy?hoklesz tragoediájiba kapni? En
nek sok jeles kiadúsai s fordítú.sai vannak; 1uind meg ne1n sze
rezlictrni. Te azokkal bizonyosan nagyobb ismeretségben vagy, mint
én; kiket javalnál a többek között? Tennünk kell valamit, míg engedi
a kor.

)l\finclen hizelkedés nélkül n1onclo1n, nékem a te clőszavad Szal
luszthoz igen tetszik, s clöre örvendek 111'\gának Szaltusztnak. }1ogyso-
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]cal< előtt kedvet nyerni nen1 fog, én azt elhisze1n, de az ic.lő igazsá
got fog tenni. Azolta is , hogy „Szép lite1·ettúrrídctt" kiadtad , sokaknalc
tisztult fejek, és naponként többeknek fog tisztulni; tapasztalta.rn ezt
baranyai, s bácsi utamban. S hányan lesznek , kiknek: csupán azért

" nem fog tetszeni, mert KazinczyG ! En1lékezzél Ai·iszticlesz polgá1jára.
- Thei·esiáclban azt találtan1, hogy inkább hazafi kívántál volna lenni,
111int historicus; s bár historieusainlc nagyobb haza.fiusággal irnánal<;
lehet ez a történet sérelme nélkül is. - Cse1·eihez írt epistoláda.t nem
láttam, dc a Viclához irottat birom.

Di·éta elhalt! már halála előtt solc nc111 jót beszélte}, felőle; 111ég
többet utána; dc a sol< beszédben sok nem igaz szok :ott lenni. ( A

t ' hircs .Anyos volna előtte111 leghitelesebb, ha Anyos régtöl fogva nem
viseltetett volna idegenséggel D1·éta cránt.) Dl'étci, mint én ös1uertem
ötet, szép eharactcrü en1ber volt: ny:ijas, leercszkedi>, jótevő , nen1
épen tudós , dc a tudo1nánynak: lccdveliíjc , ba.rútja.; hazafi, csak hogy
a hazafiuság ne1n egy for1nában szokta n1agát kin1utatni: ő remegett
a haza. boldogsú.gáért, és a veszély előtt, n1clyct az ellen esetben nagy
nak képzelt, irtózott. K.irhoztassnk-c? l�gyik gyújt, a 111,'lsik olt: és
n1ind a lccttő szerethet. I:Ia tovább élhetett ,  és szoros környülállásai
ból lciYergődhetett volna, sok szépet fogott 1nüvclni. Plánnmát vcle1u a
1nult augusztusban lcözlöttc: mint sz.'tndékozik a n1vgyar jclcsb irók

" emlékezeteket kertjében faragott képek által örökítni. (J a l1enye,
pazarló nagyokat szemben feddette, hogy a haza. zsíi:já,al kiilföl<lct
hizlalják, a hazának sc1nn1ivcl sen1 ,íldoznak. stb.

1\llindenbcn szép, kellen1etcs, boldogító a, szabadság, édes l{azin
czy1n, olyan az a relígióban is; kár hogy igen kevés l1alancló is1ncri
azt igazán , s Yele kevés tud élni! 1\z azzal Yaló visszaélés n)ennyi
lcárt ol<ozott n1ár 1nind a két világban! A legszentebb dolgokat 1nc;
támacló, 1uocskoló, kaczagó vagy esztelen rosz cn1bcrck ellen ne le
gyen-e sc111111i fenyíték? "\Tolt, van, lesz ezzel is Yisza.(;lés; ebben is
szükséges a ha.t:ir, 1uelycn túl lépni törvénytelen lépés. IIidcl cl édes
barátom, a, protcstantisz1nus, n1int ez a mai időnkben mntogatja. 1nagút,
nép religio sokáig nem 1uaradhat, n1ert n1indcn igazságaiból k.i,·ctl�öz
tetik; egyn1ás után döntctnck az oszlopok, melyekhez eddig t:ín1asz
kodott. - A szép lelkíí !Iercle1· tele van tiszta rcligiosus érzésekkel;
ö nékem f mint thcologus is felette tetszik ; dc én 111ég neki is elébe
teszem a, mi Obe1·thíb· Fei·encziiuket, Jci a n1ellctt, hogy ncn1 kiilöuben
szép Ielkü, s tiszta fejű, oly részre nern hajló egyszersmind, hogy ki
vévén az igazságolcat, melyeket előad, nem könnyen találnád ki, 1ne-
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lyik felekezethez tartozik, annyira távol van minden előitélettöl, islco-
. " lai fcszességtiíl, felekezeti buzgósügt6l, pole1nizálástól. 0 egy Pápát,

egy Aty,it sern en1lít enthusziaszn1uszszal, sőt alig említ, azért sohasen,,
hogy töle tekintetet kölcsönözzen; I-Iercle1·, a valóban rút, durva tollú
Luthert, n1ely enthusziaszn1uszszal n1agasztalja több helyeken. Vajha
olvashatn:id annnlc biblica .t1nthro1Jologi(tját, és Ideáját! - I-Iogy so
kaknül rén1ítö y�\zlcépcn adatik elö a relígió, igaz ; de hát az ilyene
ket tegyiik félre , szinte nlint a rosz poétákat; ilyenek mindenhol
Yannak, s n1inclenben. Neken1 Pesten két ellengonclolkozású s érzésű
tanítón, volt; az egyik sötétfejii, bőszült fanaticns, a n1ásik tiszta fe
jü, szép lelkií: a1naz tart�� 111agút valódi catholicusnak, emezt neote
rieusnak; s lásd a catholicus majd nen1 naturalistává tett , mert le
hetetlen volt okai által n1eggyözettetne1n; a n1ásik. hozott helyre, s

' öntött belérn tiszteletet religi61u eránt. En n1egvagyolc gyözödve, hogy
1nihelyest Yalaki a catholiciszmuszban megtudja különböztetni a lelket
a testtől, :i 1·cligiót a theolo,r;icít6l; az örök v.iltozatlan egyszerü iga.z
sri9okcct a csupa rélc1nfnyektűl; szóval a valót �z árnyéktól; annak
a catholicis111uszban semn1i ré1nítö ne1n 111arad. En bizon1 a gondvi
selésben, hogy a protestantisz1uusznak elérhetlen exaltálásával, és a
catliolicisz111usznak tisztulásáYal 1negfogja az egységet szerezni. Azon
ban ulll·rik vannak itt is, ott is.

, 'zcretcclet én n1egérdemlen1, mert érzeni, hogy szeretlek; kérlek
1!�érsékeld erüdet, vigy<\zz egészségedre, van 1nég reád szükségünk.
Olcllck , csókollak! Pa n n o n  b a l 111 a erúntad tán1adt szeretetemből
szár1nazott 1uég JJesten; azolta senki oly állhatatosan nen1 él vele,
111int J'raltner.

8zéphalon1
1 

111arcz. 25-én 1824.
Guzniics l:id6rriak J(azinczy Ferencz 

baráti szíves tiszteletét.
Nen1 örYendhetsz te jobban annak, hogy képen1et bírod , 1nint én

hogy azt birtokodban tudhato1n 
I 

és bár n1i indítá a 1ni Döb1·enteyn�
ket hogy a. írná által dolgozott 111.íst n1egtartsa , s neked a D6nút
á�tal festettet kiildje , örvendek e történetnek is; mert így tudom, mit
b1r:;z. Ez a tiéd n1inden kérdésen kívül jobb

I 
hívebb , igazabb , mint

nJin clen egyéb képe1u , s ez ni ind testemet adja
I 

mind lelkemet 
I 

ne1n
a hogyan most Yagyok, hanen1 a hogyan huszonnégy eszt. elött voltan1,
akkor negyven egy esztendős tüzes férfi, n1ost hatvan öt, elöre gör-
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bült száraz ősz, de még most is nem tíizetlen. 1\íond ezt valaha gyern1c
kimnek . ,  és h a  majd azért n1egszólítanak, engedd, hogy mását Yehcs
sék. Bár mindnyájan, a lcik irunk, festetnénk magunkat és mindaddig,
míg végre teljesen eltalálnak , hogy pályánk: hívei később is is1ncrhcs-
senek. Es midőn ezt óhajtom, nem a n1agunk örön1éért akarnék gon-
dosk.odónak tetszeni, mert mit nyerünk 1n i az ,\Ital? hanem a késöbb
élendökért. }la neken1 lcedves isn1erni elöcljeinkct képeikröl, n1cly ha
mis szerénytelenség volna azt hinnem, hogy akár 1nilyen volta1n légyen,
a k.ésöbbek örülni nen1 fognak képern birtokán? A te örömed, édes
barátom, megerősít e hiten1ben.

Sorba vesze1n leveleid czik.kelycit. - Ne1n n1ind javalhaton1, a n1it
ifju iróinlc cselekesznek, sőt azt javallo1u inlcább, a n1it Thaisz monda
minap lcét Zsebkönyveink felöl, ifjabb íróink: magyarságát en1lítvén; de
rólok nen1 is itélclc oly sanyarúan, n1int Döb1·entey, ki örön1en1et oda rna-

, gyarázza, hogy ezelc az én tanítvúnyaitnnalc bizonyítják n1agokat. lgy
vádol engen1 1nég az engem szereti> bar[tt gyanúja. is, s Isten bizonys.í,
gom, minden érden1em, az az, vétke1n nélkül. Nen1 azért szcretcn1 én
azt, a n1it neologisninsnak n1ondunk. itt, mert az engen1 v e z e t  ö v é  te
hete, ha.netu azért levék vezető I n1ert n1cg valék győződve, hogy ez
az út bennünket l�ies, és boldog tájélcra vezet. A ja.vallás neken1 is
kedves, és a kinek nem az , vessen követ rirn. De oly rettenetesen
magamba szerelinesedve kell-e enge1n képzelni, hogy nekcn1 1ninden
jó, ha 1nagarnat keclvelve láthaton1? s mint érden1len1 én ar.t a pirító

' vádat, hogy semmit sem kedvel hetek. m a g  �t é r  t a cl o I o g é r t? En
viszont a n1i lceclves Döbrenteynkb(',n , találok valatnit, a 111i eránt sze
retnélc úgy 1uegtéveclésben lenni, a hogy ö van rcán1 nézve. 1\z Erdélyi
fllfitzeurn kiadása, és az az igen sok jó, a, 1nit ö J(olosvái·tt teve a kezelők
körül, öt arra szoktatá, hogy az idegen dolgozást ruiuclég a maga
tetszése szerint szeretné elváltoztathatni. l\[iudenki a maga szemével lát,
s tisztelnünk kellene a 1nás szabadságát; cl kellene mondanunk n1it
gondolunk, dc igen ritkán lcellene másokért gondolnunk s tennünk;
Döbrenteynek ritkán jó a 1uit ifjaink csinálnak; én pedig öt arra kérem,
hogy nézze el csak, ha 1ni, tudniillilc ö és én azon esztendőkben, a n1e
lyekben n1ost Yan Schéclct, I(ovacsóczy, és n1ások, adtunk-e ily jó da
rabokat , s vessen hozzá, hogy ezek: a kedves 111ázolgatók n,it adnak
1najd negyven, s hatvan esztendő� korokban.\ Schéclcl a Schiller J[ci·

ra11i-iájiban 1nost is Ad egy éneket, n1elyet én 'ángolul (pedig angolul
nen1 sok leczkét vettem - elbetegesedém, 1nidön }lajnóczy kiildé hoz
zá.ni a nyelv n1estert,) han1a.r��bb n1egértenék mint n1agyarul: \ de épen

•

• 
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ez a lelkes Sc héclel oly darabokat is acla m�u·, 111elyckct, kev6s változ
tat.issal , szeretnék magatuénak ruondani. Egy szóval 6cles barátom , 
D,iore11ley és éli igen szerctj ük cgy1nást , dc gondolkozásaink nen1 min
dcg egyek , s ez nc1u rosz , hancn1 j61 s igen jó. Inkább tudja a tcriué
::.zet, 1nint n1i, ha. használ-e, a különbözés. 

i:J;;uplto!�lesznek kiadúsai felől a Canccll:u·ius 1eleki ]Jthecája Inde
xébiil szólhatnék, n1crt a J•'ab1·ili11s Bth. olta solc új k.iaclásai jclentclc 
1ucg-, dc bctegcskcclése1n alatt úgy össze hány,\m könyveimet,  hogy 
napokba is kerülhetne fclkcrcs6sc. I�cgjobb lesz az eránt Döbrenteyt szó
litnod 1ncg, ki J3éc1;be1i 1n11lat,·.\n , akúr a Bthccáriusolctól Ychct fe
leletet , a kúr a köuy,·.írusoktól. Stolberg az idősb tcstv6r 

I 
Szophokleszt 

né1net fordításban adta, két k.ötctben, s én azt bírtam; dc egy sz6p 
as:;ílony elkérte, s tüle 111ások , azoktól i:-1nét mások. s utoljára elve
szett. lgy júrtarn Jl7elaud11ak XX \TI. kötetével is. De� a görög tragicu 
sok kc,·és kedvelőt fognak nálunl< talúlui. Azonba.n te 11cn1 az vagy, 
a ki sokaktól óhajts olvastatni. - Is1nercd-c az édesb E1w·i1,ideszt? 

• Sallustoin clöLcszécljét n1ég se1n rakta ki We1fe1· l(a ssán. Dc
rc1nénylcn1, Ilusvétig ol\'asni fogod. 

'J'ltet"é/;id111at ujra clolYasúm le\'eled v6tele után. Nen1 úgy sze
retné111 én azt adni; dc a ki n1inden sora, 1ninclen betí.ije mellett azt 
kérdi: ,:..:\.,'e11i tül'öl-e itt ct Censol' ?,·' soha scn1 ír jól. Az az asszony 
szerctc 1niuket, és n1i is ötct. Ji„dlly, s kiYált a szegény Székely ek, 
erüszakot szcnYcdénck s nc1n fel ej theték azt; ,i,tok terheli azt a há
roin Yagy négy idegen G1tbe1·11ii-l>l'aesest

1 
a ki a szabadságok. 1uellett 

1naraclni akarókat, összclö\'ölclöztcté: de Therésia bizonyosan jó vala. 
1\,,, nli t Drétál'a néz\'C írsz, az nckcn1 is ér„6se1n, az ügynek: gy uj tó 

i:; kell, olló is, s szükkcblüségrc 1nutat egymást n1cg nem 6rtení, s utá.-
1.í;;( csak a, fondorok <!rdc1ulcnck, ö pcJig az ne1n volt. Ila n1egláthatlak
valaha, cln1oudocl ncl(cn1 szóval, a 1nit papirosra tenni nc1n óhajtanál. Ila
n1cglc„z \'Úlaszt,·:i. köYctöje, add azt k6rlck, tucltorura, s n1ond cl, n1i lé
lek fia az'? - Az én Zi,·cze,n sehol scrn talitl tatik; pedig 'J'akcícs k.cttövcl
erc;;ztc cl 1uagúlól. B,ir te küldhetnél szá.1uo111ra l ' itkovicshoz, I-Io1·váth
,.ak a n1. Tliedl1·1on felől irt hcxa1nctereivcl, 1nelyckei soha scD1 látta1u.

Szép a:t. is, a 1nit a Yallásbeli szabadsúg fclöl irs,,, s láto1u 6n, 
hogy ha bővebb n1,1gyarúzatokra creszkctlnél, könnyen egy ponton áll
hatnúnk. Az a feszesség lelke ncn1 illil( Sí:lép lclkí.ihöz. De szökclld nc
l-:en1 gondolatai111 szükcllctcit, édes Laráton1, s képzeld, hogy te és én 
együtt ülnénk szobádbnn, s Yégig olYasnánk l> al1ncít és Engelt, s mond 
cl, hányszor szöknt·m én fel n1ellölccl kínos kifakad,tsok közt. Ncn1 
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ismerek lcinosb foglalatosságot, 1nint haz{1nk tört6netcit olvasni. Azok 
az i s t e n t e l e n i s t e n f é l ő k. ! a z o k a d ü h ö s k e g y e s e k ! 
Néked lceclves azt ren1ényleni, hogy a gondviselés atyáskoclása ezeket 
a bolondságokat mcgszün�eti, n1egnc1nesíti, a nlit kell, s akkor a pa -

, 

rics intcrgcriuus lehull. l�n a Gondviselés titkait ncn1 P,rtcrr1 , de alig 
ha azt az útat ne1n já1ja tov(d:>b is, a n1clyet eddig járt, s az Ig a z· 
s,'\. g o  t csak l(evesek osztályrészénck hagyja. Végy cl erőszakot, bán
tást, s add helyébe a Jézus szereteti szellcn16t, s mindjárt j�l leszünk. 
- Lajos segélni alcará. a tö1·iik ellen C'oninénuszokat, de úgy, hogy a
mit nyerencl, a n1agyar lcoronához lcapcsolhassa, annyi vér és l(öltség
jutahuáért, s a Pápa ezt nc111 akarú., nehogy a görögök n1ég ink.ább
elidegencdjenek , s .Byzantiu1n eldőlt , s a török beljebb fúrta n1agát

, 

Eitr6púbct. Erde1nlette-c ezt a i.'ichiz1nától tartás ? 1l[dty1ís nc1n a 1nagyar
föld túl a dunai részeit szedte vissza, lianctn a 1-Iuss tanítúsit igyekezett
elfojtani. Érclen1Iette ezt a fI11ss tudo111ánya? Ne kescrits cl édes ba
rá.to111 ezen c1ulékezetck által, vonj inkábL az oly Lcszéclek: által 1na
gadhoz a mit pesti k6t tanítód , és az általad szeretett úbe1·thiir felől
írsz. Ennek. most hallom először nevét , s szerctc1u. Az az egyik ta
nítód engem böszültjcink.rc c1ulékcztct , (s ilyen n1inden szinbcn és
alakban vagyon) ; ezekkel hogy sub iisdc111 si1n trabibus .... scn1 
szeretem. Irtózon1 tölök, a hogy, egy néke1n sajút irtózússa.l, a részeg
tői és az eszeveszcttcktöl, még ha az utolsók a ján1borok nc1nébc tar
tozna.l< is. Sok co1ber az ilyekkel n1ég n1ulatja u1agát: én n1cgpilla.n
to1u s futok. 

A Theolog ict a te tlldoruü.uyod, s te abban bizonyosan iátotl n1eg
tévedésciinet, de én clnc1n szokhatom, az iga:t.s,ígot a C'atltolicis1n.1t/; úl
ta.l m0gncmesítctt l\·otestantis1nu.sban keresni. Azt n1onclod, hogy az nem 
lehet nézJ- 1·eli,giója, s hiszen, állításodat. Dc ez oly homúly cliíttcn1, (az, 
tuclniillik, a hová szavad vezet) hol A1'iaclnei fonalra \':111 szükségen1. 
Iiellcíszúan s li61nábctn a 1ninclcnck , 1nég Soci·ates és C'icel'ó által 
is  tisztelt né1J -1·elig iójcín kiviil megvolt a 7,ftilosophiai; s talán n1a is 

, 

úgy állunk. En a s zív e t szcrcte1n. Sokszor beszéllek. :1 szegény, 
cl égg6 ízetlen, dc nagyon tiszta lclkii Vály i Nagy li'ei·. prof cssorral a. 
Catltolicis1n.us;; becse j'clöl, s az nckcn1 gijrögül n1oncl:í cl J,:sus egy 
szavát , 1uclybe11 az rl),e,9e,a. és 7.')i::'Jf'-'" fordúl C'lő, s a Gatlt. Yallúst a 
Jésus által cltörlött Jlfózeséi;el basonlítá. össze. l,útta1n, hogy sza,·1u11at 
n1eg sem érti, s abb�i hagyfu11. 1\c111 álll1ahin1 n1cg 1uind az últn.l, hogy 
no kérdjcm , 1ni tchá.t az az ö últala annyira n1agasztalt z11·ote/;tans, 
vagy ha úgy tetszik, kel'Csztyén a1.::i')Ea1.

1
? s akkor folinelcgcdctt, l;s oly 
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l b élt mintha édes bortól részegedett volna n1eg. Álmélko-o -.osan esz , , . . 
<l,isonJra azt n1oncl.i, hogy ö }lelvetiában azt tanula Iíottuig e1· ��·�fesso
rától, hogy a 'J'heologusna/..: sohci csalni ne11i szabad

! 
de cathedraf cin neni

szabcu l n1incl azt tucl11i) ct niit szobájába n t1id. Ezt Java.lva, álmelkodva,
borzad ,·a, hallü1u. - , 

'l'c tehüt p a u n  o n h a 1 m o n, s a név tőled jő, és éretterr1. Erezd,
hogy szeretlek, s nagyon szeretlek, mert nagy?n _becsüllek. - 111ár n�m
csak fenn, hanc1u kinn is jú,rok, s kertészcm es inasom ne�etnek, m'.nt
a\"atom n1agan1at az ő 111esterségeh:be, mint ások gödr�t fá1m_nak, .. ,n1nt
ültetem, és mint térek vissza süros kézzel. A tavasz v1sszaadia eromet.
- Elj szerencsésen !

Pannonhalinán, april. 18-án 1824. 

J(aziriczy Fe1·encznek Guzrnics lzid61· 
idvezlését. 

'zíYemnek fclhevültében, lelkemnek felemelkedésében iro1n hoz
zád e le,·clet) édes J(azi1tczy 1n; azon napoknak egyikén , n1elyek ne
künk legszentebbek , s a melyekben catholicusnak lenni az érzékeny 
szívnek kin1onclhatatlan gyönyör. Reggel hallám éneklcni az „Ecce 
q110111odo 111u1·it�o· Justus!« 1nost délután Jereniicís a haza veszed�ln1én ö�
t0tt keser,·cit, különösen buzgó imádságát: ,,Recordcure Dornine, quicl 
accide,·il nobis !·' Nc1n édes bar,1to1n ! sem1ui sc1n képes oda vinni a szí
Yct, hova az egyházi jól in!ézctt ének. 8 ha ez, és az ezzel együtt já
ró (;erc1noniale 1niatt hasonlítja a te 1'lagy od ( ezt többen teszik lcöz
tetck) a catholiciszmnst a Jésus alta.l eltörlött Jl,Jóses religiójával össze, 
ún1 tegye; sőt ha a görög Poly theisz1ni1szsza l a,ka1ja, se1n bánom_: �ala
n1i en1berilcg szép, nem kérdvén kitől van az) élek vele, s k1vanom 
hogy n1e11nél többen éljenek azzal. Csak arra kérem 1Vagy ot, ne ke
Yc1je össze a Yáltozható csupa kiilső rendet, a religiónak csupa vál
tozhatlan lelké\"el, a ;;-i,eu;.ia.-val, n1int ő szóll, s dJ.e82,a.-val; a testet a 
lélekkkcl, az igazsAgot ennek hüvelyével, syn1bolonjával. A catholicisz-
1nns 1nindent érezhetővé tesz, 1uindent symbolizál; ő nála a mi lélekben 
él, él kiilsö hüvelyben; és ez úgy hiszem minden catckizmusznál jobb 
catekiztnusz a köznépre nézve; cl n1ercm 1uondaui, a müvelt emberre 
néz\"e is; s úgy hiszed te is, ki a szívet szereted. Az egyformaság f[�
sítja, elöli az érzékenységet, a rendes szép Yáltozások, különbféleségek 
tüzelik azt, s emelik. Nálunk az igazsúgnak külső symbolonok által 
nyittatik út a gyülekezetnek szívéhez, lelkéhez. Nálunk meg is van az 
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J.J.z8z,ci és ..:veupa., és igazabban 1uint a protestantiszrnuszban; és csak 
ez ta,rtatik a religio valóságának; de 1negtestesiilve, érezhctülcg: mert 
1ui az tartjuk , hogy a 1·eligio nem 1,hiloszophici, n1ivé azt a inai pro
testansolc tenni erőlködnek. Azonban valami külső, azért egy catholi
eus, se1n kész a halálra; Jcész pedig azért) a mi v i a v e r i t a s, e t 
v i t a a mi ;r:Yzu,ua, s a.J.282,0.. De ,�16zes religiója se1n volt lélek , s 
igazság nélkül: a cath. tiszteli azt, mint a magáénak bölcsőjét. Vajha 
olvasná }.,Tagy od lie1·dert erről , és ne1n fogna azzal a tiszteletes régi
séggel a catholiciszmus aljasítására vissza élni; kivált ba , n1ikol' az 
utolsót vizsgálja , ne1n jártatná egyedül az olvasón , képeken s több 
efréle csupa eszközökön , hane1n annak változatlan lelkébe tekintne. 
Ama tisztelt régiségekben még ina is a legtisztább , a lcg1nagasb 19-

�at látjuk Istenről, einberről ) 1nilyenckct se111n1i philoso1,hia sc1n 
rnutathat. A Jl.16zes és Jézits religiójának összehasonlítása ragad engen1 
arra az erős hitre, hogy a kettő egy egész isteni 1uii. Vajn,i szép az 
egésznek általtekintése ! Csakhogy Jl![ózesóen sok volt a helybeliség, s 
nemzetiség, minek Jézuséba1i helye nen1 lehetett, n1int világreligióban; 
de n1ost, minekutánna elterjedt , lehetne ebben is: csal� igazságának, 
lelkének kell egynek mal'adni, külsejét lehetne nemzctesíteni, s ekkor 
lenne mindenek előtt lcelle1netes. 

Vaj nem nevetségesek azok a ti zelótcscitek, tnikol' 111iukct zsi
dókhoz hasonlítnak? 1'1ás esetben, hogy véthesscnck ellenünk, a zsidó 
törvényre appellálnak: ,,Faragot t  képet  n e  c s iná l j  n1agadnak !" 

I és pogányokká, bál ványozókká szeretnek bennünket tenni. Es a kereszt-
ség s úr vacsora 11e1n zsidó eredetü-c? Igaz, hogy n1a rnár ezekről is 
keveset tartatok; de épen azért Íl'tam, hogy a protesta ntiszrniisz, 1nint az 
magát a mi időnkben mutogatja, nép1·elig i6 110111 1uaradhat. ,,Philosophia 
1nultitudinem consulto fugit , eiquc suspeeta est, et invisa !" Pedig a 
protestantiszrnusz csupa philosophia akar lenni; és solc fiatal praedi
cátor nem tudja, l(antb6l papoljon-e, vagy az evcingeliornóól / és midőn 
az elsőből beszéli, a nép nem tudja, mint mond. - 'l'cnncn mondod, 
hogy valamint hajdan Hellasz ba n, s Iióniábctn a néprcligiój,in kíviil 
megvolt a philosophiai, úgy ina is. De ismét te 1uondod, hogy a nép
religio a józan philosophusok előtt tiszteletben tartatott: ina fajdalorn, 
vagy nincs józan philosophia, vagy megáll vele a nép rcligiójúnak neru 
csak: megvetése, de k.igunyolása is. Pedig a kereszt. religio ne1n okos
ságot sértő polytheiszn1us ; benne minden tiszta, s erkölcsi czélra in
téztetik; lelkével a józan philosophia nem c:;ak n1egelégeclhctik, dc 
tovább nem is mehet. l(ülsejéről gonclolk odhatik, azt ha k.ülönben 1ncg-
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hi,attatott, változtathatja, ne1uesítheti, a kor lellcéhez alkalmaztathatja; 
lcgahíbb plannmot adhat. Ilyen az clöhbi levele1uben említett Oberthih·,
ki a rcligiónak külsejét úgy kivánta alkal111aztatni , hogy m�nnél na
gyobb Lcfoly.isú lenne e1nber en1beresítésébe. -- Nagy }lottingere ab
ban az értclen1ben jót szóllott, hogy nen1 n1ind tanácsos azt a nép előtt 
n1ondani, a mit tudunk; nem azért, 01intha csalni szabad volna, (ex.
pcdit falli civitatcs in ncgotio religionis); vagy mintha a ker. religió
nak voln,1nak oly titkai, 1uclyeket profanusnak tudni tilalmas: hanem 
azért, n1crt a nép nc1n alkaln1atos mindennek helyes felfogásására, és 
gyakran a legigazabb igazságból vcszedeln1es következéseket húz. Ez 
az oka, hogy a k.ath. anyaszentegyház a sz. irás olvasását is különös 
fclvigyázús alatt engedi a községnek. Édes J(azinczyrn, Jésus szerete
te abban ,\11, hogy e g y  e k legyünk (Ján. XVII. 21.) egyet érezvén, 
egyet értvén (Philipp II. r. 2.) 

.Kco1 tucloo1 mire vélni , Döb1·entey hallgatását: én neki, tüs
tént hogy képedet vevém , irtain, s kértem , isn1ertetné velem Gyii
layt közclcbbröl ,  hogy az igen kedves ajándékot néki lcöszönhessem 
1ueg illendően. �lost másodszor fogok neki írni, ha 1negszóllaltat
hatná1n. 

Tratt11e1·, a buzgó hazafi, literaturánk Attlasza, az én szerettem 
" 

baráton,, niacsen ! - 0 sürgette 'l'heokrit készítését: ,,Ezt úgymond, 
1nég kiaclon1, csak siess vele!" - l\lintha érezné, hogy n1ár ne1n fog 
sok könyYct kiadni. i,--:111\ékét a nagy érdemi:inek Theokrit homlokára 
nyo1nta1n. Ez 1nost Győrött van sajtó alatt; június végével kiszabadul. 
A györi 'treibig tisztan nyo1ntat. Szalluszt elöszavát még sem vette1u. 

Zircz Jl1nlékét, 111ihclycst alkaltnatoss:i.gon1 lesz, leküldöm Vitko
i:icshoz; dc a Th('at1·un1 fclöl írt hexa11iete1·ek n1a.gánál E1ul1rénél sincse
nek n1eg; én pedig szinte mint te, soha sem láttam. 

Itt a taYasz; nyilik a természet, s dönti kincseit. �Iegszóllamlott 
a fiiltnilc, zeng utá1111a a n1aclár kar. Jöszte barátom, látni, s láttatni; 
ölelni, s öleltetni; érezni, s éreztetni ! 

Széphalom, apr. 28-án 1824. 

Edes barátoni ! 

l l'e1j'e1· l{assrín cl Yala foglalva ne1n tudo1n 1nely német munka 
által s két holna1)ig tartóztatá a.zt, a n1it végre itne vészcsz. 1Iégcsalc 
négy nyon1tatványt Ycttcm; a többi J(assán van. E postával küldö1u 
cl e négyet. lZérlck, ha valamely jegyzéscd van rá, tudasd azt velem. 
Láttasd ezt tiszt. lloi·váth Endre urral is. \iidön ezt most nyomtatva olva -
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sátn, nem mondhatom mely visszáson hata n1eg, benne sok: holn1i. Nem 
rosz a 1nit mondok, de ne1n úgy szerettem volna 1nond.ani. A ki nem 
javalhatja a 1uit itt mondok:, talán 1uegbékél velem azért, a mit tölem 
Cicerótól veszen. l\1ert az egyez a szeretett színnel. De Sallustot nem 
a szerint kell f ordít�ni, 1nint Cicerót, mert a ltettő a Róma nyelvén 
sem egyformán szól!. 

Jankovich Mikl6§ azt a megbecsülhetlen barátsá.got 1uutatta erán
tam, hogy nek.em n1egküldé a Jl!Iátyás király Bibliotbecája Salli,stját. Az 
Codex 1nen1bra.naceus , és hogy a J.11átyásé volt, 1nutatja czitnere az első 
lap alján. 11Iegküldé a Don Gabriel spanyol fordítását is királyi pompá
val nyon1tatva ( a könyv ára négyszáz forint pengö pénzben). Össze 
hasonlít{tm az én fordításomat a herczegével, s örülök a n1aga1uénak. 
Csak egy két példát arra a 1nit ö is, én is tevénk : - Jugu1·tha C'ap.
CIV. S. P. Q. R. beneficii et injitriae rnenio1· esse solet. Cete1-itrn Boccho
quoniarn poenitet, delicti g1·atia1n f acit. Foedils et an-iicitia dabitntur, citni
1ne1·uerit. - El senado y F·ueblo Roniano conse1·va sie1n1n·e la 1ne1noria
n o  solo de los beneficios, s i no (sed) tanibieu (ctiam)de los agrcivios,
qiie se la hacen (quae sibi faciuntur) Concede el perdon a Boco, porqite
(parceque) esta arrapentido de su y1·1·0 ( error); la aniist"d ( a1nicitia.) 
y alianza se la concede1·a quando la rnei·ecie1·e con sus servicios. Így 
kelle elvizezni azt az ·irót a. kinelc a breviloquentia az egyik dísze ! 
Quae hornines a1·ant, navigant, aedificant, virtitli oninia parent. - La
tierra (terra), Zos 11ia1·es, y quanto encierra el 1nundo está sujeto ala
humana ·indit,Stria. 1\.karod h::illani ezt én mint a.dom? I111 hol van: 
Valaniit ember iiz, szántás , hajózás építések, 1nindent, inindent ész 
igazgat. Az Anacoluthon itt azt jelenti, a n1it nálan1 a két minden. S 
nem az indust,·ia forog szóban, hanen1 a ·virtu.s ani111.i, ellenkezésben 
a test erejével. - S az az előbbi: a római tanics és nép jóakaratot 
és bántást feledni ne1n szokott. A 1ni Bocchust illeti, neki, 1nivel 
megbáná , a vétekért kegyelen1 adatik; frigy és barátság rueg lesz, 
ha megérdemlendi. 

1 Édes barátom, 1825b. én ötvenedik esztendejét fogom tölteni li 
teraturai pályámnak. Szeretném akkorára. kiadni Sallusto1nat, Cice1·ó-
1nat, Erdélyi Leveleiinet. A két utolsó munkám bizonyosan fog tetszeni, 
�e ne1n az első; azonban elég nekem, hogy az clsö nek.em tetszik. 
Elj szerencsésen. Ajánlom magamat barátságodba! 
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Pannonhalmán, május 14-én 1824. 

J{azi1iczy Fe1·encznelc Gi,zmics Izicl6r. 

Szalluszthoz irt, s velem is barátságosan közlött elöszavadat vala
inint öri.iininel Yettem, úgy buzgón olvastam, és örömmel tettem 1�. 1\1.ely
szép és u1ely igaz ideát adsz te itt a classicus �unkák ford1t��a:·a!
Igen, nem csak a történet irót kell a fordítónak adn1

1 hanem a 1nitveszt 
is, uiindcn különözéscivel, és éu könnyebben 1negbocsátha�ónak tarto1n 
a türtéaet ii·ú, 1nint a 1niívész tulajdoni ellen elkövetett hibát. Ebbe� 
az értcle,nben yalJottalak én téged n1indig a legügyesb fordítónak, k1 
clöképcdnck. ncn1 csak testét, banem lelkét is adod; s innen 1na�yaráz
tani azokat I a mik nyelveden sokaknak nem tetszettek. VaJ_ha az
a gyi.iiuölcse legyen szavadnak, hogy, - 1nit é� mindenkor ol�aJtol�, �ba ellenkezőt tapasztalok haragszom 

I 
a 1·eniek ir6t renielc fo1·dit6

1 
s az

íróval egy geniuszú vegye ügye s tolla alá , s oly remekül fordítsa 
előképét, n1ely re1nckül készíté azt az író. Te�jese� s a _leg�agyobb
inért0kbcn nyerted meg javallatát Iíorvát End1·enek 1s I k1 alig talált 
sza,·aka.t 1uincl igazságos ügyednck, 1uincl szép lelkes, hathatós n�el
Ycdnck. n1agasztalására. 'l'éged 

I 
egyedül téged vall· ?!�annak, k1 a

classicilást valóclilag, tökélletcs értelemben bírod. Én n11t erezzek, nem 
szükség 111on<lanon1; azt az egyet elhiheted, hogy hármas 

1

rounk�dnak 
kijöYetclct magacln;:1.1 se1n1nivel sem ohajton1 lcevésbbé. Ug� hiszem, 
bol>'y 1uinck.utánna róla c1ulítést sehol se1n tettél I az eredeti textnek 
ki:Cl[Ls.'1 ral sen1 az időt veszteni, sem a könyv árát nevelni nem fogod. 
J', .. z eredeti tcxthez, ki azt birni aka1ja1 1nás uton is juthat. - Cice
róból nynjtott példa claraLodból előre ren1ényt1 örömet. szívunk,, mely
lelkesen foc„ G'ícer6 szólni magyarul. 1\íely text cgyezöleg ford1tád a 
priticnticít l(0.i;sággal ! s az o tenipora, o rnoi·esben, az utolsót elvcíltozás
sal ! l)e s:-.cretné1n ha a paczkázni igét munkádban olvasnom nem kel
lene. En"edj 1nég egyet n1ondanom: Sallu .stot írsz n1indenhol, és 
elliJ1siszt 6s S!Jnesiszt; s ez előtt Sallusztot szoktál írni. A . mi s-ünlc �e-
111ény, s a sziszegőnek sz. felel nyelvünkben; s a 011 magyara111k 
könnyen Schalluschtot n1ondanak, mint Ile1·ciilescht

1 
s Tacítuschl. Sze

rctncrn ba f( Ivett, s ajánlott, s utánnad már általa1n is használt irásmó
dod n1cllett 1na1adnál; söt ha azzal élnél a szónak kezdetén is kö
zepén i;;1 inert az sz. az nálL,nk, mi amazoknál mindenhol s. 

1\. n111lt hétfón toppanélc be hozzánk Vitkovits barátunk 
I 

s innen 
Kös::eg,·e i

1 
arkodván, rc,nényleni hagya bennünket, hogy utját vissza is 

,.. 

... 
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felénk: veszi; ez nekem csak azért is igen kedves fog lenni, hogy így 
n1indent1 a mit akarok, elküldhetek hozzád. 

Én ugyan spanyolul nem tanulta1u1 dc a közlött forclíhíst any
nyira 1negértém 

I 
hogy ötet ne1n fordításnak 

I 
hanern paraphraszisz

nak tartsam. l\1egnem tartóztathatá111 1uagamat; hogy 1uind a hár1nat 
le ne irn�\m I s látná1n a közt. S ín1c Szalluszt 4 sora n:tlacl 41 '21 a 
spanyolnál 7 V2.

Édes baráto1n 1uidőn sokaktól szerettetvén, senkitől a n1cnnyirc 
tudom, ne1n gyiilöltetvén, személye1n csendes békességben vagyon, 
szerzetemet szeretvén, l{énytelcn í tetc1n szon1oruan csüggc<lezn i. 

A Jezsuiták imádói gyülölnek bennünket, s akarnák hog,v ne 
legyünk, s mocskolják, s mocslcoltatják nevünket. l\íért nc1u tudunk 
szeretni gyülölet, s óhajtni utálat nélkül? Gáncs nélkül nem vagyunk, 
dc ki meri a követ első ránk ha.gyítni? Nc:111 lenni, sc1umi baj, de 
becstclenitve, mocskoltatva lennni, fájdalo1u1 kín! 'farts 111cg szerete
tedben, s élj egészségben, vidá1nságban. 

Pannonhalmán, n1áj. 1 i-én 1824. 
l(aziriczynalc Giizrnics. 

Csak úgy jár az ember, midőn barátjaival összekerül: éjfélig nyá
jaskodánk Vitkovicscsal, s ekkor kaparta1n ö:iszc a 111it küld0ni akartan1; 
s nézd, amit leginkább aka.rtam, az 1naradt ki. Szerencsémre ugyan az 
nap, hogy Vitkovics elutazott, jött a posonyi Sclnveíger, innen útját J(as
sán·a vévén. Ő ezt TlVe1fernél teszi le, s hiszem, ettől te korún mcgka.-

, pod, előbb talán mint Vitkovicst6l. J\ 1nit irni akarta,11
1 

mcgirta1u. J�lj 
szerencsésen ! 

Pannonbalinán, jun. 12-én 1824. 
l(azinczy Ferencznek Giiz1nics Izid6r· 

idvezlését. 
Hosszú hallgatásod nekem különféle, hol szon1orú

1 
hol víg gondo

latokra nyuj t alkalmatosságot. 1VIost remegek, ne tal.in bajod legyen; 
majd meg örülök, ha talán váratlanul lepné! n1eg. l\Iajd isrnét nehczte
lésed nyugtalanít. Dc ez utólsótól n1ért féljek! Tudva 1neg nen1 bán
tálak, s te tisztább lelkű s szívü vagy, hogyscrn n1agadat n1egbántva 
hidd ott, hol nem vagy. Vagy talán Szallusztod foglalt el? Ez megle
het. Vajha a kiszabtad időre elkészüljön. Elöszavadat olvastattan1 töb
bekkel; most Szedernél van 1\Tagyszornbatban. Köztünk többen ohajtják 

' 
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Szallusztoclat. Ird meg, n1ikor, hol, tni áron kaphatni ! - Az én Tlie
okrilont 1nl1r egészen kész, csak a képre lcell várakoznunk, mely Pesten 
késziil. 1[ihely� lehet, részedre rendelek példányt Vitkovics barátunk
nál. Ila idöcl s eröd engedi, tudasd velc1n észrevételeidet, hogy tanul
v:ín bclülök, a roszat későbbi dolgozásai1uban tudjan1 kerülni. Bizo
nyosan n1,ískép fogott volna sok lenni, ha előszavadat id�jében olvas
hattau1 Yolna; de úgy tetszik az, mit te ott igen szépen és j6l és vi-
1.i�osan n1onclasz, tőlcn1 homályosan érezve volt. Legalább Theok1·it
nak lelkét akará1n adni.

Nékünk egy ilpcítunk, a bakonybéli , holt meg; ö j6 férfiú 
,·olt, de sokat felőle 1nondani nem lehet; nem csuda, többnyire göthes
kcclctt. Életében egy kis munkát adott ki, a keresztség néllcül 1ueg
holt gyermckeknelc jövendő sorsokról. 

Én Gyulciyh()z egy Ódd,t küldöttem az igen kedves ajándékért, a 
te képedért. Döbrentey barátunk több változtatást ajánlott benne; 
néluiny cránt indifferens valék, de kettőben a mit leginkább gáncsolt, 
Ycle 110111 egyczhette1n: ,,](öltő 111ég csak egy él" s „Oliir11poszot'' az 
elsőt latinizálásnak tartja, a másikát Oliiniposzt helyett rosznn.k. Le
küldöttein Pest?·e, nc1n tudon1 Aiir6rd.ban adják-e vagy a Gyii,:jteniényben. 

, 

Blj, édes baráto1u tisztelt házaddal együtt, s ha 1nár nem jöhetsz, 
leYcledet indítsd; akár hogyan, de veled gyakrabban kell találkozno1u. 

Széphalom, június 30-án 1824. 

Guz1nicsnalc J(azinczyJ·a 

szives tiszteletét. 

Consili[1rius, egykor Bihar v1negyei n1ásodik Viczeispcín J(azinczy 
Dénes testvér öcsétn apr. 30-án meghala, s Vcíradon épített szép há
zát, 1uely negyvenezret rncgérhctne, ncken1 hagyá, de rám vetvén terhei 
fizetésct, ha hagyo1uányát által venni akarandon1. E halál és azon 
történetek, n1elycket ez n1aga után vont vala, engem úgy elfoglalának, 
hogy két holnap olta csak nép:y napot tölték itthon, s bár ennek a 
hosszas t,\;'ol !ételnek haszna lehessen , dc a melyet nem igen re-
1nénylck. Osijé\·el megosztozánk, s én annalc n1ost hatod részét meg 
kapán1, rnert n1ég ennyin maradtunk: én az idősb, és az ifjabbak: 
Consil. De,·csényiné, Krajnikné, Péchyné, J6sef és ]}[ikl6s, Egy heted
rész hatod felé osztva, sokat nem tehet. Dc akinek sokra van szüksége, 
mert sok gycrmelce van, a kevésnek is örüljön. 

Tegnap estYc érkezte1u haza, s beteg felesége1n kezembe adá le-
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veleimet. A cson16ban találá1n llo1·1icítlinak nyon1tatott hex:an1ctcrcit is. 
l{épzeld , úgy hitten1, hogy azok. lcézirásba.n n1araulalc Gyönyörück ! 
Dc én I-Iorváthnalc rninden darabjai köztt, a 1nclyckct is1ncrek, legin
kább irigylen1 - találd mijét, édes baráto1n ! óh ha látbahuí•l, n1cly 
iga.z az az érzés, 111elytöl itt szivcn1 dagad! - azt a gyönyörű lelkes 
éneket, mely muzsikai dolgozásával jelene n1eg. Ilíondjacl édes barátom, 
End1·ének, hogy lelke1u leborulva h6dol az ő géninszitnak.. ICércn1 őtct, 
kevélykcdjék az oly u1agasztal6jával 1nint én vagyolc, inert 1nagasz
talásom foi"r6, mert 1nagasztaláson1 s z e n t. Inkább ezt az cg) két 
ének:et , 1nint még Zirczet is. Pedig ő tudja, és Pápay 

1 
111i �ircz 

nekem. 
Vnrum vál'adi püspölcöt csak egyszer látá1n életemben, s kezé

ben, vala a Szentsdg a Baldakln alatt, Urnapján. Osztályuuk miatt :i

tcsta1uento1n végrehajtóját várván, nem 1ncrék az isteni tiszteleten 
n1egjclenni; de minthogy az késék, esalc 1uégis ki 1ucnék a po1npás 
templon1ba, a n1ilyen hazánkban kevés van. l\Iit adék Yala értte, ha 
a püspököt ily fényes napon az oltárnál IJ.thatta1n volna. l\Iár on1lott 
a nép a tcmplon1b6l. iiegvonátn n1agam egy szék 111ellctt, s egy pil
lantatnál többet a lelkes férfiúra ne1n vcthctte1n a tolongók n1iatt. 
J\'Iondják, egy Pasto1·alét vagy mit crcsztc cl plébánusaihoz, s azokat 
el tiltá a polen1izálást6l: e l é g  d o  I g u n  k 1n a ra .  cl n e kün k az. 
z a l  i s, h o g y� m a g u n lc t a n i t á s a i n k a t  Yed j ü k. Ezt 1nég 
akkor nem tudtan1, hogy írá; de tudon1, hogy a J(alvin prédLkátorait 
örömest látjn, házához szállani; 1uely oly tágas, hogy benne egy ural-
kotló fejedelem is bőven megférne. - Epen ott látc11n a 1naga papi 
öltözetében kanonok. Lajcsák Ferencz urat is, a,1 én Gnzmicso1n testvérét 
lélekben, egy tudományai , gondolkozása s nemes vesztcgctésci 1niatt 
áldott ha.landót , de cathedrai beszédét megncn1 hallgathatán1 bajaink 
mia.tt. J6 predikácziót hallani épen oly nagy örön1 nckcn1, n1int roszat 
kibeszélhetetlen kín. Barátoiu ! a ki Isten ltépében sz611, n1éltó legyen 
Isten k.épében sz6llani. 

Vedel e keveset 1nost kedvesen. Ez n1ásoclik levclc,u, a 1nit haza 
érkezésem olta írolc. Csokonai-nak alabasztro1n nJcllképe és holini 
egyéb felől talán a Tucl. Gy.,-ben, talán a J{eclveskedöúen fogok sz6lla�i. 
l\1Iikor érek reá, nem tudo1u; sok dolog vár rá1u, és sok baj. - El j 
szerencsésen ! 

4. - - s s WWW! -
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Széphalo111, julius 14-én 1824. 

GztzrriicS?ialt: l(azi1iczy
szi ves tiszteletét. 

'l'c és l:Endl'e javaljátok a n1it tevék , - s sublimi ferio sidera 
Ycrticc. ]1izvást kúrhoztathatnak engcn1,  ha. úgy tetszik: csak ti ja
Yaljútok. Dii111e elijcdc, hogy clijcszté1n; s azt tudakozza, hogy miként 
lehetne jó , hn, az egyik latin szól,ís nyon1ban követi a n1ásikat. Ott 
ti.ibbct ,nondék, 1nint ak.artan1, vagy ink:i..bb 111int vártá.k.,J\z oly feszes, 
!;is, hideg forclítúst 1nint a Szentgyö1·9yi c;ellérté, én sc111 jaYalhatom. 
Xern elég az iró szavait kapni fel; azt is kell tekinteni , mit akara 
niondnni, s azJ oszt.ín az ü n1ódja szerint 111onclani, hogy tarka ne lé
gyen ii szin. ,,ú idők! <Í e1·kölcsök !" n1i Yolna ez így? Cicero ezt akará 
n1ondani: ó n e  1n r é g i  e r k ö l e s  ö k ! és így ezt egy szóval kelle 
kitcnncni. ])e 111cly igaz, a 1uit lfe1·de1· 111011d: Sprachcn habon l{aprizen! 
J,nc nén1ctül nen1 jó volna így: ó Zeiten ! ó ''eriinderung ! vagy fran
czi:inl: ó tc,nps ! ó change1nents ! 

I'aczkrízni, an1int csak ruost l:i.ton1, nidatok nen1 kedves szó. Trotzen, 
insultcr, nálunk paczk,\zni. S mint teszitek ki tehát? 

Elfogaclon1 tanácsodat az sz eránt. Szalluszt tehát és Szulla. 
l•:rten1, jaYallo1n, okodat. 

Ji:rdr:/!Ji Lei;eleinnnel ne1n sokára készen leszek; azután Szalluszt 
foglal cl 1najd, hogy 1825b. 1negjelenhessen. 

JJnrl,·lnek nagyon köszönö1n mind a n1indég csudáit Zi1·czet, 1nind 
apróbb verseit. l\[ely kár, hogy az ily tisztelt férfiakat nem ismerjük:. 
, 'okkal n1clegcbbcn olvassa az effélét az olvasó, ha  öket ismeri, s tudja, 
hogy a n1agasztah\s érdcmlctt. 

Co111paratívussal élni koránt sen1 rosz Szuperlatívus helyett. !(lop· 
stock azt 111crtc németben, s elfogadtatott. Díszt ácl írásunknak az ide
gen "irúg, 111iclön nyelvünk szinét el ne1n tarkítja. 

B napokban Patakon valék exan1enünkön. - Vasá.rnap tartatának 
a T.rínyai cxequiái, mert fő Curátora (világi Superintendense) volt papi 
1llegy/11k11ek. Vármegyéje, (Ungvár,) igen szá1nos küldöttséggel tisztel
te 1ncg en1lékczctét. Bei·eg azt nen1 tette; pedig az is várn1egyéje volt. 
A rni Júnosi szclidségü, mély tudo1nányú , tiszta fejti Superintenden
sünk n1ondá a prédikácziót, prof. J(ézy a magasztalást, n1agyarnyelven 
s _a t.cn:1�lomban. Szép mind a két munka, de az elsőben némely ha
n11s allitas volt, és oda nen1 tartozó dolog. De így Yan, 1nidön a lélek 
elölt egy idea sokat forog , s 111ondjuk helyén kívül i:,. Igaz vala az 

57 

álUtás, hogy az e1ubernek jobb és nen1 jó oldalai vagynak. Én Lányait 
nem szerettem ; az a düh, hogy magát 1ninél nagyobbá s gazdagabbá 
tegye, igen sokszor elragadta s gázolgatott. De B1·útus talált jót Caesa·r· 
ban, s szerette ötet, ha megölte is. Igazaknak. lcell lennünk. L6nyaiban 
sok jó, sok csodálást érdemlő volt, s augusztusban s deczembcrbcn nem 
viselte n1agát roszúl. Kész volt letenni 1ninden hivatalait , s azok cl 
nem fogadtattak. V cje nekern 1negigérte, hogy olvnstatni fogja velem 
az ipának t u I a j  cl o n kezével írt rclatióját a Zeinplényi dolgokról, hogy 
ne higyjek, hanc1n lássak„ l\1ost azt tette vala fel, hogy esztendő alatt 
n1inden hiva.talairól lernond , le még a fő Curátorsáo-ról is· s llé1net b ' ,

An.gol ,  li:l'anczia s Olasz országba megyen , azután haza jö , a R6nict 
C'lassicusaiban fog élni, s a muzsikában, s a jobb fejelc, s a tudományok 
és mesterségek elősegélésében ,  boldogításában. Hiú volt , l:itta n1int
emelkeclnek a l'oszak, s a gaz iclök eltántorították. l\Ja. indúl levelem fe
lőle a !(111l'i1· kiadójához. De tartsd sze1nn1el a Kedveskedőt is, a Debi·eczen 
kincseiről. 

' 
Edes baráton1, szeretem én azt a S z e r z e t  e t,  melynek: örön1est 

tagja Guzn1ics, és a mely a bon szeretetét te1jeszti. S ellenetek uszítot
ták-e az időlc azokat az Alv6kat 1 Sajnálná1u azt. Tartson 111eg ben
neteket az Isten a Sz e n t n e  k. 

Nem lcépzelecl mennyit írtam n1a. �Iely jó, hogy még így biron1 a 
tollat , s hogy lceze1net meg nen1 sujtotta a guta. Azon leszek , hogy 
El'délyi Leveleini1nel, Szallusztoninial, Ciceró1nnial minél elébb készen 
legyek, hogy megelőzhessem a történhető veszecleln1et. 'l'artok töle, 
hogy Sógoron1 Pest1·e kényszerít n1enni. I -Ia ott leszek, 1neglátom I'an-
1ionhal1ncít és Páz1nándot. 'l'iszteld End1·ét, s 1nond j ad neki, hogy le-

, tevén tollamat, eldallom szép dalát. - 1\.ldás rátok, édes barátin1 ! 

Pannonhalmán, aug. 14-én 1824. 
J(azinczy Fe1·encznelc Gitzniics lzid6r

id vezlését. 
Sebestyé_,n pápai refor1n. professor látogatott meg bennünk:et a mult 

holnapokban tápi prédikátorral, kiröl úgy tetszik n1,í.r egyszer írtam, 
mint gyer01ekségen1 barátjáról. Sebestyén 50-GO között lehet; csen
des, szelíd tekintetü, s valóban tudós férfiú. Könyvtárunkban olvasott-
ságának nyilván jelét adta. En csekély hisztoricus vagyok , s legke-
vésbé ismeretes elöttem a Pá7Jcíknak életek: n1ost ezeknek képeik 
akadtalc Sebestyén lcezébe, s majd 1nindegyikröl tudott valan1it mondani. 
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Örön1 volt nekcn1 olvasni leveledben, a l'áracli piis1Jök szép ma
gaYiscl0téröl. Az ö nyájas, en1berszerctö lcereszkcclésc, a külömb fele
kezetiick eránt többet nyorn solc polc1uica tárgyú foliántoknál. Ennek 
nnnál inkább örvendek, 1nivcl ugyan a tápi refor1n. prédikátor ide
genségeknek fö okát abban helycztcté , hogy a 1ni FőJJapjaink meg
vetik a n1ás felekezetückct. - Oh·astad-e a Vallási egyesülés ide
cíj,ít :2 és Szikszay BenJa111in unióját 1 Az a e z e r  e 111 6 n i  á k b a n ke
resi az any:1szenteo-),házat, és czeren1oniális nniót ohajt, javall; ez azt 

• 0 , 

akarja n1eg111utatni, hogy a dogn1ákban n1ár 1ncgvan az unio? Es va-
lóban ha több refor1n. prédikátor azt tartja, s t a ní t  j a mit Szikszay 
i r ,  igen l<.özel vagyunk. egyn1áshoz. l\fost u1ár a kettőnelc egyszerre 
felelek, 1uinthogy n1ind a kettő reá,n utasít. Szép, baráton1 , ebben a 
tárgyban ,nulatni , s úgy hiszen1 bazánknalc hasznos; s én hclyhezte
téscn1hcz képest ezzel hasznúlhatok neki legtöbbet. l\1ely szép dolog 
csak :iz is : egyn1ást közelebbről isn1crni, érteni! Ne1ude így hanyat
lik az id0gen:;ég? Igy szerzödik a vonzódás? 1\. szeretet , bizodalom 
így lép közinkbe? - l\Iidön Theok1·iteninek a.láirókat lcerestcttern, l(o-
1ruíro111iót azt Yc,én1 egy 1·efor1nátustól feleletül , hogy ő felette saj
nálla , hogy ily hiúba Yalóságban töltön1 idörnet; ö tölem theologiai 
n1unkát vúr. ]�s 1ucgpírított, s tahin győzni is fogott, ha az nem jutna 
csze111be, hogy az első theologusok. poeták voltak; s az, hogy g1·acziák 
nélkül theologus lenni nern :i,karok .. -

7.'heoki·it csak nem rég ( e. b. 11-én) indult Pest1·e , reméllem a 
pesti vúsár alkahnitval 1negkapocl. En1·i11idesz van 1uár kezemnél , de 
nc111 úgy n1int akaro111. ]<:gy Fabritúis nevczeti.í, gondolom né1uet, most 
üjra adja azt ki criticc; már négy kötet kijött 1819-ben vagy 20-ban; 
ren1élle1n eddig a többi is k.ijött. l\[ár tettein eránta rendelést. Kezem
nél ,·nn l1,hi9enie Lli,liszban fordítva Schillertöl. Ez lesz nálam is elő
szer forclít,·a. S ebből ncrn te, l11hi9eniécl fog ajándékúl kapni. 

DiJbrentey1·öt ne1u hittem eddig, hogy a nyelvben oly nagy ortho
doxus; sőt azt hagyta 1lfuzeu1nábrin, azt ilin·órába.n s }lébében hinnen1, 
hogy a neolerisz111usban veled vetekszik. J\zt, mit 1nost a Gyűjte1né11y
ben adott , ha neve alá írva nc1u volna , neki nem tulajdonítn,\,m. A 
gondolat igen szép (hasonlót , bátor 1uás czélból forgattam eszemben 
én is) de hút a szép gondolatot ily szárazon, ily félszegiil, ily, hogy 
úgy szóljak, épen ne1u Döbrenteyleg kelte-e kinyornni? Kern állhattam 
111eg; írta1n néki eránta. Ncheztelésétöl tartok; de én igazat írtíim, s 
az igazat baráts.igos lélekkel ; s Döbrentey igazságos lelk i.í, s barátságos 
szi,ű férfiú. l\Iint lehet a religióban, melyet Istentől kijelentettnek hisz, 
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szabad gonclolkozásu protestáns, oly félékeny 1uakacs orthocloxus a 
nyelvben , mely emberi mü? Valóban sok gyom van nyelvünlcben , de 
úgy hiszem még több, legalább veszedelmesebb volna, ha újítás nem 
történnélc; de lcár azt a búzával együtt időnek elötte kitépni. 1\. lustos 
Lau1·a, mely épen nem piperéskedctt ujságokkal, már meghalt. Így 
fognak ehnulni mindazok, a m:k idétlenek. 

Kár, édes baráton1, hogy az ember akkor hal meg, n1ikor épen 
megtérni készül; s még nagyobb kár, hogy az ilyeneknelc pélclájokból 
111ások nem tanulnalc , annalc idejében 1negtérni. l(ir a megtérést ha
logatni. L6nyai eránt közlött ítéleted nekem c�ak azért is kedves, inert 
látom belőle, mely igen igazságszerető !egy. 

Sógorodat ugyan nen1 szerethetem , ki neked annyi bajt , annyi 
izetlenséget szerzett, és szerezni meg nem szünik; cle azért lehetetlen 
nem szeretnen1, hogy Pest1·e idéz, s nek.em, hiszem neked is, egy oly 
ün n e p  e t szerez , mely részemről a legdicsőbb fog lenni. Vajha az 
időtájt jelentetted volna. Dc se1nmi, n1ég jelentheted; s ha  nen1, én a 
szünnapokat helyemben talpon töltöm, hogy el ne szalasszalak. En ne
ked, és tisztelt familiádnak az égtől n1indénféle áldást kívánok ,  de 
lcülönösen, hogy téged még sokáig tartson n1eg hazánknak. 

Lajcsdk Ferenczet, lcit testvére1nnek tartasz , ha vele találkozol, 
tiszteld. J 6 emberről hallani szép dolog. De te írj neke1n vala1nit a 
vándor Bacsányi1·6l. 

Kassán, augusztus 27 -én 1824. 

Giiz1nics lzid61·nak l(azi1iczy Fe1·encz 

baráti szives tiszteletét. 

Kedves baráto1n , junius 12-én hozzá1n eresztett leveledet csak 
képzeld! - e napokban vevém; akkor csak , midőn indulni akarék 
Epeijesre, honnan tegnap este jövék. 'l'e abban hallgatásomért vádolsz, 
s azt r e t t e g  e d (legyen szabad e szóval élne1n,) hogy teer:intad 
1neghiilheték. Ha az én szeretetem oly becses birtok volna is, a 
milyennek ohajto1n hogy azt te vehesd , és n1inthogy veszed , n1indég 
vedd; úgy ehnondhatná1n, hogy annak eltuulását, clhülését senki sem 
retteghetné kevésbé, n1int épen te, kit 111inden levele inkább szerettet, 
becsültet, inkább csucláltat vcle1u. Söt én kérlek téged nen1eslelkü fér
fiú, lcedves baráto,n, hogy minden lépte1nn1el inkább ko1norodó élte1n
nelc engedd azon örönJet, vigasztalást, enyhületet I hogy téged 1nég 
utolsó lehelleten1mel is baráto1nnak, s holtom után emlékezeten1 , nöm, 
s gyer111ekeim barátjának , bihesselek. Sok okoknál fogva szeretlek én 
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téged: s::ii·edirt, feJeclért, i: gyünyürií tollaclrh·t; s a kit ezeh:é1·t szere
té·nk, ncn1 lehet örökké nen1 szeretnünk. 

D;jbrenley11k 11ek Elysiumi Beszélgetése a Tucl. Gy.-ben s egy hoz
zá1n is írt levele , n;ken, Y,íratlan dolgok voltak. \Láttam itt Gr. 
De::s�ffy .Jás�f11él ::1z Uj Szelle 11 1et is, és a Kovacs6czy Aspdzicíjcít. Az 
' 

. 

L) , zpf[e111be en,itt an1ott beletekinték, de sem 1negnen1 olYastam, sem 
ncn, fogom; egy jcgyzéso1n van reá , s ne1n több: ,,Tr é f á n ak :  
h o s s z ú. 1 Do n1it 1nondjalc Aspáziára, s a Döbrentey levelére s Dia
lo911srí1·r1? - Azt, hogy az Asz1cizia prózai darabjai s némely verse
zetek benne, épen oly ke1nény fenyítéket érclen1elnok, 1nint a Schéclel 

/ Ilarronidji ércle1nlénok a Tud. Gy.-ben; valóságos ő1jöngés, a n1it csi
nfilnak. :::iecl cleliquorunt ho1nines adolescentuli per ambitionem ! Ezeket 
az én barátimat az o l ,i, h í z l é s  lepte n,cg; nem gondolnak: vele, 
ha az a cscescbecsc iiveggyöngy és üveg klárizs is, minden becs nél
kül, c;;ak csillogjon, s halmoz,·a legyen, rnina az oláh föld lányainak. 
n1elleiken az a Ycres, kék

1 
zöld, sárga, fekete gyöngyklárizs, s az a 

Yercs és k:ék pamut,·ir.ig. Ne1n értik, 1nennyivel ékesít inkább a ke
vés, dc gondos, 1nint a szükségtelen sol<:. S érted te mi az a csudás 
kelle1nkecs, az a szellent gyii1,iölcs 1 inert én ne1n értem, és nem is aka
rom <'.:rteni. - Dc édes barátom k.érdjecl velem együtt a n1i Döbren
tPynket, hogy ő meg én, adánk-o ily darabokat a7, ezek korailcban? 
Ila ;n ösz fővel, s Döúrentey a férfi kor erejében, nc1n irigyli-e Vö

rüs1n rirtynak, J(ovacsóczynak, ,]Hliusznak, En1ilnek 11é1nely itt állott verse
zetcikct? n,ert én nagyon irígylem, és e 1nellett azokat az úndok, 
Yisszás, nevetséges bohóstigok�t felejte1n. S kivált annak a Jiiliusmiak 

-dolgoz,\saiban látok Yalan1it; a n1i időYel ragyogni fog cgiinlcön, mert 
a l'ö1·üs111a1·tyé 1nár is ragyog. - lvli szükség vala az én Epig1·arn1ncíi-
1nat rcccnseálni, s így rccenseálni, nem értcn1. IIa Sze1nere barátom, 
rokonom azt velem láttatá vala, kerten, volna, hogy hallgasson, vagy 
ne úgy s1.óljon. 

S Döúrenteyt ez a nevetséges bohóstig hozá tűzbe. Engemet az 
tüzbe ne1n hozott Yoloa , Yagy ha igen , nein mondta1n volna ifjú tár
sainknak egyebet, 1nint a.11,it Thaisz n1011da tavaly, talán a XI. vagy 
XlL kötetben.' Nagy dolog is az, a rnit Döbi·enteynk 1nondat, hogy a 
1nr1gyar úeszéd1uik m a g  y a r b e  s z  é cl n e  k k e 1 1 1 e n n i  ! D ... 
nagyon szereti a b a. j u s z o s 111agyar ar czot, én némcl y magyar 
arczon szc1;cten1 a bajuszt, né1nely máson a lekoppasztott állat s ajakat 
szeretcn1. Ugy szól ez a barátunk, mintha nem tudná , n,ennyit nyere 
a rón1ai nyeh·, a görög; s az újak, a régiek virágaiknak általvételek-
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kel. �gy szóva.1
1 

én Döúrenteynelc a Guzrnics leveleit adnám kezébe, s 
azt -:e'.·deném, �ogy ezeknek nyelve rút-e, vagy inkább igen gyönyörü? 

S ez a mi barátunk nagyon gavallérosau bánik a 1nás clolgoz!i
sá�al. I-Ia nyorut�tott munka. fclöl adja clü itéletét, úgy hallgatok, vagy 
azert, mert azt hiszem, hogy az szabad, vagy 111ivel büneitn cinléke
zete elnémít. - De midőn az én Szalluszto111at meglátja Igozruíl, s 
nekem n1egírja, hogy az az ö javalását meg ne1u nyeré, vao·y midőn 
Szalluszto�n �löbeszédére azt tudatja vclen1, hogy nincs igaz:m, 1najd 
megmond Ja o, hogyan kell; s ha  a Szallitszt szépségeit aka1ja látni 
a deák Szall�tsztot olvassa , s az ángol Shakes1iearl és J7

orickot: úg; 
csak a baráti érzés és szerénységen1 nén1ít el, különb<;n clinondanán1

neki, . hogy tanácsot adni csak akkor kell , 1nikor k6rnck , hogy így
szólani csak d,u.ouQO<; emberhez illik, és hogy invitun1 qui servat idein 
facit occidenti. Nagy baja ennek a 1ui bar��tunknak , hogy az

1 

Erd. 
111.�zeurn

1 
mely neki örök érden1e a nemzet clött, arra szoktatá, hogy 

masoknak co1.,·ectoraként tekintse magát. -
Olyin11osz o t - ebben Döúrenteyvel tartok. Ez a paradigcna ellen 

van, s én semmit sem tartok a nyelvben kevésbé illcthetönek mint 
� �a�·adig1nákat. De e másikat: ,,l(ölt/J 111íg csak egy lesz" ( ,·agy hogyan 
is 1rad) ne1ncsak szenveclhetönek nézem , de rnég szépnek is, ám bár 
nem bajiiszos 1nagya1·ság: Döberentey is apróságokon akadozik, a mit éu 
nem szeretek. Nem mindég adhatjuk okát mindennek: néha elég ha 
érezzük, hogy az így vagy ainúgy van. S a f'ó dolog 1négis n1indég csak 
az lesz, hogy írásunk, a s z é p  n e  n1 é b e n  s z é p  legyen. 

Az Aspázia en1bereinck azt sugn{un , hogy az írás 111

1esterséo·é-
bcn a nagy tanító szavaként ez a legfőbb tető : 0 

a.,, te ti iccrc. 

l\1ár egy bejelentést (annunciatiót), 1nint az Aspázici clöbeszéde 
ily tarka. barka beszédben kelle-e tenni ? - De édes bar!Lto·m, hát én 
1nennyit törlök 1nindég régibb dolgozási,nban? felakadjunk-c tehát 
hogy ezek is ejtenelc törleni valót? I-Iagyjuk bugclosni, s Y.írjuk, férfi 
korokban mely szép lesz járások? Az a D .. rigo1ja törYényszerüségre 
vezet, dc lelketlenségre is. 

Igaz í1ja, hogy a !lébe Cen,;ora visszaadv,\n neki a Jl,Jbe cso
móját, ezt 1nondá: J]ier trbigt J{azinczys Zrinyi die Krone«. - I<i
nJondbatatlan örvendek ezen itéletnek , olvnsd nJeg aüt n,ajcl, s légy 
figyel1nes a Zrin'!]i buzdítására. Azt én nclám a Z1·i 11yi széíjába. Iliszo11

a mit olvasunk , az scrn volt a Z1·i 11yié magáé. A kik vele voltak n1i11d 
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elvesztek, s Z1 ·i11yi azt papiroson neu1 hagyá. - Oli mely melegen 
forrott az lclken1böl ! 

Gróf' Dczs�tf!J Aurél eb6dre hivá az én kedvemért szüleinek. asz-
talokhoz rokonát Gróf Ba ,·kóczy Jánost) a Ferencz fiát, s nevelöjét 1-Ylit
le1 · J)apot, ki itt a püspöki Consistoriii·1nban fiscalisi hivatalt visele. Az 
téged lJest olta szeret, s én pedig azért szereten1 ötet. Jó fej, s gyönyö
rii könyYei ,·annak. 

111it monclasz arra hogy az erdélyi Piispök, az én általam in1ád
Ya szeretett Báró Szepesy, úgy papola Udvarhelyen , a magyar l(ur'Í?' 
szerint, hogy 1nég kálvinista vagy unitarius hallgatói is elragadtatással 
hallttk? Baráton1 be szép az igazat szeretni, n1ert ipaz, ak:ár a Pápa 
u1ondja I akár Ztvingli, akár l(al·vin , akár Luther. En a vallás és az 
cgyesülhctés felöl abba hagyá1n beszédüuk.et, mert n1ás,, szóval rn�nd�
ni holinit, mús tollal: de ha veled lehetnek, talán látnad, hogy cn is 
tudná1u óhajtani az úniót. I-Iát Viiruni felöl 

1 .:Váradon , írtam-e
1 

1uely 
Circulárét kiildc papjaihoz Urnap elött? Ossze csókolnám az oly 
en1bcrt. 

Rajtam n1ég az öcsén1 hagyománya se1n segíte. A ház 40.000 
került, de n1ost a pénz szüke ncu1 ad solt ren1ényt

1 
hogy jól elkelhes

sen, s 27 ezer ft. teher van rajta. - Tegnap E11e1jesröl jövélt. Nem 
képzelheted , n1ely undoksúgokat követ el velem a sógorom , és an
nak rabula ügy0sze. El nen1 vesztem a pert, de húzzák, s credito
rai1n nyo1unak. Felkiálthatok, a n1it a tanítványok a 111esterhez a vizen: 
Ila ncni segélsz) oda leszek. - S ezt az én sógoro1n nézheti, a kit így 
szereltem. 

Élj szerencsésen ,  édes bar:.'1to1u ! l\lég ,na otthon leszek, n1ert 
Sz1ipli«lo1n ide csak h é t  óra. Sz,ind szenvedő felesége1net, szánd sze
gény gycrn1ckein1ct. l\lint borítá el utolsó napjaimat ez az atyjához, 
anyjához, testvéreihez basonlatlan sógororn ! l\Iely sok éjszakám van, 
u1clyct ál1uatlanul töltök, s azért, mert törvényink hiányosak. - Csó
kold ncYcn1bcn a kedves dal énekesét! l\Iidön Tokajit hordanak. kö
rül az asztalnál, elmondom énekét, É's felsohajtok az égre. 

Pannonhaln1án, sept. 14-én 1824. 
l(azinczy Fe1·ericznek Guzmii.:s lzicl61· 

idvezletét. 
• 

Söt épen én rctteghctcn1 leginkább a te crántami beszéllő nyiltszi
Yüségednek elné1nulását, kinek leYeleicl annyira oktatók, oly gyengén 

.. 
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érintve intők, s 1nindcn szépre szépen k6pzök. De nem a te vétkedböl mit rólad gondolnom annyi volna, rnint téged nem isn1ernem; 1uint inkább a ter,nészet vas útjának tapasztalt ke1nénységéböl szár1nazék aggságonl : hogy azolt a szép tollú kezek, csüggedve nen1 sziinő lelkednek szüntcle� pa�·ancsai alatt ne talán utóbbi szolgálatjokat felmondják. _ Ila. szive1nert szeretsz, ne1n csalatkozol: az te veled előbb tele volt 1uint 
1 tőled ismertetve; érzi ez rr1éltatlan terhcidet, és - n1ert nem könnyít-het rajtol-: - sír. De a te nagy lclknd alacsonys{1gnak hajolni nem fogi 

s az ég könyörülni fog, s nen1 lész oda. 
En itthon ülölt várva téged, s l�érvc az eget, hogy sógorod elég 

rosz legyen téged Pestre idézni, s jó, vclcn1 láttatni, ölcltctni. - 'l'egnap 
nálunk volt Sztcínkouics, györi kanonok, a volt lie1·czegi Piispöknek min
dene. A szeretetre igen n1éltó férfiú, mindent 111agához vonzó, szépeszű, 
n�gyQ.!>b itéletü, 1nint tanultságú, egyenes, nyílt szivtí, n1inden feszes
ség nélkül: baráto1umal ,  pesti iskolás társo1nmal, liVii1·dci J(cfo ·olylya l, 
a Theologicínak Doctoi·cíval, s tanítójával. Ebéd ut,ín szobá 111ban gyülénk 
össze, hol Sztanlcovics képedet látván kérdé, kit ábrázol az? �Icgmon
dám. Hozzá közelített és sok:iig szemlélt. Téged tart, úgymond, a leg
szerencsésb fordítónak, ki az eredetit sokban feln1ulod; 6s Göthét emlí
��' és Gessnei·t; s Berkedet , az igen kevesektöl isn1crt becsü Berket. 
Orvendett, hogy vagy csak l;:épedet is láthatá. Az ellened szórt vádakat 
i n e  p t i  e 1 a 111 o r e s névvel nevezte. Örön1 f ogá cl minden tetemi-
1net, s nem szólta1n; dc mikor n1ent, kétszer csókoltan1 össze; s meg
mondám, hogy a 1uásodik értted volt. l\Iegigérteté velem, hogyha jösz, 
hírül ado1u neki, hogy jöhessen ö is; s én az édes igéretet örö1111ucl 
tevén1. liViircla ez előtt két h0ttcl is volt nálunk, tanúja egy tüzes dispu
tának, emez n1onclúsod felett: kevély mindenektől értetni. A Yitát Gyö,·ött)

a Seniina?·Út1n asztaJa felett, hol Sztankovics a Rector, clbcszéllé, folytat
ták. Az öreg S11iritualis Paiter) kinél talán elsö magyar könyv a Vallási 
Egyestllés, védel111c alá vette, azt t. i. hogy ö azt jól érté, és tetszik neki. 
NB. a nagy n1agyar azt érthetetlennek. 1nondá. Bajitszos 11iagya1· ! 

A Szelle111et olvasta 111, mert akartam tudni, n1cnnyi é:;zszel, s izzel 
legyen írva. J{oruáth Endi·e csak hosszú kérésemre tudá 1uagát mcgo!va
sására határozni. Kérém ötet, hogy ö, kit az egész n1agyar világ ortho
logosznak tart, tegyen egy kon1oly feddést közönségessé az ilyen mocs
kos, gyalázatos vadságolt ellen; hogy az orthologoszok gyaláztatnak 
az effélék által meg, ily otro1ubasúgot nézvén, s hagyván helyben hall
gatásokkal. A gúnyoló J.llonclolatnak volt egy haszna: új szóti'trt nyuj
tott ltezünkbe, 1uelyben ha sok van is haszonvehetctlen, Yan sok jó is. 
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- L1s1,ázidt nem látta1n. Döbrentey Elysei11njci1·6l 1nár írtam; azt is,
hogy neki cránta szót tcttcn1 ; de a levél, talán szerencsémre, visszajött,
n1iothogy Dübi·enteyt Pesten nem kapta. Döbrenteyt megbántani nem aka
ro1u, de sajn,Hon1, hogy ö kezd oly feszes lenni.

' 
Edes Kazinczy1u, a te n1Uved, bár hol és miröl jelenjék az meg, 

n1cnnyirc litcraturú.nk höscit ismerem, mindenkor koszorú fog lenni, 
ha ué1uet censor nem 1nondja is. A hozzáértök tudják, mi l(azinczy 
nekünk. 'l'e rontasz, s építésed ragyog; ellenid rontni akarnak, de 
építni se111 akarnak, sen1 tudnak. l\[c'tr mondtam: a ki azt hiteti el 
niagü val, hogy núlunk ni inden legjobb, az bennünk tovább vinni ne1n fog. 

Ila az Ercl6/yi Piisziök úgy papola ,  1nint a J{1M·i1· után írod, 
akarno1u kell, hogy minden papoló úgy papolna. Nincs is nagyobb 
hibánk, 1ninthogy az igazsügot az igazságnak méltóságához képest rit
kán tudjuk feladni. IIogy az Egyesiilhetés felöl abba hagyánk beszé
dünket, 1uaga1n is akarám : in generalibus maradni kinos, és haszon
talan; különösségekre kettőnknek kettőnk közt ereszkedünk nem kü
lönben haszontalan: mi ketten bizonyosan megcgyezénk, de közönsé
ges nép-religióról Yan szó! Itthon ültö1nben, s rád várakozáso 1u ide
jében az Egyesiilés Ideáját, és Sziklay Uniójcít vette1u fel, hogy felfed
je1n g,incsaikat, s 1negis1nertessc111 érde1neiket. Igy fogjuk egy1uást 
kör.elebbri.il is1nerni; igy fogunk egymús cránt szeretetre, bizodalon1ra 
gyúladni; és az egyesülést észrevehetetlenül eszközlcni. Az egyesülés 
dolg,lban kiadott írásoknak tulajdoníto1u én Viiriun Piisziök Pastora
lis.it is, ren1élle111, hogy 111ég több olyant fogunk olvasni. i:, majd ha 
:iz Idea, és Szikszay gondolkozásaik n1egszünnek vétkek lenni; a köz
fal is le rogyik. Dc ha te nem jősz is, az Unio nem oly veszedeln1es 
portéka, melyről írni vétek lehessen. 'l'e kevéssel sokat fogsz mond
hatni, s én monch\sodat fogo1n használni tudni. Rút dolog, édes bará
to111 , egy szép nemzetnek annyi tekintetben megszaggatott erővel erötlen
ked ni. .!\lennyi encrgiá t nyerne a vallási egyesülés által csak a neve
lés is, hogy többet ne mondjak. 

Ne édes barátom, ne emészd 1uagadat szerenesétlenségecl képeí
Yel. Nőd, kit te szeretsz, szeretetedbe tudja feledni, legalább békével 
Yiselni bajait; s gyer1uekid eleget nyertek:, hogy atyjok te vagy, te 
ncvelöjök. A többit bízd a gondviselésre, megtevén magad a n1it ön 
erőd , s barútid segítségekkel tehetsz. Hiszc,n, s adja az ég, hogy 
1,heokrit Eiiszthenesze-ként tisztcltessél, scgítessél tehető barátid által. 

- . 

li.utcscir n 1egboszulá n1agát 1'heolc1'itornon a l e ii l tet e t  t, iste,ies-' 
ség6rt. En a boszút boszú \·al fizetni nem szeretem. Dc hozzá három 
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epigra111 1nát írtam, melyek, minthogy sajtó alá nem mennek, álljanal(
hozzád írt levelemben. 

J(ulcsá1· lstvánlioz, 
ki néhány szavaimat éretleneknek:, hang1nértéke1net önkényesnek 

kürtölé. 

Te 
• • 

11:J,

I 

1) Pist,a csak érettet szeret, é1·etlenet kivet. Igy hát
Erettet nen1 fog Pista harapni soLa. 

2) 1\iég csak Pista valál, éretlen gye1·1nek, ha ekkor
Ölne 1neg a dajlcád, Pista megérni fogál? 

3) Ön��ényesnek hivád hangmérséklésemet, István:
Onkényül m o n d o  cl, n e  1n t u d o d  adni okát. 

I 

majd olvasd meg Theolc1itet, s itélj. Elj szerencsésen, s gyakl'au 
haszon nélkül egy leveled sem marad. 

Epe1jesen, sept. 18-án 1824. 

Guz1nics lzid61·nalc J(azinczy Fe1·encz 
baráti tiszteletét. 

Ebédl'e menék ki, s n1 egszánta1u egy magyar embert, ki a tót 
és német nyelvü konyhabeliekkel, itt a fogadóban kínlódott, s kisegítén1 
bajából. Győrből jön , s két Benedictinust hoz. 1\i!egpezsdült erci1nben 
minden vérem. Kiknek hívják? Nem tudá . .l\1ikor mennek? l\lindjárt. 
Hol vannak? A F1·anciscánusokncil. A ház vendégei v:irtak, szerencs(;rn
re által ellenben a barátokkal, <le én egyenesen mentem a 1?-efectoi·ium
ba. l{ét társad egymás 1nellett, egy franciscánus és egy kassai, magyar 
lelkü P1·ókcitor közt üle, s ez a math. professornak, a n1int belépék, 
megsugá nevemet. Azoknak képeiken örö1n sugárla. Lelkemnek ezen 
zavarjában, s remény és félelem közt, hogy te leszesz az egyike, alig tu
dám kinyögni sz. Ferencz gyermekeinek, hogy nehezen esik nekik asz
taloknál alkalmatlankodnom, s most széket fogék két társad el0tt. Ké
pemet hozálc elö. Ki ismer arról reám? lVIegcsalv�t látám rc1nénycmet. 
De társaidat láttam, szólhattam felőled, Erul1·e felöl, a Takcics fia felől, 
s hallám, hogy ez méltó gyermeke atyjának. Baráton1 ! milyen az e1u
beri szív, és ki ismerheti! Ne1n téged látá.lak, és mégis örülten,, n1ég is 
örülhettem! Valóban, ha minden társaid ilyenek, ha Szei·zetecl 1nind ily 
szellemü férfiakat nevel, úgy óhajto1u, csak aludjanak az Alvók. lV[cly 
igen sajnálom, hogy elébb nem tudtam meg itt létcket; együtt evé,1k 
vala! - 1VIenne1n kellett, vártak társaim. l\,legszoritám tehát kezeket; 
az asztal köztünk vala, s így rnegnem ölelhetén1 , hogy csókomat né-
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ked vigye'.-. meg. De ha öl<et meglátod, csókold meg te öket, s vedd 
által kézszoríttísomat. I-Iogy szeretlek tudod, de az nékem nem elég ; 
tudd azt is, hogy én a te barátságodban lcevélykedem. 

S 1nikor jő el azon nap, 1uelybcn én téged, melyen én Par:non
habncít 1negláthatom, melyen Pdz·mándra mehetek, s a Zircz és Arpád
s a k.ét lelkes dal éneklőjét 1uegölelheten1! Neheztelek sorsomra, hogy 
ettö: tilt; dc januá.riusban pörö,n alig ha Pest1·e nem szólít legalább az
zal fenyeget makacs alpörösöm. S alckor - Pesten meg nem állok. 

Theok1·itod kezemben van
1 

vagy inkább keze1nhez ért
1 

inert Szép
ltalmon hagyám. Olyk.or vevém azt, 1nikor lehetetlen vala megolvas
nom; dc elöbeszéd cdct, s azon Idyl1jeit

1 
melyek: nekem legkedveseb

bek, megolvasárn összenyomasztó terheimnek, gondjaimnak enybíté
sekre. Én úgy hiszem, hogy azért te nyered el a 1'Vla1·czibán·i jutal1nat;
én legalább neked itélné111, ha ellenségem volnál is. 

Éo Szent István napja olta harmadikszor vagyok itt, s itt leszek, 
vala111ig a Thé111isz tcn1plo1ua be nem csukatik, különben pörö1nben 
nen1 dolgoznak , alpörö,;cmnelc csak a húzásban állván minden idves
sége. 1 Cicerónak levelei vagynalc velem

1 
s gondold meg, 1nire veteme

détn 71atvanötödik esztenclőmben ! - lefordítán1 az első lcönyvet a 
lVieland felosztása szerint. Ennelc mind fordítása1 mind bevezetése és 
magyarázatjai mcgbecsülhetetlenek; értelemmel használá a franczia 
fordítókat: de minden nyomon elragadja ismeretes áradozása. Nincs egy 
sor, melyet németben is meg ne teltintsek, de nen1 a németet for
dito1n, és nem úgy, mint ll'ielci1id. A hol a hely homálya egyebet 
kivú.n, ott abba hagyom Cice1·6t, s clmondo1n a mit hozzá érteni kell1

s a 111it TJTielancl a sok fordítók és commentátorok után igen jól mond. 
- Dc 1ni lesz ebből? Csonkán hagyom-e a munkát , vagy remény
lcm, hogy még végre hajtom? Ren1énylem ezt. .i\'Iég tegnap gyalog
1uenék ki Scíros1·a, s megmásztam a Vá1· hegyét

1 
nem dombját, hol ,

1 

Ráhóczy Fe1·encz, a második, elfogatott
1 minekutánna levelét Long1te-

vall Bécsben beadta, s vissza jövék a nélkül
1 

hogy a hat óráig tar-
tott utacska alatt leültem volna. Ennyit tesz elnem kényeztetnünk m a 
gunkat , s egyfor1uán és órára nem élni; s a líVieland jegyzéseit és
a l\Iiddletonból által vett Cicero életét fordítsa más hozzá. -1 S dol
gozásom alatt n1iért nincsen itt a mi Döb1'enteynk, hadd l<érném

1

hogy egyeztesse hát össze a mit Cice1·0 mond, és a nyelvvel teszen,
a maga szerencsétlen Dialoguscíval. l\icly szerencsétlen ember az, a
ki nincs eléggé gyakorolva azokat a régieket úgy érteni

1 
a hogy is

kolázott olvasó érti! mely szerencsétlen, a ki benne!,: csak a dolgot
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olvassa , nem a 1iyelvet és azt a hasonlíthatatlan rneste;rséget is! és, a 
ki midőn ezt teszi, nem kérdi magától, mi által 1narad hátra az új 
szólás amaz mellett S hány nyelvtanitónk mond egyebet mint azt, 
hogy a magyarnak bajusz k.ell

1 
nem görög palást, nem római tóga. 

S az a mi kedves barátunk : a maga gyermekes koszperdjévcl ! mintha 
nem látná, hogy a n1agyar öltözet a Hunyadi sírköve szerint is 1400. 
a török talárishoz hasonlíta

1 
a félre vetett n1entét hogy a spanyol pa

lást után hordjuk, s 1uostani nadrágainlcat Pá1·izs tanitá szabnunk. -
De hagyjuk szabadságában a mi Döb1·enteynlcet; tudod, én csak any
nyiban vagyok neologiis, hogy ezt �s szabadnak nézem, de a nl'.olog1'át1

az orthologiával egyesíteni akarom I Élj szerencsésen, kedves bará
tom I tiszteld End1·ét, s a Takács derék fiának súgd ezt mindég: J/2!

(J.p11rreuz1v. Mondjad neki, hogy köszöntöm I s kérem szeretetét. 1\1:in
den örömem, jobb ifjaink. 

Epe1:jesnek gyönyörü Kálváriája van
1 

s 36
1
000, azaz h a r m i n c  z

h a t ezer ostya készült a septe1nb. 14-én tartott ünnepre. (Citltusztok en-
"' gem Iieltdszba s Róniába teszen {Lltal1 

s én azt tudo1u is, akaro1n is sok 
'" 

oldalairól tekintenS, - l\íagam is kimentem. Az igen sok k:\polnák 
bokrok és fák lcözött állanak, s a tetőn van az egyik legnagyobb ten1p
lo1n. Nem gondolék vele

1 
hogy csaknem betörék oldabordáimat. lVlint 

Za('./uJusz - vagy ki is volt - úgy másza fel a sok férfi a vén dió
1

gesztenye , hárs ágaira. S most a ball,:onra lépe egy pap 
I 

lcörülfogva 
férfiakkal , asszonyokkal , s elkezdé a magyar prédikácziót

1 
flosculu

sokkal
1 

de épen nem roszul. A tót és német nép imádkozott
1 

s a sok 
felsóhajtás megszaggatá a pap szavát. Közel hozzárn egy hallani aka
ró Zachéusz felkiálta: 

„ T ó t a t y a fi a le 
I 

kéreni kegyelmeteket , legyenek csendesen 
I 

ha del
hallhassi,k az Isten igéjét". 

Felpillanték rá1 
hogy az elsö szó nem pajkosságból jöve-e lci szá

ján? Nem; a kegyesség vele még a t ó  t o t is atyafinak tekinteté, az 
I ellen pedig solran protestálnánk. Elj szencsésen kedves barátom aján-

lom magamat igen nagy beesü barátságodba. 

Pannonhalmán1 
oct. 19-én 1824. 

l(azinczy Ferericzrielc Gitzniics Izicl61· 
tiszteletét, szíves idvezlését. 

Neved napján irom e levelet, minelcutánna a fejedelmért végez
tük áldozatunkat. Az én imádságom éretted is röpült; s ha valamit 
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óhajtolc az églöl niegnyerui, ezen imádságomnalc meghallgatását ohaj
tom. - Tegnap volt nálunk (}r. Eszterházy János, e1·délyi l(anczellár,
és T7esz11rém11ek Fői1JJJán:ja ; vele lrru·e Rédének ura, a megholt Püspök
nek sc'lu"stcrc; Bésciny Consiliárral, Veszp1'érnnek igen derék első al -Is
pá11júi;r1t; mi ez napon egy n1agyar tagunk11ak primícziáját , első ál
dozatjéit , tartottuk. Czuczo1· Gergelyt a tavali Aun·ó1·áb6t ismerheted, ö
az. Egyházi beszéd0t az ifjúnak kíY:cíns.1g{tra, én tartottam. Jézi,s éle
t6nck, különösen a papokat érdeklö részét festettem. Nagy vendégeink
jelen voltak; s beszédemröl távollétemben dicsél'ettel szólottak:. Imre

11cn1 tartozik ugyan a n a gy I e 1 k ü m a g y a r  o le lc ö z é; de azért
szeretetre 1néltó , hogy , bá.r hilnísan , örömest beszél 1uagyarul , s -
nen1 lakja Bécset. 

Azon Ilcncdictínusok, kikkel találkozál, 1nég nem tértelc utjok
ból Yi;:sza; alig Yároin, hogy szólhassak erántad velek. '\Tajmi szeret
tem volna egyik helyett én lenni : egy ideig csak ugyan felfogtala k
akasztani , ha nevein nélkül rcá1n ismernél. De azok az én barátin1
könnyen utaznak, inert Acade1niában tanítnak; s nekem huzamost sze
kérben ülnö1u kín. '\Tajha n1ár egyszer vergődnél ki bajodból, s adatnál
Yissza 1nagadnak ! 1\z azonban, hogy oly könnyen j�u·od, s járni annyi
ideig gyözöd a hegyeket, engem azzal biztat, hogy épen nen1 oly gyen
ge eröucn vagy, n1int gondolán1; s azt hagyja hinnem, hogy in1ádsá
gomnak egy része megvan hallgatva. De azt nen1 szeretuérn, ha télben
kellene utaznod; a téli, kivált tartós út , a fiatalnak is .íd mit ti.írni;
e mellett Pannonhalmát s a JJcízniáncli magányt télben látni, szomorú
látás. De te nc1u a tájt, haneiu a táj embereit jösz látni. Ha már tél
ben kell jönöd, szeretném, ha januarius 25-én nálunk lennél: már több
esztendők olta szoktak ekkor ifjaink játékot adni Pál igen j6 Apá
tu11k,1ak. Ila valaiui ne1n akadályozza öket, jöveudön is fognak: adni.

llogy új clolgozásba kezdél, én épen 11em csudálom: az én 68 eszt.
atyá1u 111ezei gazdascigát árendába adá, hogy csendben tölthesse hátra lévő
napjait; dc m[tr fél csztendö alatt megbáná, s az esztendő végét sem
Yárhatv!tn, 1ucgcgyczctt embcré,·el, hogy a jószágát bocsátná ki lcezé.
böl; 1n�st isn1ét gazdálkodik. Kétségen kívül egy munkád csonkán fog
n1aracln1 : az utolsó ; de ez még Oice1·q nen1 lesz , Cicero ne legyen !

�gyan n1on� n1cg nekem, micsoda e111berek ezek a mi 01·tltologuszainlc,
<1knck egyike csak nem rég Kulcs(vr lVlulatságaiban azon mcré külön

ben i:; ízetlen 1,eologo1nciniáját kezdeni ,  hogy R6mci nyelvénelc vcsze
deln1ére ,-olt a G1·aeco111ania (?) pedig ha R6mának szép nyelvéből ki
szedjük a görög tollakat, egy, vagy egészen tollatlan, vagy legrendet-
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lenebb tollú rút váz monst1-u71i lio1·1·end111n, cui lumen adcmtum, fog n1a-
111aradni�És }I01·ácz ne1n azt a leczkét adta-e Pisoinak; si grae?o fonte
caclant , �arce detorta? És Döb1·entey ilyenekkel fog lcezet ! Es az a
Hipok1 ·a tesz fia fogna-e csak egy receptet is í1·ni tudni, nem mondom
magyarul, de deákul tisztán. Egy valaki azt mondá. 111aga fclöl: á r  k o 11
t ú I h e g y  m e s t e r; s ez nem jól esett, n1ert ö az nc1n volt; de ez
azt magáról, ha 111ondani szégyenli, magi.'tban elgonclolhatná, n1crt való
ban az. A csalfa szerénység, és a tudatlan n1crészség, egyformán vétkes. 
De te jól 1nonclád, hogy szabadságokban kell ökct hagyni! Dc hát öle
1uért dictátoroskodnalc? l\Iért vádolják az egész publicu1not, hol csak

/ egyet ,  kettőt lcellene leczkézniek? Az az Uj Szelleni n1it akart? A
szolga szájába adta ön konyha magyarságát akarja-e tiszta n1agyarság
gyanánt ajánlni? De így vissza, nem elö kell niennük; és unok!tink
nak engednünlc azt, a mit magunlc rlaludtunk. De már ott nem állunk,
hol 20 esztendővel ez előtt állánk; s !itt ki leginkább akarna ott állani, 
ne1n állhat, hane1n ha egész eddig aludt. Ki a régiekben csak a clol.r;ot
látja, s a mesterség mellett behúnyt szcm1nel 1ncgy cl, az nen1 tudja,
mért olvassa a régieket; az olvassa az ujabb történet írókat, ezekben a
dolgot összefüggésben, világosan, s criticával fogja látni. Én azt hiszc1n,
hogy a régiek nagyobb gondot !ordítottak a hogyanra, n1int a 1nire. 

Az ifjú Takácso t ,  ki Béscín viczc Ispán 111ellctt practizál , téltől
" fogva nen1 láttan1; akkor is csak játékunkra jelent meg, s 1nent. 0 szép

eszii, s jó indulatú ifjú. Többet felöle ne1u tudok:. 
Az úgy nevezett bucsú járásol,at a n1ostani v[u·adi Piis1Jök tilal

ni kezclé Fe:jérvárott; még inkább jártúk. Dc jelesb helyeken j[trni a
búcsút, ha rend van, s vigyázat, sokat ér; s én inh:,íbb tiltanán1 a fa
lusi búcsúkat, melyeknek végek többnyire verel,cclés, gyakrau halál.
Azolc a jelesb helyekre zarándokosl,odó karavánok buzgó emberekböl
állanak , s közülölc bizonyosan egy l,ettö 'Ttr1.J.1rrzvz,g tér vissza egész
életére nézve. Édes barátom, a köznépnek is lcell különbfélcség ; ez is
unja a mindég egyet, s lelke szépül, mikor ujat lát; pedig neki csak vallás
a képző vessző. Az eféle emberek, nag)' részén, alig fognának, hclységö
kön kívül e nélkül a vállásos utazás nélkül, más valan1it látni, tapasztalni.

Te abban a Jlfarczibáni Co1nnnnissi6ban , igen részre hajló bíró
lennél. Hagyjuk a juta!tuat azoknak, kik érdeiuesck, és több szüksé
get éreznek, mint én. Nekem elég iutalom az, hogy Theokritb6l n1ár
nincsenek példányim. 

Somogy azt fogja a Diétán kívánni, hogy a protestáns ecclesiák
nak fő s alszolgái dotáltassanak, s egy ranguak legyenek a catholi-
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cus papsággal. Itéletem szerint az e�enlőség egységre vezet: de en
nek. kell-e most a főpontnak lenni? \l'alálkoznak olyak is, kik a volt 
párizsi hoz hasonló 1\cademiát kívánjanak a n e  o 1 o g u s z o l,: ellen! � 
Élj szerencsésen, édes barátom, tisztelt tiéiddel. l 

Pannonhalmán, novemb. 30-án 1824. 
l(azin,czv Ferenczriek Guz1nics Izid6r 

baráti üdvözletét. 
Hosszú hallgatásod, édes barátom, ismét aggaloinba döntött. -

Bajod lehet! - szüntel1:n ez a gondolat nyugtalanít. I1junk édes I{a 
zinczyn1, ha már az óhajtott viszonlátáshoz nem juthatunk, i1junk; én 
hogy tiszteletemet, szeretetemet crántad kiönthessen1 ; te, hogy mennél 
több szépet, jót közölhcss a tanítványnyal, s gazdagítsd lelkét lelked
nek kincstárából. Engedj igen boldognak lennem, n1inekutána későn 
kezdék az lehetni. 'l'egnap forgatván az Erd. Nfnzeuniot, jó fertályt mu
latta1u azon szép vcrsezeted n1ellett, melyben bajokat kérsz Istenedtől 
örön1idhez. i\'.Iegnyeréd, mondám: s kezdérn magamat, barátimat s az 
emberiséget vigasztalni bajainkban. 

Szerzetes társaiin , a boldog utazó k ,  kik téged láthatának , sze
rencsésen érkeztek meg. Első szavok. hozzám: ,,I .. á t  tu  k Ka z i n  e z y  t" 
- s megcsókoltak ; s én ha.gyásod szerint. Voltak: .n,J •• cson, s kiván
s,1godat telj��íték. Szívemre ltöték, hogy ha írok, tiszteletelcet zá1jam
levelembe. 0 s z  vagy tehát, 111int a ltattyú; de virgoncz; tehát még 
sc1n kell még reszketnem. Az utazóknak egy bajok esett ; egyik lo
vok kidőlt a hámból ; hat forinton adták el, s egy erdélyit vettek: he
lyébe; ez ha párja volna , ki pótolná a kárt. Sokáig nern mulathattak 
Yelünk, itt leYén az iskolai iclő; de 1nég is beszél tettünk velek, felőled, 
s Erdélyről. Különösen a l\Iathésis prof. jól eltanulá az erdélyi dia
lectet, s az éneklő beszédet. Emlékezem, hogy így énekelve beszéltek 
a szalai göcseiek. A tapasztalt szívességet nem győztél{ magasztalni, s 
nekünk az igen tetszett, hogy a Tokaj·it úgy itták, mint mi lcözönséges 
borunkat iszszuk. De hol terem az a sok Tokaji? Mennyit hordanak el, 
n1eunyi felé! Igaz, hogy sok hamisat is talál az ember mindenhol. 

Fáy „tlnclrás meséit most végzem, s örvendek új nyereségüuknek. 
l\Iely eredeti, re1uck gondolatok? mely oda illő styl ! az ugyan azon 
egy nen1nclt mennyi különféle fordulása! s mennyi ránk illő igazsáo
fekszik majd n1inden lapon! Grammaticája ugyan a Deb1·eczeniek é: 
Verseghi után sántikál; de én az ilyenelcen, ott, hol a dolog jó, aka-
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dozni nem szeretek. Néhány vidéki szavai ujak előtten1. 'Te ismerni fo
god őtet személyében, ki, ha van valami igaz mesés biographiájában, 
Zemplényben született. Igen kedves dolgot fogsz tenni, ha öt velem kö
zelebbről megis111erteted. 

11\'likor fogjuk venni Erdélyi leveleidet� Szctll1tsztot � Cicer?t � Ne 
lcéssél, édes baráto1u, ezen kincsekkel gazdagítni a hazát ! - En min
clen jó írót neologosznak és orthologosnak is1uerek egyszersmind; s ez 
arra megy , a mit te mondasz , hogy a kettőt egyesitni akarod. Azért 
ne1n szerete1u köztök, 1uint két ellen tábor között, a különséget, s azt 
a gyern1ekes villongást; s 1nikor ezt a butált teszik , vagy szelesek, 
nevetein; de mikor derélc férfiait a villongók, fájlalon1. A ki épen sem
mit sem távozik a régi irásmócltól, azt ma j6 írónak, vagy inkább szép
nek nem tarthatni; a ki minden megválasztás nélkül halmozza össze 
az új czif rákat, s velek ugy tarkázza írását, hogy csudá.lhatatlan csudát 
tere1utsen; s ha még ezekhez Yalós:cigos nyelv hibákat is aggat: az ilyen 
nem jó, nen1 szép író, s épen azért nc111 szép, n1ert erőszakkal al(ar szép 
lenui. l\íit kellene mind itt mondano1n, s netu mondhatom ki! Azt a 
1nenyei aiszthesziszt, csak nem lehet bebeszélleni 1nás lelkébe; s az a 
te, nekem igen kedves, mottód: euc ,a.u; zap1,a1r;,, vajtni kevésnek van 
lcezére ! Mindég boszonkodva hallán1 azt a vádat , hogy te itt így , ott 
inog an1úgy írsz! De ha nem vakandokok vagy tökök a vádlók: elő
beszéded kielégítheti őket fülig. Előttem mindég az volt a te fő érde-
1ned, s ebben tartlak hasonlíthatlanul ncigynak, hogy nyel vecl egészen 
hatalmadban áll. 

I-Iallottad hírét, a vallási egyesülés ldeqjának 1 olvastad Szikszcii 
unioját? Ezek utánnam irtak:; s az első ;roJ.2111xcus, de iurt/L<Üs; a 111ásilt 
elp7Jv1xcug és iur111<vs egyszersmind. Dc czélomat nen1 látták, át. Felel
tem nekik, vagy inkább vizsgálat alá. vettem gondolatjaikat. En már azt 
is nagy nyereségnek tarto1n, hogy a dolog szóra kapott; s ba nagyobb 
következése nem leend,  az már is , bogy egymás eránt kedvezöbbleg 
itélgetünk, s érzelgünk: és ez is valami az egy haz,í.nak megoszlott 
gyermekei lcözött. 

Az ember gyakran n1aga sen1 tudja, 1uennyire tiszták munkássá
gának. rúgói. Ez eránt én niár többszer Jcilestem 1nagamat. A mult na
pokban vevék tudósítást Olaszországból D_eáky Siginond 9yö1· megyei 
paptól, lci most ott Eszterhcízynál nevelő. Ő ennekelötte egy érzékeny 
angol versezetet fordított le, s meglcéré észrevételei1uet; most ezeket 
köszönvén, egyszers1nind tudatja vele1n : hogy Szenierénknek egy Szo
nettjét olvasta légyen angol íordítitsban ( ezt meg is küldé , kezdete: 
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Sacl , 'ilcnrc chaius thy tengue. stb.) hogy l{isfalucly Sándo1· Dnboziját 
és J{rí1·fJl.lJ l�letkorait n1ost fordítják. Gondold cl, n1int olvadtan1 örön1ön1-
bcn ! 'J'üstént tollat ragadtan1 , hogy a kedves hírt Thciiszszal kö„öljcn1; 
,,S.:i,,,·1n 111elegéi-el" igy kczdén1 a. levelet; s valóban oly 1nclcge volt, 
ho1rv a levelet akkor ne 1n folytathat,i 1n tovább. Örö1nö 1nbcn annak is 

b. 

üriiltc1n, hogy annyira tudok örvcndni, látván a külföld figyelmét lite
ratúránk cránt, bátor scn11ni részem a dicsőségben. Vágyom tudni Sze
nu•r///ek ezen szerencsés :::izoncttjét; az angolból egy szót sctn értek, ha 
csak a , 'ntl ,;ilence annyit nc,u tesz, 1nint a német satt. Szernere Szonctt
jcibül pedig csak az Erdélyi Jlfuzen111ban birok egygycl. Örvendj te is, 
kinek 1 1cn1 kevés részed van a Jicsöségben is. 

1'l1irc 1ncntél percddcl? Jösz-c? Isten tartson, ö őrizzen 1ninden 
nagy roszt61 tégedet és egész h,1zadat; a kis hajolt édesbekké teszik 
az örö1nöket. Nálunk sok a rablás, és vár,negyénk, tudod, igen szelid. 

Ujhely, deczeLnb. 13-án 1824. 
G1izmics Izid61·nalc J(azinczy Fe1·encz 

szíves tisztel. s baráts. idvezl. 
i'{cly közel valék hozz.\. ez előtt harmadfél holnappal, hogy lc

Yclc1n helyett holt híremet vedd! 1'üdő gyulladást hozta.111 haza Epe1·
jesrlít scpt. utolsó napján, s n1ás nap rná1· felesége1utől titkolva irogat
ta1n rcndclésimct s bucsúzó lcvcloin1 ct, míg ő viszont titkolózással, 
szcn, ,·í7.cit vette elő, hogy sírását 1ucg ne scjtscn1. Orvosai1u és fcle
ségc111, ki ,ncgclőzé az orvosokat, mcgtartának, s szerete1n hinni, hogy 
élctcn1 akkor, épen akkor, térc vissza, midőn te, drága barátorn, áldo
zatodat 11111tati\cl be érrttcm. Iligyjük azt, s tiltsuk cl fömct, vizsgálni, 
ha kell-e, s lehet-e hinni, hogy azt nckc,n a te áldozatod tartá 1neg. 
, 'in1 paulo infirinior ! n1ond az enyelegni szerető bölcs, az Iba1u forte 
Yia. sacra, �zép vcrsczctébcn. Nc1u bölcs az, a ki nem mer nem bölcs 
lenni, s 111indég csak azt a sovüny io-azat lccrcsi. 

„ b 

Or,·cndck hogy utazó társaid ajaki dra nyomák csóko1nat; bár 
a„t 1nagarn tehetném minél előbb. Örvendek hogy látták szobánJat, 
Lol nug. 25. 1800. a kövctlc. junius 28-ig lakattatta1n. Iioi·vátlt En d1· é -
11ek cln1onclAn1, mely szép öröru ére engem ott. Négy holnapig táplál
ta 1n négy cn1lJcrt, kit az éhség is kínza, s merész tettel, rníg végre 
rajta vcszték. }�zért jutalmúl engem te is megfogsz csókolni. 

lsn1ét valók Eperjesen, s ez idén ott ötször, szekerc1n nyolczszor. 
No,-. 27-clikén is,nét megismertettek igazaim, s a birák sürgeték, hogy 
rckcszszük be a pert. 

' . ' < 
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Fáy Anrvrás Pest v.:1.rmogyci születés, nc,n Ze1nplényi; Ze1nplény
iöl csak anyját (Sze1ne1·e leányt) vette. llatodik 11agyanyja az én 
nagyatyá 1n nagyatyjának J(azinczy P1Jte1·nek leánya volt. \1 érel< va
gyunk tehát, de n1iolta iskoláit clhagyá, ncn1 láUarn. Arczát clmocs
kohi. a himlő: dc szivén scmn1i hi,nlö ncn1 tcvo kürt; az tiszta. )_;;gy 
gátlott szcrcle 1n elugra.ttatá vclo a. házasságl)t ,  s ez a baj szint ád 
rnindcn sorának a n1it tolla ÍI'. Vérei nc,n cngcdék, hogy egy nc1n 
alacsony, hanc1n csak nc1n fén.)'es szülotésü hinyt elvegyen. F'idcs ct 

/

ingeni bcnigna vcna est, - ezt kellene írni lcépc alá. l�n csak a1.1t 
sajnálom, hogy solc fabrikai Románt, és azt a szépen n1 ázoló J(oczebiiet 
olvasta sokat. 

Láttad-e l{ébét '! s n1 clcgítettc·c kebledet az én Zrinyi1n 1 rncrt 
azt ugyan töled várom, nagyon kivá.110 11 1. l,ángoló sz[vvcl írtam azt 
s úgy hiszcn1, lángon1nak által kell csapni olvasóin1 lclkcikbc. S az 
engc 1n egy igen szép szerencséhez juttat[t: - rnagyar nyelven írta11 1 
levelet a mi kedves Palatínusúnkhoz, s azt le nem pecsétch·c udv. 
fő Jl1este1·én elc G1·6f Beclcers Gene,·á.tisncik külclém 1110g postán. A tör
ténet ez: 

l(rajft, historiai festő parancsot vcvc , hogy Zr[nvint1lc elestét fes
se a. pesti lJ1uzeiun szá1nára. Ez J?estetics J:císzl6t kéré, hogy Cscíkto1'
nyár6l hozassa fel a Zrínyi llfiklós képét. Ji'estetics n1aginak is lcn,á
soltatá J(1·aJft által a képet, hogy rnüvész ecsettel dolgoz,·a birhatná. 
Voltak, a l<ik kórék Fesleticsr!t

1 
hogy 111etszessc rézbe. J;:z n1cglcvc. 

/ 

l\'Iélt. 111cirlcus Ignácz Ur is kapa eg.)' nyomtatványt. fg((z innen cngc-
dcln1ct kapa, lcmásoltatni, s Igaz rnost a hős tettet vclcn1 clolgozlatá. 
Kijöve !lébe, s Igaz a Zrin'!)i képét az utolsó ivvcl kiilclé inog nck.0111 . 
Elrémültem, mert ez nc,u a Szigeti Zrinyi hanem a Szigeti !tűs uno
kájának fia Zr1:nyi 111ikl6s a J >oeta. Amaz 15GG. esett cl: ezt l Gü4. 
ölte meg a vadkan. Igaz bizonyossá teve, hogy Zrínyi ezen lcépébcn, 
ezen arczával van a J(rc�-(J't 22 lábnyi vásznára általvivc. l(önnyü 
képzelni, mely zavar, 1ncly lár1na, mely kaczag[ts lett volna, ha a té
vedés akkor világosodott volna fel, iuidön a kép ki lett volna téve, 

' 

fel volt volna függesztve. En a két Z1·inyi Jliiktós képeit bc1uutat:t1 11 
Nádorunknak, s tanús.ígra. szólítá1n a Schl'enklt Icones Amb1·asian. Col
lect. Zriny�jét, melyet az 152!). szül. és 150:5. rncgholt l1'ei·dina nd fö 
liei·czeg állíta., ki ismerte Zrínyit, a szigeti höst, és ezt szakállal adja. 
- A Nádo1· k.egyelen11nel vette jclentéscn1ct, s meghagyta a Generá
lisnak, hogy nékem azt köszönje meg. l\'Íit V crn1 clclung höchstiT1ro Dan
kcs - - - - ez a kifejezése. Ezt édes barátom vedd örömmel,
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barátod szerencséjén; de ne tudasd sokaklcal, kivált ne azokkal, a 
kik cngen1 11en1 szeretnelc. 

igaz az én Jubilen11ion1ra is n1ctszctc egy rezet 1-Iébéjében. Félre 
tevém levelét, rncly bizonyítja, hogy szándéka felől n1ind eddig nem 
tudtain sc1n1nit, 1uíg a réznyon1tatványát nen1 láttam. Hallo1u Kulcsd1·
valamit ira. felölc. 1\zt 1nég nem láttan1 , de fogom. Szörnyű vindexe 
ez a J{ulcsál" a n1agyar nyelv tiszta3ágának. 

�fit íra '.l'heokl'itoszod felől, Gr. Dezs�tJ.y fogja velem közleni; én 
pedig az lillinger folyó írásában akarok fordításod ét·de1ne felől szó
lani, dc bajain1, gondjai1n, egészségem nem engedik , hogy azt a gö
röggel üsszchasonl ítsa 1n. 

Ellinger húlát érdc1ucl szándékáért, cle csuda czímjét meg kell 
y,.íJtózlatnia, vala1nint azt a 11egyedrétet is, a mi szolcatlan. Erről más
szor. �zép hogy aranynyal aka,1ja fizetni az í,,et. Olyat Trattne1· is ígért; 
dc csak igért. Nckcn1 hírcn1 nélkül tette Ellinge1· a mit tett; csalc 
akkor balhin1 1nít akar, 1uikor a meghívó levelek közre eresztcttelc. 

Élj szerencsésen, kedves baráton1, s tiszteld nevemben társai
dat , kik !.ittak. Aj,\,nlom 111aga1nat igen nagy becsű barátságodba. 
Endrének ezer áldást az új esztendőre. 

Pannonhalmán, jan. 8-án 1825. 

l(azinczy Fe1·e1icz1ielc Guzniics Izid6r 

tiszteletét, idvczlését. 

A nélkül, hogy f,ítutnot higyjünk, lcétkeclhctünk, ha imádságunk 
fordíthat-e vala1uit dolgunkon; az isteni Gondviselés szinte úgy váltóz
hatlan, val:11nint an1az hajtliatlan. Dc meg n1értük-e ezt? s azért, hogy 
a mi Yégcs értcliuünk a kettőt együtt gondolni ncn1 tudja, ne imád
kozzunk-e? ne rc1uéljünk-c? J\ 1ncghaJlgattatás legalább nem teljesen 
lchctctle11, s az in1ádság, a n1indnyájunk atyjához szeretteinkért for
rón bocsútott in1úcls�\g, be jól esik sziveinknck, s be édes a ren1ény, 
hogy u1cghallgattatunk ! Te különben a szívet szereted religiód for
rásává tenni, s jól teszed: a szívnek is vannak igazságai, melyeket 
n1idün okoskodással 1ncg ncn1 n1utathatunk, annál forróbban ér7ünlc;
s ha. 1ncg.,;zorítain.lnk, nehezebben fognánk feláldozni ezét, mit a hi
deg észét. l\[ért ne hallgasson engem meg az a jó atya, a nélkül, hogy 
örölc végzéseit Yál túztassa? l\lért ne tartsa meg nékem, s hazámnak 
J(azinczynk kedves, mert munkás, életét buzgó könyörgésemre? Nem 
lehetett ez is az örök végzések között szinte úgy, mint egylcori hala-
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la? Azonban ne hidd felőlem, hogy 1nerészkedjem egészséged helyre 
állását az én, - szegény biinös cm ber lévén, - im ádságon1nak t u 
lajdonítni , de áldom a gondviselést , hogy még megtartott köztünlc; 
s kéren1, hogy még sokára tartson 1neg. 

Olvastam Iiébét, olvastam Aiir61·át, s igazságtalan volnék, ha azt, 
ennek elébe nem tenném, s pedig niindcn tekintetben. Azt az egyet 
nem szeretem, hogy a képekben niiscet sacra proj"anis, s ezt ncrn az 
idén teszi előszer ; a bölcs ezen fen 11cm alcad, ki itt is, ott is a mű
vészt nézi; de hány nem bölcs találkozik !lébe olvasói között? -
I-Iogy Igaz Z1·ínyi:je nem a Szigeti hős könnyü elhinni, kinek, ha ba
júszát lenyírjük, épen semnli hősi vonása nem marad: de hogy J(a
zinczy Z,·inyi:je a Szigeti halhatlan hős teljes maga valóságában, azt 
ugyan magyar tagadni nem fogja: a neki tulajdonított beszéd csak 
oly lélekből származhatik, milyen a magát s övéit kötelességének fel
áldozott hősé lehet csak. De megbocsáss, ha neke1u 1nindenck felett 
a bevezetés tetszik: mennyi igazság, mennyi erkölcsi szépség van 
abban a lcevésben ! - A 30. esztendős áldozó J(azinczyban 'l'!teok1·i
ten11·e ismertem. Szép igen szép a liit szava, s az ilyen Kazinczytól 
nem kevésre 1nunkál által; így Vitkovics szava is a Elitről: ebben 
a ti szavatok hathatósb sokakra sok papolcisnál. - IIát az a kis Jn

tiJs ! mily igazak azok az antithéták, mily bölcs leczkc mind a bohó 
újitóknak, mind a makacs óvítóknak ! Ezt nem sokára meg fo
gom koronázni. - S ki ne örvendjen ,  midőn lcét G1·6fot nyá
jas vetekcdésben kap a literatúra mezején? l\londj a G1'6jnak tő
lem is bálát, hogy a bor becsületét vissza.vívta: dicsérje vizét 
a német, minthogy jó bort nem ihatik; a 1nagyar csak úgy di
csé1je , mint Falwly Fe1·enczben 1nár gyermclc olvastam: :j6 bo1·t
inni, a vizet dicsií1·ni. -- Igaznak valódi igaza volt, midőn az 
érdemekkel teljes 50. esztendős literátori hőst c1nlékkel tisztelte 
meg; s szive1n olvadozott nézletébcn. Dc igazán n1egvallom azt 
is, hogy a r é n  y és K b a ri s z o k felírás nekem sem tetszik : nem 
azért mintha akár egyiknek, akár másiknak ellensége volnék, de az 
ilyen monu1ncntumot úgy lcell, úgy illik tennünk, hogy közkedvezést 
nye1jen; azért is, hogy a görög a rnagyarral nem jól �dl együtt;, lett
volna vagy mind a kettő magyar, vagy mind a kettő görög. En a 
te mottódat. Oue 10.t� zr1.,oc,o.i�, fogtam volna oda tenni, akár görögül, 
alcár magyarul. A rényröl, valamint több új szavainkról is, neD1 so
kára a Gyii:jtemGnyben fogok szólani. 

Szóljunk valamit Dulházy és Ellinger igyekezetckről is. Én nem 
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örYendek azon, hogy folyóirci.sain 1� szaporodnak : olvasó publicumunlc 
csekély is , szegény is; kevesen vannak a jó 1uunkások is, ós mi
kol' ezek folyó Íl'atokhoz kiildcndö értekezésekben fáradoznak, elvo
natnak a nagyobb 1111111k,íktól. i\zt 111011dja Dulházy, hogy a Gyiijte
n1611y nen1 elegendö a kéziratok.nak közlésekre; ezt itéleten1 szerint 
1nondani nngy gondatlans,tg volt: tudja az érteln1es olvasó publicu111, 
hogy a Gyi(jten1l11yben 1uég n1ost is, s talán méginkább mint kezdeté
ben, sok üres, szegény portéka jelenik meg; tehát gondolja n1ilycnck 
lehetnek azok, 1nclyck ki nem adatnak; s Dulházy ilyeneket akarna 
Yeliink közleni? abból különösen, hogy olvasó publicu1n csekély és 
szegény, Yagy egyik, vagy a rnásik, vagy 1uind a lcét folyóirásunlc
nak bizonyos hahtla kö,·ctkczik. Dc erröl 111ár hiába beszélünk, 1ni
nekutánna n1egindult. - Dulházy hozzá1n is lcüldé n1eghivó levelét: 
biz0Llal111út tisztele1u, de te tudod, n1cnnyire vagyok'. én felosztva, job
ban felne1n oszthato1u dolgaimat. Szcrzetemnek 1uagát különösen a re
ligióban kell kitüntetni: én m,\r tizedik esztendeje hogy a Doginaticcít 
taníto1n ,  n1éltún kívánhatja tölen1 , hogy a mit ez idö alatt gyi.ijtöt
tcn1, közre bocsc\ssan1; csak. ha ezt teszcn1 , fogja igazolhatni szép-

' 

litcraturai dolgozásain1at. A Gyiijteinényt, a Vesz1Jrénii Ertekezéseket, 
nen1 hagyhaton1 szaYan111ak visszahuzása nélkül. - lVIegszerezni azon
bnn 1llinc1-rát ohnjto1u, dc a kiadó itt is teljes bizonytalanságban ha
gya bennünket: hogy négy kötetet ád, azt jelenti; de 111ennyiböl 
úll a kötet? az ,\ra egy forinttal több, mint 12 kötetü Gyiijteményé; 
s hogyan fogjuk kapni? n1i uton ? Postáról nem szól, vagy csak lega
lúbb J)csten jegyzett volna Yalakit ki, kihez a pénzt h:üldhetnénk, és
kitiíl a köteteket kívánhatnánk. Pénzét senki sem aka1ja sárba vet
ni. 'l'c is azt irúd, hogy Ellingei· aranyat igér; s hogy '1.�1·attnei· is 
ígért ilyent (4 forintot pcngöbcn) a dolgozóknak, de nem adott. Ti·att
uert, baráto1n Yédne1n kell, az ö sziYét ha valaki, én ismeré1n ,  elöt-

" 

tein titka nc1n volt. 0, a ki ki,7ánta a bért, 1ncgadta, s tudo1u, hogy 
sokan ltiv,\nták.; különben ö a dolgozóknalc a Gyiijteinényt ingyen 
ki.ilclé: n1ég ebben az csztenclöben is vettük End1·e, s én, bátor Endre

s én, k,c,·eset irtunk a Gyi{jt1•1nényltez. 
En neked n. érclen1ű barátom, s tiéidnek., Istentöl minden jó

kat kivánok a7. új esztendőre, legyen ez az , n1clyben nemzetségi bajaid 
szi.injcnck meg, s hozzon még sokat maga után, 1nelyeken át csendesen 
élj tudós oliu1uodban. 
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Széphalon1, febr. 23-án 1825. 

Gitzmics lzicl61·ncik l(cizinczy;·a 

szíves baráti tiszteletét. 

Perem lefolyt, s megnyertem feleségem osztályrészét, a jószágnak 
jövedelmével anyjoknak halála olta. Biráim harn1ad na,pig tauácskoz,í
nak. felette, s 1uég a harn1adik nap sc1n csendesedett el Ycteked6sck; 
az itélet {elolvasltsakor, mely 1nintlég nyitott ajtó,·al szokott esni, l iá
ron1szor zárák be az ajtót, s új meg új ja,·ításoka,t tönek. Az ítélet 
így el nem kerülé a zavart, s ellenkezik önn1agával. 1\z cránt, a 1nit 
nekem ide itélének, nen1 lehete kérdés, noha. sógoron1 pirulás nélkiil 
vitatta hogy n1inclen övé: dc 1nit nekem ide ítélének, az nekcn1 nem 
elég. l\1Ieghagyá a jószág szcrzöjc, ipa111, hogy az ö bah\.l.ival n1ingy,irt 
osztassék fel; s a sógoro1u oly szóval tett lcötelezés 1ncllett vette [tltal 
benne a gazdálkodást, hogy a jószágot ja?ítani, s a terl1cket, a jöYe
delen1böl fizetni fogja, s én szcin1adúsra szoriton1 a sógort, hogy n1it 
iavíthatott, 1nely terheket fizcthcte, S Ötet )!,J)C1jes 111Cntté tCYé e SZ..Í111· 
adástól. Innen n1ajd az következik, hogy azt 1uondja n1ajd az exccn
tióko1·, hogy ö a j,.Yit�tsokat és fizcté,;eket idegen pénzböl tette. 1\z

annyi, mintha az idegen pénzt értéke felett való költséi;ekre s sziik
ségekre fordította, s a jövedcl111et, n1elyből 1nind anyjit, ruind testvé
reit kirekeszté, elköltötte volna; s ez csak nern igazságos. l\lost v,í
rom Pest1·öl a Citatóriát, s azt neki cxhibe,Utato1n. :i\l;Íjusban ])esten 
leszek, és így téged is meglátlak. Vátj baráti karokkal. - Február 
11-dikc volt az az áldott nap, 1nelycn az itélct felolvastat0tt.

A 111int haza érkczé1n, s cln1011dá1n 1nit végczten1, felcségc1n gyer
mekeihez fordult, s ezt mondá nekik: ,,(J,!JPl'n1ekei1n, nézzétek ezt ne a.z 
én ö1·öksége11inek, ltcineni az atycítok ke1·eset<!nek; nélküle azt soha meg 
nem nyertétek: volna. 1'cstvéren1 annyira összezavart 1ni11dent

1 
hogy 

azt atyátokon kívül senki sen1 tudta volna {eloldani. - l\Iint száno1u 
a bátyám szerencsétlen gyer 1nck.eit, úgy mond tovú.bbú.; őket atyjok: 
l<emén)rszivtisége most abba a nyomorúságba sülycszti, a 1nelyben 111i 
valánk eddig." - S a sógoro1n egy ily érzésti testYérét és sógorát tu
clá hóhéri kínokkal elkinzani ! Dcbent hoc sibi laudis sorores, quod 
cae ab exordio tristium harurn in do1no pa.tcl'na si1uultatu1n, nil prac
ter amican1 rerum compositioncn1 quaesiverint, nexus sanguinis, divi
nique effati: omne regnum in se divisum desola.bitur, non i1nmc1110-
res. De mind ez haszontalanság vala a boldogtalan en1ber clött. 

Barátom, engem az én v.;,llási érzésem, az én bizodalmam ah-
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hoz a láthatatlan kézhez, cl nen1 hagyott, s el nem hágy, sem szcn
Ycdésin1 közt, scn1 czut.ín könnyebb napjai1nban. Gycrmckei1n jót ta
nulnak atyjok példúján, s az neke1u elég. Ila perem fclolvastatnék 
a Cu1·idn, l;\,tnák biráiin ott, ki vagyok én, és ki a sógoro1u. 

Jl/i11e1·ud11ak két ívét nyomtatva lelérn, 1uidön vissza jövék E_pe1· 
jes1·ől. Szaladtarn Ellingerhez n1egköszönni, hogy a hasított oszlopok
tól elállott; a czÍ!net a csudi1st megtartotta, inert arra nyert privile-

, 

giu1not. I(elle-e két Foly6-Irds, ne,u tudo1n I legalább nem kérden1 ; 
újr:t cln)ondon11 hogy a szándék felöl u1indaddig senki sem tuda va
L1111it, 1níg IEllingernek a privileginm n1cgadatott. 1\íinek utánna a do
log clindúlt, azon kell lennünk, hogy oly jó legyen, a mint lehet. 
, 'cnki annyi 111unkát még nem kiildc, mint Perecsenyi Nagy Ldszló; 
dc az annyi I n1intha sc1u1uit nc1n ltüldött volna, - úgy mondják a 
kik látták; én ne1u láttam. 

•• 

Leveled vétele után rnegolvasátn a Z1·ínyi bevezetését. Orvendek, 
hogy az 1\TEJCED nyerte meg javalásodat. Feldolgozám benne szíve1n 
forró érzéseit. l-Ia íráso1unak, söt ha magamnak:, van vala1nink a mit 
jaYallani lehet, úgy az nc1n egyébb, mint a forróság. - Irtózni a rútat, 
a n1i szép, szeretni! )�z az én szivem érzése, ez az én életem szinc. 

Petersbn1·gbcít tavai juniusban indúlt cl hajón egy Ro1nba11e1· nevű 
szepesi fi festő ; Lílúecknét kiszállott, útját Berlinnek, Drezdáncik, Bécs
nek Yette, s Epe1jesen telepedett 1neg. Ismertem 1803-ban Pesten, 1nidőn 
Stuncler festő körül gyakorhi, n1agát, s siette1n hozzá. Egészen másnak 
festi J)éte1·sburgot 111int képzeltc1n: gazdagság és irtóztató szegénység, a 
föbb rendnél tuclon1ány, az alsó rendnél és pórságnál borzasztó tudatlan
s,íg. A császár frugális, s szerettetik 1nindentöl; s n1éltó hogy szerettes
sék. Kivált a mcstcrségért sokat tesz. Rarn1incz n1illió rubelt szánt az 
Izsrík tc1uplon1a felépítésére, n1elyet elbontatott. Finnlandb6l hozzák az 
egy öl clia1netcrü, kilcncz öl 1nagassági't oszlopot hozzá, s egy hajó csak 
kettőt egyszerre. - Fessler él, a csász:ir ötet ittálja, a tudósok nevetik, 
tncrt n1indcn nap n1ás a gondolkozása. Egyk:or váradi prof. Balugyánsz
ky Jlliluíly, egy Zen11Jlény vár1negyei orosz pap fia, ott is politikai tudo
inányt tanított, most ,virklichcr Staatsrath és Exccllenz 25-30 ezer 
rúbel esztendei fizetéssel. Elvaclította erkölcseit a hivatal és -a veszélytől 
rettegő fcrtclincs pl'udentia. Ilét leüny és két fiú gyermeke van; Tlárcu:lról 
vitt felesége belé únt, s ö feleségébe, s a háznép olyan, a milyen a fel
fordult húznál lehet. - Ro 1nbauer engem másnap felkcrcse azon foga· 
<lóban , bol túrsaid szállásolának , s kért ülnék neki, de hogy a 
kép ü,·é 1naradjon. Sz,iraz fö1n1 úgymond, neki egy szép képet igér. 
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- Ültem. Harmad napig dolgozta a föt délelőtt is, délután is, holott
l{reiitziuge1· és D6ncít egy föt elvégez első festéssel egy nap. A kép tér 
dig, és természeti nagyságban. A lcét kar egymásba ötlödik jobb felé,
a fej balfelé fordúl. Intcresszánt nz úgy ne,,ezett attitíld: dc Ro1n�ettie1·
1nindeut nagyít; láttatni aka1ja, s inkább talán 1nint lccllcne, hogy az
Anat01nicít nagyon tudja. Egy fiatal festőnél ugyanott szép n1unkák dol
gozásait leltem. Egy gyönyörű feszületet Van-Dyck után, rnintcgy 2
lábnyi magasságú vásznon. Ncn1 szercte1n a holt testeket, de ezt szeret
ném. Egy lJif<J.1·iát Jézussal, llfengs után, csillogó (brillant) ecsettel. filúrici
a fi1engs hitvese, Jézus a J.lfengs gyer1ncke. l{ét fiiagdolnát, az egyik
Cci1·lo Dolcsétól, s ezt a festö 1ncgtudá nevezni; a n1ásikat 1ncg 110111 tudá
nevezni, de én kitaláltam, nol1a a darabot soha többet nem híttam -
Gi,icl6 1-?.énitöl; ennyire használ ismerni a nagy mesterek: sajátságait.
Ro1nbau1Y1· azt mondá, hogy nálamnál többre ezen isn1erctckbcn ne1n
igen ment valaki , � hitt , hogy utazzunk együtt a 1ucsterség egyetlen 
honjába, R6niába. üreg vagyok, dc 1nennék, ha erszényem engedné. -
Felejtém rnonclani , hogy Ginovszkinál egy Vénuszt is talültam, aluva, 
ruha nélkül; fia ölében aludt el. l\Iinclcn tagja skurzóban : és méo-is 
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isteni 1nlí. - Olellck ! 

Pannonhalmá.n, moí.rcz. 16-án 1825. 

l(azinczy Ferericz1ielc Guzniicsa 
szíves idvczlését. 

Leveled, nagy érdemű baráton,, kettős öröm1ncl lepett 111cg; azzal 
is, hogy a gyűlöletes pernek részedre szakadt vége, s n1ost nltu· mcg
nyughatol; azzal is, hogy ölelhctnélek ncn1 bizonytalan reményt nyttj
t;íl. Senkinelc sem ohajtok hosszú pert, legkevésbé TOic; Jllouuoza.pz1u1v. 
En dolgotokhoz ne1n értek, s érteni nertt akarok; de azt meg �cn1 fog
hatom, mint lehet a világos dolgon annyit pörölni ! Dc az c1nbc
rek szcretilc ezt, s benne ne1n kevesen híznak, midőn 1nások fogynak. 
Azt sem értem, 111int mentethctctt fel sógorod a bizonyos tarto:.1ús lcfizc
tésének kötelessége alól, ha te engedni ncn1 akarsz? S te ezt, ha bár 
egy kis áldozattal is, fogtad akarni, ha cn1beredet nc111 isn1crnéd, s nem 
félnél új  involutióktól, s több és több praetcnsiótól. - Szivcm
böl örülök neked, -nagyságos nőcinek, s veletek ncvenclékciteknck. Isten 
adjon oly sz,ívet, milyen a tiétek. }.16lyen illették a jó nönek s anyának 
szavai lelkcn1et; az asszonyi kegyesség szelíd fénye ragyog azokban. 
- Ha Pesten, végzécl dolgodat, megnyugszol ugy-e, s hozzánk egészen
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hozod n1agadat? Be boldog nn.p fog az re,\.111 nézve lenni! szóljuulc
röviden jövendő utadról:

J>est„ül 1ncgszabadnlhah1socl napj,1t 1 1c1n tudod, nen1 tudhatod. De
]>esten tal.ln 1ncgfogod tndni , ha a napot nem is , legalább a hetet.
lgcn szcrctné111 vagy csak az utolsót is tudni elörc, ncn1 n1aga1nért,
kit n1intlcnkor fészke1nbcn tabil:;z, s tárt karokkal; hanem több bará-

' 

ti1nért, kik tiszlelöitl, s látni vagy csak egyszer is óhajtnak. lrj tehát
J 'est„iít, ha nii bizonyost írhatsz. Utadat n1e1Te fogod venni? Bic:;ké
nek az ugync,·czctt l\I é s z  á r  o s o 1( u t j á n? Ez rövidebb, jó és ke
vésbé unaJ1nas; de n1eg ne késsél , n1crt Bicske és Bdnhi�la között
van egy crdö:;ég, 1nelybcn néha rosz cn1Lerck tanyáznak.: a 111ult no
ve111bcrben niészúrosunkat ,  s társát , az ign1 ándit , minden pénzektöl
111cgfo„ztottúk; de azt gondolo1n, hogy csak 1nészá1·osokra czéloznak,
különösen a pesti vás[u· közelítésével. Vagy Eszte„goinot akarod 1ucg
tekintcni az új épíilct kcd ,·éért? Itt nálunk szállj , örö1nn1el fognak
venni; a v,1rn1cgyc ház ellenében van házunk. fla ](0111,ci„01nba is be
nkarsz tekinteni, ott Sze<Íei· l1'cíbicín az elöljáró; a világért ki ne kerüld.
" 0 bizonyosan veled fog onnan jönni, s elfog jönni nélküled is. 'l'aval
.\'ayys::01,1úatúa,1 v?lt, s hogy téged vártunk, kész fogott a gyalogolásra
lenni kctl,·cdért. lgy tisztcltetcl te! Szeder fog neked tetszeni közöt
tiink l<'g:jobban . .1\kár n1c1TC jösz, elhagyván itt Al1ndst, ott Bdnhidút,
f'öldíinkre érsz; a tön1iircli puszta, ezt é1·ed elöszcr, Tá1·kcíny helység,
ha n1ag:idnak nc1n is, lovadnak fognak szolgálhatni i de ha tudjuk a
hetet, uiagadnak is. - Sokat n,ílunk nem látsz, dc érezni fogsz: sok
szív ohajt h'ttni. Dc egy baráton,, kit ,nost nem nevezek, nen1 kevés
bé tiéd, n1int én : ez ncn1 rnagyar író, dc 111agyar lélek, szép szív, s
a lcgsz<'bb ész. 'l'e ki [ogod isn1cr11i ötct, ha nem szólok is. Ila a víg
1-itkovicsot clcsalhatnúd, J2nclre nu1gá1�ya tön1vc lenne énekkel. Encl1·é
nek terhes a fár;ija, sok agsága, azért Jl17.1ácl nehezen halad. lVlár ugyan
csak a nrgyedik könyvLcn van. 1\lajd ol,·astassunk vele. Addig élj
egészségben, s ne adja, Isten, hogy várakozásomban csalódja1u.

' 

TJjhcly, auguszt. l-én 1825.
Gitzinicsnuk l(azinczv;·a 

szíves tiszteletét.
l�<lcs barúton1, pörön1 a sógoro1n ellen n1cij us 30-in kezdetét vette;

n1ost J
>

e:;lre kell vala indúlnon1, dc lcözbc jött a Diéta s így utarn vagy
novemberre halad, vagy januariusra.1\lcgvagyok tehát fosztva azon öröm-
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töl, hogy megláthassa lak. Nem sziikség 1nondanom, hogy azt mely io·en
f.1jlalon1 . Az a bizonytalans.\g, hogy a Diéta lesz-e, vagy nc1n, na;ról
napra halasztatá vele,u az íriist i s így történt hogy egészen clné
múlta111.

A sógoron1 keményszivlísége öldököl. 1\Iég most is iízi gonosz
jéttékait. Ne1n clsö példa , hogy az Istr:n legne,nescbL tcrc1nt1nényc
n1agához egészen hasonlatlan fiat há.gy. Dc képzelheted, mint :ikaszt
el, mint ront. Nagy kín egy atyának, midőn g y e r m e k  e i t látja
szenvedni. iV[ a g a  kevélyen szenved, n1iclön azt szenvedi, a 1nit nem
kellene.

I En február ólta n1indég itt Yagyok. Nc1n zaklatnak, dc a becsület
érzése n,'>gat, hogy végezzcn1 cl a 1uunká.t valaha. !{észen Yagyok mind
a két levéltárra.!, tudniillik 1nind a Politicurn11iat, 111ind a Juriclicumrnat.
'l'íz ezer pernél több n1 eot keresztül kczc1ncn. Az én dolgon1 csnk az volt,
hogy tekintse1n meg, 1uegvan-e , s n1indcn hozzá tartozó actáival, s ott
van-e, a hol lennie kell. De kezemben levén egyszer, a mi az en1bcrbarátot
és a kin1űveltetés vizsgálóját érdekelhette, ne1n n1ulasztá 1u el n1cgtckin
teni. Osztozz érzési1nbcn, s mond magadnak, mit kelle érzcnem ilyeket
olvasván:

Fascic. 370. Nro 33. Jósef (l\Iariae) ex poone Szornotor oriundac,
crin1inis magiae accusatae, atque ad torturam, postea ctian1 rogun1 da1nna
tae. Processus Crin1inalis. i�nno 1704.

Inquisitio , scu potius fassio cruciatibus torturae C'licita , in qua
l{ondcísianci aliqua, iu 11Iegyaszó, se artificia strigun1 exercuissc, i11 tortn
ra, et post torturan1, asserit. Vidit procul dubio innoccns strix, se in
1nanus amentium incidissc. Quaesitor vccors in suo scripto ncc 110111011
n1 ttlicris, nce locum habitationis adjccit, in10 fassioncnl hanc ne subscri
psit, quicle1n. - Anno 1731.

Joannes Sebük ob blasphcn1ias contra J1Ia1·ict1n ctia1u T!tei·esiani e f 
futitas, utut testes asseruerint, eun1 mente fuisse alienata, manu carnifi
cis mortuus est, cxtracta prius lingua. -- AnHo 1'170 ! ! !

1lla1·ia Szijcírtó, uxor cauponis 'J.'olcsuen. apud quan1 trcs Poloni
occisi sunt, cum crin1cn hoc probari contra can1 nequeat, ipsa vcro, to
leratis prin1is tribns torturac gradibus, nihil fatca.tur, ultcrioribus tor
turae gradibus subjici praecipitur. - 1747.

:JJfidie1· J udaicct, qnod puclcncla viri, qui dc patibulo deci dit, absci
clerit, et do1uu1n <leportavit. Inquisitio (ncn1 sült rá) - 1770. -

Criniinis bestiatitalis rcus (ilyen és infanticicla akkor sok.; n1 iért ?)
ca,pite plectcndus, ac postea cnm vitLt!o comburendus.

6
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N. N. gratiam vitae a l\1ajest. obtinet, ad perferendos m e d i  i

anni ca1 ceres dan11Jatus. 177G. - Baráton1, érde1nlé-e ez, hogy halál

moudassék r;\, '? s e1nber így gondol-e e1nber életével? Bíró-e az ilyen?

N. N. Beclesiac 1�. Cath. S. Patakien. aedituus, fur saerilegus.

17G3. 
N. N. oú de_fecl111,1 1·ationis in biga111ia1n incidens. 1759.

Jl1·icz il[olnd1· voluntarii ho1niciclac ad instantiam cujuscla1n virgi

o-inis note 1)rouunciatioue1n Ca1)italis sententiac eundem sibi pro vitae
ö l . 

, 

socio expetentis, ab orclinaria, poena absoluti 1724. - Es így a talán

rút h1ny elvételét is bi.intetésnelc nézék a bírák. - Én ezen 1552-ik

esztendön kC'zdödö és 1777 -ig menő eriminális pereket eltnélkedve te

tekintettem véo·io- s bíró a törvényszékekben lenni szeretek, noha az
0 OI 

species carnificinae. :Bu irtózo1n ok nélkül büntetni, s a blasphemiákat

csak b o 1 o n d, t i  s z t e  1 e t I e n és az e1nbcrt még inkabb eldi.ihítö do

lognak uézcn1. - Dc 1uidön 8odon1iákat, bestialitásokat, gyilkosságot,
gynjtogatást, gycrmekölúst büntcténck, nagy számban!! Zernplén ynek 40
rabja volt. l\Iost 150 Yan, s több. Honnan ez a rosz: s nen1 kellene-e
szívünkrl.' venui az emberiség javát? Én tudnék egy 1nódot Anie1·ika
hasznú t ,eszi. 

Bele csö1uöröl vén ezen munl,[Lba, tudománybeli foglalatosságaim
hoz térek : 1 lazcín1 t/J1·t/neteihc.z; Szall11szthoz ; Erclélyi Leveleiml,ez ;
n1elycket n1ioll:� a C:ensúra ]3(c:;Úen megengeclé kicrcsztését, két .ízben
<.lolgor.ta1u újr:l, s 1nújusban a Grój' Jllailcíth JJiagyarische Sagen itnd
JJ/iihrche 1 1-jeit lcforditún1, s Jgri:;ncik küldém, adja ki, ha tetszik. Azok
jól Yngy1�,1lc Le:;zélve, s úrtatlan gyer1nckes szellen1öl;:kcl lced veltetik
n1ngokat. �· h ok,·itoclat 1nég se1n olYastan1 végig: dc ha nem szeretnélek
is, ha gyüliiluelek is, sz�rctném azt. Gyönyörű! s hadd mondják: azok
a sov,ín.v, és érteni scn1 tudó e1nberek, a n1it akarnak. Azzal nem J;:e]I gon
cloLli. 1\ ki 1,1egvéni.ilt a 1nás tanításaiban, a másoknak: parancsolgatásá
ban, a kit i l ll'óÍs, nec dcns mensu, clca nec dignata cubili - ugyan hogy
b;inthatna �,z téged , hogy az veled is érezteti fclsöbbségét. - 1\Iondjad
Szedernel,:. hogy régeu szerctc1n: 1niolta pedig utóbbi levelcdböl tudom,
hogy titcl -�·i,:rai szerette, és Iforvút fstucín, n1ég inkább, s 11c1n czi1nbo
raságból. Jlcllek, édes baritoru, forró szeretettel! 

Pannonhahn�in, sept. 29-én 1825.
l{azinc::vnak �: a,;rnicsa, 

tiszteletét.
Szinte mújus derekán fordult meg nálunk Vitkovics, s reménye-
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met,
. 

hogy 
.
nem sokára látni foglak, elrablá tölem, meghagya bclöle

mégis annyit, hogy septembcrrc várhassalak. A Diéta hirdetés azon
ban, vala1nint 111ost vett leveled is erösíti, ennyitöl is megfoszta. De én
békével tuclok várni, s csak tudjam, hogy élsz, és egészséges vagy.
- J\.. közel ölelkezhetésnek reLnénye levelezésünket is felakasztá.
}i'Urecl�·ől, hová fejen1 fesziilései kergetének, augusztus másod felén té
rék. vissza, hogy a tiedet vetten1; melyre ne1n elöbb, 111int most v:\.
laszolhatok kedvein szerint: clszóratva lévén az elött exa.nlcnjcink, pesti
utain·', hova kötelesség vala rnennen1; isrnét egy prin1ieziális praedi
kácz10, 111elyet tegnap elött 1nondottam cl, közbejövetelek által. Fü-
1·eden találkoztan1 a 1nég nern láttakkal: J(isfaltidy Sánclo1·ral Fáy
Andrással, és Pá1,ay Sci1nuval. Különösen 1neo-hatott Fcíynak o-y

1

engécl
. . 

1 
0 t, 

erzese, cönnyi.ided, c!!"oglaló társalkodása , kiben a csipös n1eseirót
ne1n fogtan1 k.ercsni. 0 enge1n egészen elfoglalt. A kutnál Gnz1nicsot
kérdez� tölen1, s hogy nevét 1nondá összeölelkeztelc ka1jaink. Ez ne
keni rolad azt a szo1norú hírt hozta, hogy felette beteg voltál, s te
nekem crröl egy szót se1u írsz. Ugyan ezt mondá G1·. Dezs�f!y1·őt is,
ki azonban rnár a Dietcín teszi azt, mit egy derék hazafi tehet. 

. .. A J.lline1·vci n1indjárt elsö megjelentével sc1nmivé tette a jelen
tesbol ellene_ t�n1adhatott elöitéletet: a dolgozások benne jók; gondos
toll; helyes iteletek. K,ir hogy negyedrétű, s valamicskét dr,ío-a · az
elsőt te váltóztatni ki v,ín�d ,  s nem boldogulhatál: úgy vélen1: �1ert
a kép már lcészen volt. Ar,\,t felcsigázni talán az olvasóknak még bi
zon!talan számok hagyá; n1ajd ha ez ni"í, atnaz lefog száll hatni. - A
te crtekezéscd az clsö k.ötetben ( a 1násodikát n1ég nem volt idő1n 1ueo-
olvasni) Yalan1int kivanatos volt, úgy ne1u lehcte, ne1u ak{irkinek i:,
ne1n kedves; �e én uagyoLb kiterjedést szeretnék e tárgyban. Egy
van benne, miben ne1n kevéssé ütköztem meg, s velen1 111ások. Azt
állítod, hogy szent J:;tuán király által a J:>cinnonhalnii Benedietínusok
nak a<lott ado111ány levél görög nyelvit Ennek autographonja, latán

nyelven van kezünkben, s 1nár sok vitcí.n ment által, de mindég gyö
zedeltnesen. Véleményed alapját tudni vi'igyom, s bar,\,tságodtól vá1·om
is. Vagy talán a uesz1Jrénii görög apáczákat akarád n1ondani, n1ely
ugyan csak görögül volt adva, s 1uclyröl te ne1n en1Iékezel? - JJ1i
neri;cíbci1i a solc apostropltizálás ne1u tetszik nck.en1 : éktelenül czifrázzák
ezek irásunkat u1indcn szükség nélkül. Nem szólok az articulns és
birtokos non1inati v n1ellé szúrt vonásról, ezt 111ég csak én kczcle1u el-
hagyogatni ; de 111inel-: ezek n1ellctt : o-o n d o  s'b v i's g :i 1 ó 

' 
l 

t, , /
r o s z ,  rn i "épp', ö t'? nc1n ltiilönbeu a sok csatló húz:is még ezek-

. . . 6, . 
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ben is: láng-ész, kal'-pe1·ecz; össze olvadt egy szavak ezek? hát hjuk 
össze, mint i1juk : hálacl6, .fiisze1· stb. Külön szavak? hát írjuk lcülön, 
minden csatló nélkül. Valóban ezeket a tarkításokat ritkítnunk. k .cllene 
inkél.bl,, 1ninekutánna megvont hangzóink is már elég czifrává te
szik írásunkat . 

Pesten Jétc1nben, s már FUreden is nagy dicséretekkel hallám em-
Jegetui Zalán f'utását; de hogy 1nég Pesten valék, nem készült egé
szen el; s 1nég nem bíro1u. Kí ne örüljön egy valódi hösi 1nunkának 
n1cgjelenésén, 1uilyen nélkül 1nind eddig elkelle literatúránlcnals: len
nie'? - florvát Endre Larátunk is izzad Arpádja mellett, kár hogy 
nem szabad neki egyedül abban izzadnia! de a csupa poetánalc ná
lunk üres a tásk.l.ja. Új, valóban jó Püspökének felette nagy kegyében 
úszik ez a 1ni barátunk; s ha az él, ez rövid idő alatt k.áptalanhoz 
kerül. Ezt neki ki ne ohajtsa? De meghalt kedves tanítóm, a derék 
Tun1pacher irtózott a káptalani lakástól, mely mellett nehéz légyen 
valódilag foglalatoskodni. 

Theokrite,net Thaisz akará ha nem recensální, legalább referálni 
a Gyiij teményben; de én kértem, ne tenné azt. Kulcsár felesleg is 
mcgtc,·é, Döbrentey irá, hogy félt töle, mint ujításokkal teljestöl, de
megolvasYán tisztánalc tah\Já azt. A vakbuzgaln1ú theologus nem 
retteg jobban az cretnekségtöl, mint ezelc a mi jó barátaink a nyelv
ujítástól. Itélgesscn kiki bchitásával, ízlésével megegyezöleg, én uta
mat kö,·etem , s csak azért is követem , hogy te azt nem rosznak: 
találod. 

l\likor vcrgödel 11Jál' egyszer pöröden által? Igen fájdalom öreg
séged aggs.-ígait '? kinek 1nost élhetnénk bölcs mentorságával; kinek, 
egyedül ill(;.1.'.:k a sok zavarból kiemelni bennünk; annak ily tőle 
idegen, ily gyülölt tárgygyal bajoskodnia ! Iía az a te irgalmatlan só
gorod vagy csak ezt Yenné szivére, netn fogná az egész l(özjónak ár
taliná,·al n1estcrségét üzni, hancmha rosz atyafi lévén, hazafi sem jobb. 
- Eu Erdélyi Levelei•l és Szallusztod eránt értelceztcn1 Páyjal j azt
be;,zél\'.-, hogy n1ég most i:; minduntalan javítgatsz, s hogy igen nagy
gonddal szeded egyebek ítéleteiket. De, édes barátom, te már koros
Yagy, s tartvk tölc, hogy jayitgatisiddal el késel; adjuk hozzá azt is,
hogy ne1n minden javítás jolib a javítottnál; s ha ezt még idegen ité-• 

1 lctek utün teszed, félek, ne talán roszítások legyenek. Po .?so,ib6t nem
,árt jó szelek fujnak; de Vitéz, 11Jonclják, nem akar hinni. }la igaz,
hogy a 1� ,za boldogítása e Ifazri Atyjainr,k kezekbe adatott, úgy ne
kik bölcs 111cggondolást, és szép egyetértést kiváuok Istenemtöl. Ha
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még így sem fog nemzetünlc boldogulhatni, niagunkat kell okoznunk, 
s mondanunlc: n o  s n o  b is d e  f u i m u s. Élj édes barátom szeren
csésen, s ha tesz vala1uit általam is tiszteltetncd, szerettetned, légy 
bizonyos benne, hogy bennem ez is, az is végtelen erántad. -

U. I. Szedei·nek egy különös gondolatja van : nevezetesb fér fiak:
kézirataikat összeszedni, én neki leveleidből a legrövidcbbikét sem 
akarnám !riadni; egy betüdtől sem akarván megfosztatni. Segíts rajtunk! 

Széphalom, oct6b. 27 -lu 1825. 
,, 

Edes baráto1n ! 

Közel egy holnapja m:\r h0gy leveled kezemben van, de én neked 
ma, épen rna, akarék felelni; az nap, mely maga11Jnak, feleségemnek s 
gyermekeimnek, oly nevezetes. In1e ma lépek 67 -ik évembe, eléggé ifjú 
eröben, s győzve az archivumi n1unkát, mely 1uellett éjfélig é,; virra
datkor gyertyázok. De rneddig t::t.rthat az? Az öreg erőnek egy döczcze
nés, s felfordúl. De éljünk a meddig Isten engedi, s bízzuk magunkat 
ahhoz, a mi jut. Ah! az élet végén látjuk, mint kellett volna h:tsználni 
napjainkat! Esztendők kellenek, hogy a mibe fogtam, renüben hagy
hassarn. 

I-Iogy H·irnfyt, Pápayt, Fáyt, látácl, nagyon örvendek. Az utolsó 
Kazinezy leány maradéka, de husz esztendő ólta nem látárr,, s 1nivé leve 
ö azolta ! l..,ápayt 1815. látám v'itkovicsnál, midön Pestről már indulni 
akarék, és így zavarban, lfirn,fyt soha. Bár a nemzet nagy díszét, azt a 
teretntö lelket én is láthassam ! Jót jelent, h0gy a Püspök szereti Endrét. 
Bár mit mondjon Tti1npache1·, a lelkes, és ió; én End'l'ének úgy l(ivánom 
a veres övet, s úgy osztán a violaszín palástot, 1uint n1agan1nak a sok: 
pénzt. lvlert nekem nincs egyébre szükségem. Nyerünk, ha Endre Piis-
21ök lesz. 

Nem szeretek hallani a magyarság pe.;ti C'ensorair6l, s a mi 
Döb,·enteynk ítélete e részben elötten1 gyanús. Azt teszem én is , a 
mit te; örömmel hallon1 az ítéletet, akár kedves, akár sújt, s tesze1n a 
mit jónak látok. De szeretnén1, ha az itélö, minekelőtte 1negszólal, íté
letét olvastatná meg azzal, a kit itélget. I-Ia Florváth Jósef-Elek olvastat
ta volna velem, a mit az elísi6lc ellP.u 1uonda, ki11 1utattam volna, hol ért 
engem han1isan, s dolgozása hol kíván igazítást. En elidálok, olvasztok, 
mert úgy beszélek, s mást is úgy hallok beszélni. De 11e1n elidálok min
dég. A Wesselényihez írt epistolában ez áll: 

,,Gyermek, mi ez 9 s te azt hiszed talán -
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inert a 111 i, és t e, a beszédben 1·en1 ugratik ki. A franczia se1n ugratja 
ki ezeket: q u i y i r a, de ncn1 pattogtatja meg a háron1 i betiít mint 
a fortepiánón a p i  z z i e a t ó  z o t t  hangokat. A rosz fülii, hallv{1n a 
franczi,1t, azt hinné, hogy Ö kirát-t n1ond, pedig háro1n i-t mond. -

Igazod Yan; a rnit a 1liine1Ta első fiízetében adta1u, bövebb ki
terjedést ki,·;int volna. Ellinge1· Dezs�fj'ynek adá a dolog vitelét, s ez 
111cgszólíta, hogy segéljen . .:le1nnJ in1 scn1 vala egyebe1n, s ez nen1 l;:ész. 
Oda adtan1, folytassa nJás, a ki inkább tudja, Z:Jesten lakik, s rá 6r fel
hányni, tudakozni. - A szent lstvún göl'ög Diplonuíjri eránt, édes bará
ton1, te téYC'Sztél rncg. l\Ii n t a szerel 1ucs 111 indenben hiny káját látja, úgy 
l:itálak én téged, a hol a 11reszpré1n Szíízeit kellett volna hítnon1, n1ihclyt 
az őket is, titeket is boldogító hozódék elő. Ez a soknen1ii gond és 
az öregség n1egtéveszt, n1cgzavar, cnge1n az írásban, 1nint J)ezsöj)yt 
a beszédben, ki azo1nban basonlíthatatlanúl szcbbeu beszél mint ír; a 
1uit 1uost is bizonyít a Diétán, ha való a hír, hogy elsö szolóuak, ő tar
tatik, dc két ir,ísa hallgatással nc1u nycrc elfogadtatást. lVIely igen sze
rctnén1, Lia Le J)ozsonyt 1uost láthatád va.la, s Dezs�ffyt, és az én szercl
n1cn1ct, az ö 1lur6l fiát. 1\z á1n a gycr1nck ! Nyolcz nyelvvel, s rnindég 
k.önyvckbcn ! s 1ncly ti::;zta fej, 1ncly tiszta lélek.) -

1!i a Diéta felől keYcsct t11dnnk. Levelekben senki sen1 111cr úo·y 
' b 

írni, hogy az Olvasó ne lássa az 11·6 ne1n szabad lelkét, s a kik haza 
futottak, gycr1nekck, vagy féltik bőröket, legalább nyugalmolcat, s hall
gatnak. J\ �zo1nszéd n1cgyék köYcijcit rnind ismerjük, s ncn1 úgy n1int 
azok, a kik ökct ott hallják, s talán 1nost először. A híres 17itéz oldala 
n1cllett, úgy hogy karon1 karjához ért, n1íg ö harsogtatá szörnyü baza
fisúgút , Yalóban elaludtan1. Sokak.núl a jó szc1·etcte csak hiúság; hő
sük 1nig csendesen van 1nindcn: dc ha a gyík n.1cgzördíti a fa lehullott 
[cyc[eit, reszketnek. De olyak is kellcnclc; lármázók. Beregi Viczeispán 
13. J)rényi Zsig1noncl nagyon gazdagon van n1cg,ild va; d c  ez idén ol yak
csének 13ere9be1,, a mit nc1n lehet botránkozás nélkül hallani. I{át
Ze1nplé11yben n1cly li.ll:Ltlanságot követének cl né111elyck az cránt, a ki
nek soha sc1n fizethetik 1110g érdemeit! De nem ismeri az emberi dol
gokat, a ki az efrclékcn álmélkodik. - Ennyi solc gonosz közt, kik, a
111i legszebb, 1uég jóknak akarnak. tekinteni, csuda hogy állunk. Cen-'
sorokat.' C'ensorokat ! n1int l�ú1nríban. A szív tisztasága első érde1n még
a közcn1bcrckbcn is. l\Iíg az nc1n lesz, 1ninden roszúl lesz!

" l\Iindan1ellctt örvendjünk férfiainkon , s kin inkább 111int, a haza
Orangyalrín, a kecl,,cs 1\'ddo„on, ki 

A z é r t l e g e l s ö , 1n e r t l e g é r cl e m e s b. 
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Azol{ közt, a kik ott legelsöbcn vagvnal;: 1nost, na<>'y fio·velmct I J 0� OJ 

érdemel T7ay Ab1·ahá1n, bo1·s6di első illispán, a nagy Trayriak egyet-
len fia,, s az aty:in1 testvér6nelc veje. Felesége J(azinczy S01:Jhie. 
Ingeni benigna Yena est, s tűz , és szerencsés szóló. Igen derék , az 
ungvári Sze1·encsy is, s örömmel hallon1, hogy ez tündöklik. - Egyéb
eránt csak azt jegyzem meg, hogy án1bár férfiaiuk nagy tiiz6nelc örven
dek, ez a nagy tiíz rettent is : a 1ni feszes, ne1n tarthat soká. Jobb a 
lassú tiiz. /Nagyon óhajto1t11 hogy Theokrítoszodat reccnscálJ'a valaki 

, 
' 

de olyan, a ki görögül is jól tud, pocta is. En kevélykcdvc ol,·astam 
barátomnak dolgoz:isát , s bizonyosan nem a Döb1·enley érzésével, ki 
vag·y nc1n az, a 1ninelc apostásiája 1nutaija, vagy dicsérete üres hang. Én 
apostásiáján fel nem akadok; is111crcn1 ötct jól; s tis:�tclc1n �Lz érzést, 
a vélekedést, melynelc sokszor okai sc1n vagyunk .. l)c sajnálon1, hogy ez 
a barátunlc 1nagának ked vetlenségekct akarva esiaál. l\Iert ö vigy[Lzóbb, 
u1inthogy afféle rajta akaratj:in lcivül történhessék. 

Szedernek Prt:1:nonhal1ná1·a írtam, noha tudom, hogy J:,.Ta9yszo1nbat
volt eddig lak,ísa. Ürülök, liogy k0zelítheték feléje, és ha barátságába 
fogad, azt neked fogoLn köszö11�i; a k.inclc szeretek köszönhetni. 

l\Iihelyt lcendeink haza jőnek, megyek Pest1·e, s 111cglútlak. I-fa 
so1·son1 mcgjayuJ, látni fogon1 Bécset, s lcét fian1n1al. Gycr1uck: sokat 
tanú[ látásból, s 1'!1aga1n akarok ott ;-:czctöjök lenni. Igy téged ncn1 egy
szer látlak meg. Elj szerencsésen! J\raszsza r:id Isten 1nindcn álclásit, és 
tegyen n1inél clöbb Pannonhalmi Apáltrí. Jó ember nagy helyen sok jót 
tehet. 

• 

Pannonhalmán, deczen1b. :5-én 1825 . 

l{azinczy1talc Gztzniícs 

tiszteletét. 

Szerencsésnek tartom maga111at, ki házadnak nen1csb örvcndczé
sében részt vehettem. Az a te hozzán1 az nap írt, és akarva az nap írt 
leveled engen1 lc0ztctck jelenné telt, s ide hozzán1 szállított benneteket, 

, 

hogy rólatok a legforróbb érzéssel c1nlékczné1n. Elj, édes baráto1n, élj 
még a tieidnclc sokáig! sokan vannak a jó hazában, kik Yelem ezt az 
ohajtást teszik dicső életedért. - Igaz hogy a sokat tapasztalt ősz, éle
tének végén, á.t futván a hátrahagyott egészet, sokat lát ebben olyant, 
a n1inck vagy épen ncn1, vagy másképcn kellett volna lenni ; cle én 
azt v6lcn1, hogy 1nit a 40es így itél fiatalabb koráról, a százados, te
gyük, az ezredes, épen úgy fogna ítélni hetvenes koráról. Dc azt nem 
hiszem, hogy a kon1olyabb kornak ítélete n1indég a leghelyesebb is: 
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legalább a harn1inczados férfiú, ha a hetvenesnek tapasztalásával bírna, 
ennek it6lctét n1ég sem fogná sokban követni. l\finclen kornak van Is
tene. Eleget tett az, ki mindég azt tette, mit, midőn tőn, legjobbnak 
gondolt. De úgy 1nég se1n vagyunk, szegény nyava.lytís emberek, kik
nek annyi parancsolóink ;-agynak, hogy: ha ujra elkezdhetnénk, ismét 
a multat kö,·etnénk ! 

:i\linket a pozsonyi hírek majd felkapnak, rnajcl levernek Yáltva. i\1Ii
dön e1,t íron1, a felkapás ór,ijában Yagyunk; s félek, ne talán n1ár holnap 
lehulljunk. [Jtolszor az új királyi resotuti6t ,·ettük:, melyet a közönségeseu 
tis:i:;telt, szeretett 1'lcicloi·nu/.; kell különösen l�öszönniink, kiről a 111ely szé
pen, oly igazán énekléd, hogy: azért legelsií, rnert legércle1nesb. Éltesse Isten 
a lelkes férfiút köztünk, s érettünk sokáig. Legjobban soha se1n le�z; és 
elég jól les:,:;, ha roszul nem lesz. --1\lit itélsz te a projectált, s cnthusziasz-
1nuszszal fogadtatott nyelv i1kaclé111icír6l? Czélját 1nég nen1 tudon1, nem 
s1,ólhatok ho1,z{t. Sztrokai, tabularis prókátor volt a napokban nálunk -
ez régi baráts,ígoddal dicsek,·ék elötte1n, s levelezésről szóla, 1ncly öt kifá
razt.1: 111osolygék. I{épeclre is inert nálan1 , s innen a beszéd eredete. -
Ez nckc1n azt n1onda, hogy ha úgy lesz elintézve ez az Akadernict, mint 
1nost a .l\[ a 1· e z  i b án y i jutalom itélő 1negbizottság, nem jót várhatni 
tőle. Ennek , úgyn1011cl , tagjai majd n1ind idioták a 1nagyar litera
túrában: az egy liol'vrí.t tartja bennek a lelket. De nekem az enthusziasz-
1nusz tetszék 1\'agyjainkban, n1elyet azonban tüstént használni kellene, 
ne tal.in kigözölögjön. 1\ n1i hirtelen tá1uad, hirtelen s:.:1okott el is tünni. 
- Gr. Dezs�OY dolgozás{1t, úgy hallon1, azért tették. félre , mert az 
aeszthcticus lélek ott is n1agasra kapta öt. Elhiszen1, hogy a szép lel
kü s nycl,·ü férfiú a hideg, parla1nentaris körben ne1u legjobb helyen 
áll. Dc 1nc:g is szeretném, ha a clictálís acták n1agyarsága gondosban 
,·olna kidolgozva; s ha ne1n szépen is, legalább graro1natice jól adat
nék; ne ellenkeznék 1naga n1agá\'al, s ne l<ellene most m é l t ó  z t a s
s é k-ot, n1ajd 111 é I t ó  z t a s s o n-t , olvasnunk. De n1it tehetnek. öle 
róla, ha iróink is így ingadoznak! :t1Iajd az Akacleiniet 1neghatározza 
- hatalo1n szavával!? - n1it hogyan k.ell írnunk.!

Szederiink vette leveledet, s ezt neken1 tüstént, örö�_étöl elfogva,
n1t'girii. Te is, ö is, nekem köszönitek a barátkoztatást. Ürülök rajta. 
Dc hiszen nc111 Yoltatok ti barátok régtöl ? Szede·r neked rég: tiszte
lőd; s te öt clöbb tisztelé<l , mintsem tőlem tudósítást vennél eránta. 
A nyertes itt Szeder, s köszönetét elkcll fogaclno1n. Néked csak úgy ' 
engedhetcn1 meg, ha nekem köszönnöd valamit neked kedves. En ta-
pasztalom, 1uit tesz fiatal embernek ősz bölcscsel társalkodni: többet 
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tesz ez, mint tomusokat végig s át olvasni: ezek nem csupán nekem, 
nem is épen nekem vannak írva; de a te hozzán1 intézett beszéded-· 
nek minden szava enyém, kirekesztőlcg az én kincsem. l\Icnnyi kincs 
volna 1nár az enyé1n, ha régibb ösztönömet iljúságon1 gyáYasága nc1n 
tiltja követnen1 ! l\Iég Pesten létemkor vágyék hozzád írni, s Yezérlé
sedet lcikérni. Tarték, hogy kinevetve vetsz meg. Nem tudám még ak
kor; hogy épen a legnagyobb lehet egyszersmind a legkisebb is; s 
hogy a nagytekinteti.í Szé1Jhal1ni hősben legyen egyszersmind a fiatal
ság barátja. De így i s  nycrten1, mit a1núgy nyerni nem fogtan1: K a
z i 11 c z y t n e  1n leo l d  u l á s  s a 1, é r d e m  m e 1 n y e r  é m meg. -
Ö1nöljenek, ha 1nár rnegindultak , a szív szebb örö1nei ! Egy gondolat 
régtől gyötör 111á1·, s bár hunytomig gyötö1jen ! I ·Ialandók vagyunk, én 
is, te is; s azért, hogy te 1uajd két annyit számlálsz, 1nint én, elébb 
végezhetem én a pályát, mint te. Dc enge,u feledni fog a világ, s fe
ledhet, ha ma hunyom el; téged nem fog, nc1n tud feledni, s felednie 
nem is szabad. A te neved élni tog, és a t e  dicsőséggel koszorúzott pá
lyádat sokan fogják tudni, sokan tudatni akarni. Csupa nem jót, bizon1 
az emberiséghez, senki se1n fog rólacl mondani ; de lehetnek, lesznek 
lceverök, homályosítók. Te gyengeségöket neveted; de hátra hagyott 

. .  

baráticl nem. Ürül a barát, ha 1ueggyözödve szólhat róLicl, s van erős-
sége, honnan az ellenség nyilait foganattal vissza repítheti. I--Ia te en
gen1 nem méltatlannak tartottál, kit barátságocldal jutalmazná!; s ne1n 
tartasz rnéltatlannak, ki nevednek: valn1niut szívében, úgy a világ szi
ne előtt is emléket emeljen: úgy bizodahnasan megkérlek, tudasd, 1nit 
tudnom e czélra szükséges, velern. Kebclc1n hi.íségéröl, érclc1niclet be
csülni tudó lelkcn.1 egyenességéröl te nem k.ételkedhetel ; s egy jó ba
rát sokat ér akkor, mikor rnár nem vagyunk. Engem hozzád érdc1nci
den kiviil nem vonzhat se1u1ni egyébb; ezt tudja, kell tudni a világ
nak. - Igaz, elég sok, a mit eddig is tudok barátságos közléseidből, 
söt ezek nélkül is közismerctt\ tetteidböl. Lelked belsejének: is szép 
tükrözése ragyog ki több vonásaidból, n1elynek nézlésében az enyém 
elmerül, felvidúl, s újul. De szcretnén1 egész 1násodat egy táblán szem
lélni a leghívebb ecset után; mindenről teljes bizonyosságot nyerni, 
hogy rnidön maga1n érzem nagyságodat, általa n1ásokkal is, a nen1 aka
róval is , tapintathassan,. - Elégítsd ki, édes baráton1, szivemnek e 
forró óhajtását , s ne vond 1ueg , tőle1n azon dicsőséget , 1uely reá1n 
annak elgondolásából már előre árad, hogy Kazinczy lelkét én is1uere1n 
legjobban. Ha én előbb leszólítatnám az életpályájáról , bizoclalinad 
levelei a leghivebb kezek közt fognának maradni, s minuen szentség-
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tclcn lcczck.töl megőríztctui. - 'l'e azonban élj sok.áig szerencsésen, s 
bizaltua 1unak kiJntéseért védjen nehcztelésed ellen a barátság ge-
. n1usza. 

'l' t ·11·1 · 11·tc1·l''u 1·?1nl,n,·'k n1ai korához fVielancl értekez�-.1.1 111 1 1 ( .1, 1111 c<L , • 00 • 

se! l\lcnuyi jót tettél csak ezzel is nekünk! E r cl é l  y i Le v e  l e k. ! 
S z a l l u s z t! 

Ujhely, febr. 12-én 1826. 

Giiz1nicsn,al..: J(azinczy Ferencz 
baráti szÍ\'CS iclvezlését. 

l\lely igen régen ,,'Írod lcYeleroet, lccdves baráto1n ! iVIinclég vád
lán 1 n1aganHtt

1 
1nindég szándékoztnn1 felelni kedves leveleclre

1 
de szán

dékom csnk szándék 111arada. Így játszik a szerencse minden felté
ti1n1ncl. Dc ha n1cgvárakoztatálalc is, bizonyos lehetsz felőle , hogy 
naponként e1nlékezén1 rólad

1 
s azért is 

1 
1uert egy t::'.irgy , n1cly egy 

holnap olta rlfogott 
I 

téged tcYc szen1em elébe. A u1it Jllendelsohn 
1nonda egyik. clöbcszétlében, hogy ü nen1 írhat egy sort

1 
hogy Lessinget 

ne lássa 111aga előtt, s ne kérdie
1 

hogy arra n1it rnondan:1 a n1egholt 
1Jarút

1 
azt én, ki\·ált ezen clolgozáso1n alatt

1 
1nondhatom reád nézve 

n1agan1ról. - A üolog ez: 
()t csztendüs Lojos fi�un

1 
a J-JophiP kedves Benjárninja

1 
szüntelen 

alkalrnatlankodik. anyjának , hogy öt 1nulassa a bibliai történetekkel. 
, 'o117iie a bécsi Salesiánák k.özt ezeket franczia nyelven tanulta

1 
s egy 

1uagyar könyYct kh·únt, liogy n1egolvasYán a hist6riát
1 

elaka;lás nélk.ül 
tchrsse, a n1it I�ajos és a lcét rsztcnclős Bálint kivánnalc. l�n l<ezébc 
aclü1n lliibnl'1·t. l:'cleségen 1 elvetette: ,,hoyyan adsz te nem ismert könyvet 
gver111el..:úfnek ?" kérdé, s n1utati

1 
rnit beszél ez a vén theol. a Sodorna 

an�yalairól
1 s a helyettck lciadott .Lút leányiról, s a A[ichál házassági 

aj,índék:irúl. - Az 11jhelyi prédiká.tor épen n1ost adá k:i (1826) a vén 
thcol. n1unkaját, dc egy né1net 1�j thcolog. elv:iltoztatásival. Az nekc111
úgy ne1 11 tetszik, n1int az rlsö. Jtn e clolgokat rnythologia Christiano
r11n1 ct Ilrbraror 11n1 gyanánt néze1n; tudni azokat nen1 csal< thcol. és 
rclig. czélhúl, hanen1 hist6riaib61 is kell; és ha. nc111 tuclon1, hogy Iz
rael, 1nint tu,;akodék az A11:1.11a1l((t, 111int érteni rneg a clebreczcni Consul 
Jí'ríy .Jrínns úr (Jy /{jtenu:n!Jlbl'n a két tusakodót? Ezen felül azaz incorntus 
bc,;zécl ! L:ítún1, hogy a llolog nem sok 1nunkámba kerül, s tartoztan1 
ezzel gycr1nckcirnnck, s egy újat csinilta1n. Patakon oly férfi tanítja 
:i. theologiát , :t kit t e  is nagyon szcrctnfl. Bibliotbecár volt Patakon, 
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valóban Chalcenterus, Götti,rigát látta, szüntelen tanúl
1 

s feje tiszta
1 

szíve 
tiszta 

I 
egészen tiszta. Bekülclé1n neki a inunkát , mind hogy itéletét 

adja
1 

mind hogy némely homályi1nat verje cl. Azt felelte, hogy az ö 
gyern1ckei e tárgyat 1nás könyvből !anulni ne1n fogják. Egy hclytt azon
ban nagyon megbotránkoztatám. An1bár az Excgeták magyarázatjait 
( élt. gyermekeknek) nen1 szerete1u 

I 
n1aga1n is az ü vétkökbc csé 1n : 

,,Jákob azt álmodá
1 

hogy tusalcoclik
1 

s fetrengésci lcözt
1 

áhnában, ki
ficzamitá lábát" .... - 'okat neveténlc rajta 

I 
hogy Saul a préfétál< 

lcözt 1uit tanít. Ellenben a fügefa átkát úgy magyar,:ízám, hogy azzal 
prof. S01nosy János is ( ez a neve a professornak) nagyon mcgelégeclett

1

sőt meglepve vallá magát. -
l\Jindczen haszonta.h1nságot néked azért beszélc1n

1 
hogy cl1noncl

bassa1n előbeszéde1net
1 

mely itt következik: 

Szív és és.z azt kiáltja n1indcn c1nbernek
1 

azt kiáltotta rninclcn 
népnek, és azt fogja nlindég kiáltani, hogy Yan lsten; hogy az hatal
n1ában és ak.aratjáLan tökéletes; hogy ü tcrc1nte n1inkct, és 1nincl 
azt

1 
a 1nit látunk; hogy az emberek sor:;út1 

és az egész Yilágét
1 

ü igaz. 
gatja,; hogy minucnhol jelen vagyon

1 
s nc 1n egyedül cselckedctinkct, 

hanem legtitkosb gondolatinkat is hí.tja és isn1cri; hogy szereti a jót, a 
11en1 jót gyűlöli; hogy testeinket elbontja a halál, de lelkei ok: c!Lo
molhatatlanok; hogy ö a Szent, az l,qaz

1 
1nindenkinck 1ncgadja, a n1it 

érde111le; hogy ötet i1nádás
1 

hív tisztelet
1 

lu\la illctik1 netn 111inthl1 nc
k.i arra szüksége, volna hanen1 n1ivel az által n1i nyerünk, kiknek ez 
a hódolás, midőn dolgaink óhajtásunk szerint folynak, örön 1ünket 
1negszenteli, s bennünket jobbakká, ncmescbbckké tcszcn; szou1orú
ságunkba11 vigasztal, kisértetcink közt, hataln1asa11 tán1ogat. 

E szent1 e jól tevö hitet
1 

- inkább 1uint tudást; mert mi ke
vés az, a n1it c1u ber tudhat ! - e vallúsos érzéseket a „Bibi. 'l'örté
netelc" nagy sikerrel nevelhetik, a gycrn1eki szivben, ha a szerint 
adatnak elö

1 
a 1nint a gyern1 . esztendők kíYánjúk. Kisdedeknek is 

egyszerre sziikség úgy és egyetcn1ben gyakorolni a léleknek minden 
tehetségeit, a fclsöbbeket és az alsóbbakat; s kit szál hatna n1cg az a 
gondolat, hogy ezektől vakhitclt kiv{1njunk

1 
hogy nekik az cln1élkcdést 

tilaln1azzuk? kit az, hogy őket a jó szeretetére nc1u a jó szeretete, 
a ríit gyülölésérc nc1n a rút gyülölése, hanen1 képtelen ígéretek, 
s babonás ijesztegctéscl( által serkengcssük. De valóban egészen ol
van tévesztye a dolog

1 
ha felejtjük

1 
hogy a gyermekek még 111eg nem 
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erősödhetett értelme mindent 1ueg nem bír, és hogy ezek körül igen 
nagy gonddal kell vigyáznunk, ne hogy az elmélkedés el1néskedéssé vál
jék. Nagyobb korokban igy lesznek lépteik: igazán bátrak, igazán 
biztosak. 

E történetekben sok van, a min a gyengébb korú gyermekek 
felakadliatnak, s ann:tl inkább, minél elmésebbel{; mert a kiknek 
kegyele1n kevés mértékben juta, se1nmin nem alcadnal{ fel. Elmon
dani nekik, hogy a keleti nyelvek ez vagy an1az szólása mit jelent, 
nagyon hasznos lesz, olykor szükséges is. De a ki az ö javokat iga
zán aka1ja, ó,·ni fogja 1uagát 1uinclen tudós n1agyarázásoktól; az efféle 
nen1 az ö koroknak való. Beszéljük nekik a történetet, a hogy azt 
egy regi nemzet szent könyvei beszélik , s azon czéllal, hogy a so
ványabb tárgyak késől,bi tanulására clkészítessenek. szoktattassanak; 
hogy tehetségeiket fcjtegethessük; hogy szíveikben a jónak, igaznak, 
szépnek szeretetét ébresztgethessük, s beszéljük azon bölcs tisztelet
tel és hüséggel, 1nely a gyermek bizodaltnát megnyerheti; s tiltsuk. 
el ,Utaljában a czélra ne1n vezető, tiszteletlen fcszegetéseket. 1Iondjul{ 
a hol kell, hogy a dolgot 1uég most nem érthetik, de idővel öle is fog 
júk, s elégedjünk tueg vele, hogy megtanulták, a mit nekil{ javokra 
beszél ettünk. 

1\. ,· allás nem barátjai kiilön fogva vizsgálgatjál{ annak tanítá
sait, hogy rnondhassák a 1nit mondanak. Ne1n így kell; jóltevö hatá
siban, s tiszteletes egészében illik azt tekintenünk. :riiJ:ely Philosophia 
tanítja így az akarat szentségét, az erkölcs tisztaságát? 1nelyik hat 
igy tudósra és nen1 tudósra? Tanított vallás nem lehet az a másika, 
s ezt igen tisztel. okok kiáltják szükségesnek. Rendes tévedés tehát 
hogy ezek az iskolák hölcseinek. ne1n ritkán szinte neYetséges káprá
zolataikon fel nen1 akadnak, a Socr(l,tes és C'ice1·0 szájá.ban megértik 
a szót, s a görögök Jllytholo9iáját 1nég csudálgatják is; itt pedig min
dent hidegen feszegetnek, s csalc azt javalják, a 1nit a hideg ész, az 
a józan javai! 1'isztclet annak ; az bennünk lstflnsé9 szikrája: de a 
léleknek egyéb tehetségei is vannak , s azokat nem azért vevénk, 

' 

hogy az ész által elfojtassanak. Es ha intésünk itt talán helyén ki-
Yül lenni Játszhatnék is, paedag. tekintetből bátralc vagyunk kimon
daui, hogy a ki gyern1ekeiben idő elött ébresztgeti, és nagyobb mér
tékben, ezt az észt, 1nint illik, őket azon szép szerencsétől fosztja meg, 
hogy a dolgokat poetai fényekben is nézelhessék, s I-Iomért később 
1negtudhassák kedvelni. Ha ki a napba n1ereszti szemeit, elvakul, mint 
a ki mély setétbe van elzárva; organu1uaink úgy alkattak, hogy mi csak 
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akkor lehetünk: boldogok, midőn a két végszél k.özt lebeghetünk, s a 
reggeli korány és az estvélí alkony félfénye szemeinknek kedvesebb, 
a déli nnp vakító világánál. Ne vágyjunk egyebek lenni, n1int a 1uiknek 
tererntve vagyunk. -

Igen kedves lenne előttem, ha tudatnád velem ezen elöbeszédem 
felől az ítéletedet. -

A11r61·a jobb ez idén n1int Hébe, Endre, Vörösma1·ty, és osztán 
maga a lelkes l(isfaludy l{ároly és Bajza, n1iket adának ! Bajzának 
bo1·dala, Kisfaludy l{árolynak (volna szárnyarn) n1ely lelkes két ének, 
scandált és rítues sorokban. S hiheted-e, hogy 1nég Aur6rát és l{ébét 
végig nem tudám olvasni? Bártfay i s  ugyan jót ada s mely t u cl ó s 
nyelvben. 

De élj szerencsésen, igen kedves barátom. Elüté az éjfél 6rá
iát. Alig látok. Szede1·nek ezer szépet! -

Pannonhalmán, febr. 26-án 1826 

Kazinczy Ferencznelc Guz11iics lzid6r 
szíves tiszte! e tét. 

Igen, kedves barátom, te engem mcgvárakoztattál, s várakoznom 
még oly türhetetlen nem volt, mint épen most. De én annak a ba
rátnak, ki atyai szeretetéből, gondoskodásból exe,qeta, szent történet 
fejtegető, lön, ezt a kis boszontást nem csak bocsálni tudon1, hanem 
még megis kösüönni. Valóban a legszebb, a legszentebb foglalatosság 
volt az, mely engem hátratétetett; s én annak, n1i ilyen, igen sze
retek hátrálni. Benned valódi pat1·ia1·chát kell ti„ztelnen1, ki fa1uiliá
jának. közepette atya, tanít6, pap, egyszersmind; s példád azt óhajtja 
velen11 hogy bár minden at,ya ezt tenné; a vallást, életünk legboldo
gítóbb kincsét I n1aga ébresztgetné , intézné, erösítgetné, magzatinak
előtte megnyílt bizodalmas. sziveikben. 1\.z atyai és anyai nevelés a leg
természetesb ,  a leghathatósb. De l{étségen kívül az atyáknak n1ind 
l{azinczyaknak s az anyáknal{ mind Sophiéknek kéne lenniek ! - Elü
beszédeclröl mit 1uonclja!{ egyebet, mint hogy mily gyönyörű, oly igaü 
is. !11int tévcszténel{ utat azok, kik a vallási nevelést azon koiTa hfl.
laszták, hol az ifjtl minden egyébb ismeretben jártas (pbilosophus !) 111e
lyektöl fogva azt megbirálhassa, a hideg ész trónja előtt! !1Iintha neu1 
épen a religio volna természetünk első szüksége ! minthfl. a tern1észet, 
melynek mindenek előtt nyílik meg a fiatal szív, nem 111indenck elött 
sejtetne velünk Istent, még 111inek:elötte ak:ir erről, akár arról rendszeresen 
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elniélkeclni tudunk! S hányszor ne1u ro1ulik. 1neg a fiatal szív hideg eszé
nek vezérlése ab1tt, hogy osztán se1nn1i szentnek érzésére fel ne gyuljon! 
:i\Iindég 1uegcgyczte111 én abban teveled� hogy a rcli_gio szivilnk .dolga;
c;;ak azt achbn hozzit, hogy es:-:iinké 1s egyszers1n1ncl: de valoban a 
hidC'g é:,::t, ezt a ulindent feszegctöt s azért többnyire pusztítót, ncn1 
értcttc1n; s akkor ncn1 is gyenuel� nevelésröl, ne1u is egyes c1nber reli
giójáról Yolt köztünk szó. - 1-\.ldás rcúcl, édes baratorn, ezen szép 
tettedért; :ildá:; a gondos anyára, s e szép gond alatt serdülő 1nag
zalokra; azon Istentűl, kin gyönyöri.i beszédedet kczdéd, s oly szívc
se11 kczdéd. 

:KcYclésröl téYén szót, n1cgncm {1llhato1u, hogy a Diétán e tárgy
ról eddig ejtett beszédekről go11dolatin1at bar,ltsúgos kebledbe ki ne 
öntsc1n. 1'agadbatatlau, hogy a nevelésre fő gondját illik vetni a kor-
1núnynak ; csak az ,iltal ren1t\lhet jó polgárokat , s azért boldogokat 
is. 1\. közne,·cléshcz tch[�t tagadhatatlan jus:;a Yan a törvény hatalom
nak. )�ngcdj fclsóhajtno1n itt, yajha egy vallásuak, Yajha egy nyelvűek: 
Yolnúnk, 1ni szc-gény 1nagyarok. ! - Azt ki,·{inák a Státusok, hogy a 
li'e[sJ_q huzn,í vissza tilaln1út a protestáns tanítók ellen k.ath. részen. 
Azt kí,·únák is1uét, hogy a protcst. il]ú:;ágnak adassék vissza a sza
badsúg ki1nehctni a k.ülföldrc tanul.is Yégett. i\[ért az elsőre nézve nem 
ké:rék inkúbb, hogy a h.izi , különöző nevelés egészen tiltassélc el? 
Legalább , ha Yaloban az a ne1nzcti tiíz éleszti Nagyjaink szíveiket, 
n1cly 1nindcn szaYokból kilobog, ezt kclle k.ülönösen kérnick. Ila el
fajult >.'agyjaink gycr1nckciknck ujra szülctnick, ncn1zcteseclniek lcell, 
ezt csak a közönséges ncYclés által vihctni lcgbizonyosabban véghez. 
Az a külön ne,·clt iliú (/l'új isn1cri-c egykorú polgár társait? i\lcgta-

, 

nulta-c iíket becsülni? l�szrcvettc-c, hogy erkölcsi tekintetben 1ncny-
n.) icn vannak felette , kiket 111ost l<eYélyen vet 1ucg fényes l<öréböl 
lctekint,·én az alacsonyabb szülctésiiekrc? Kcu1 fogja-e ez egész életé
ben szúgycllcni azok közé elegyedni , kiktől 1ninclég szorgahnatosan 
túvoztat, a kiilönözötl? ::> ha szabad neki protest. tanítót adni, szabad 
lesz kétség k:ívül külföldit is adni, mint ez eddig történt közönségesen. 
S neinclc ez az, 1ni ellen anuyian cn1cltuk n1úr szavunkat és tollunkat? 
Dc a n1úr közün:;égcs kath. neYelök esupa barátok! ezt hallom egy 
sc1n jo deák , sem jó n1agyar nyelvű drúftól 1nondatni. IIiszen nen1 
nagy idrjc, hogy t·pen ezeket kíY:inta a haza. S az-e ma a barát is, 
111i a köz(:p sz,izadokban Yolt? Dc erről ncn1 akarolc sokat, ne talán 
Cic. pro do1no szóljon hclölc1u. 1\ nc,·elés tárgyait,  1nódj(�t határozza 
1ncg a kor1uáuy; legyen 1ncg az illendö fölvigyázás , s csak: alkaln1a-
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tos tagolc rencleltessenck a tanítói székekre : legyenek aztán ezek: fe
kete, fejér, k.ék köntüsiíek, úgy hiszcrn a foganat egy lesz. 'l'en n1a
gadra hagyom elgondolni, ha a sze1'zetes, különben tiszta fejű, s szivü 
férfiú nem alkalmatosb-e a k:öznevelésre, tanításra, n1int a sokfelé szórt 
gondú világi .  - I-Iogy eddig a köztanítás v.1rako�ásunknak nem igen 
felelt 1ncg, k.özelebbi okát 1nagában a systemában kell keresnünk, rnc
lyet föbb tekintet sanction[dt. Ugyan n1ond 1ueg ncke111 , ne1n té,·cd-c 
el a még gyenge nevendéknek fejlcni indult eszccskéje abban a sok 
dirib darab; különféle tárgyú dolgoknak tanulá�okban, 1nclyckct 
sem a tanítónak igazán kifejteni, sen1 a gycr1neknek elgondolva ta
nulni nincs elegendő ideje, tehetsége? S n1indezt többnyire la tán nyel
ven , irásból (könyv igen kevéshez van , nc1n is lehet a nagy dolgot 
úgy összehúzva kidolgozni, hogy becsületet valljon vele a szerző) egye
dül a latán nyelv kedvéért! 1\Iért a dolgot nc1n bízzúk hosszabb ta
pasztalúsú tanítólc

'ö
? 1\ rt sanctionálnak oly könyYcket (Grigely, Tle1·

seghy !) 1nelyekben a dolog cs11p�, zavar? Legyen helyes systema; s:i:a
bassanak a tárgyak a nevcndékség erejéhez; legyen gondos felYigyá
zás a tanítókra ( dc ne háro111 , négy fcliil is, hogy a szegény tanító 
azt se tudja kinek engedjen, k.itöl tartson!) a foganat ncn1 fog clina
radni. - Súgj te valan1i jót a lelkes Gi·6j"nak Dezs1ff);nek; ki maga 
is  elég szép tapasztalású e tárgyban. .i\lért nem allítalhatnék fel egy 
tudós tarsas[tg, az isk :olák és tnclo1nányok elintézésel,:rc, bogy :i. sokra 
figyelmező }letytartó tanács mcntetnék fel ez alól a tcrch alól. - 1'-... 
l,:ülföldrc n1cnctcl{ s az ott tanulás scn1 egyez 1ncg a. nemzetiséggel. 
l\iiért inkább ucm k.érél< protcst. hazúnkfiai, hogy részekre a ltazAban 
állítassék Akademia, legalább theologiai; n1crt philosoplri,ít, törvényt, 
sat. ne1n láto1n , mért együtt nen1 tanulhatn(ik a catholicusokkal. 
' 

1\..llítassél< egy l<özönsége:; akadcmiai könyvtár, s leg)'en oly fnnclusa, 
hogy az idegen nevczetcsb sziilc1nénycl-: n1cgszercztcthcsscnck. Tapnsz
talás végett, végezvén hon tanulúsait, utazzon ki, kitől telik. V:dóban 
ez a kíváns[tg előttem igen gyanús, s azt érezteti Yelen1, hogy protcst. 
hazánkfiai előtt 111ég most is kcdYcsb a protcst. külföld, mint a cath. 
- protcst honnfölcl. - Ncn1 sohajtnál-e fel Yclem te is bar,í.to111, hogy
bár egy volna a nc1nz.et rcligioja ! Be könnyii volna így a h:özncve
lésröl végzeni ! be sokkal könnyebb a végzést teljesíteni! De 1nikor
a legjobbat cl nem érhetjük , tegyük a jobbat.

Vedd röviden türhetctlcnsége1n okát. J)inclcíi· egyik: éneke a szeb
bclc közül , ha van valami nem szcbbjc, 1 :,indarnc,k, általad fordítva.
' 

Ugy fogadtam ezt , mintha egyedül kedYcn1é:rt fordítottad Yolna. Sok: 
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szépet fogtam én neked róla irhatni, ha ne1u váral{oztatál. l\Iost már 
sokat fcledtcn1; de „a l e g é d c s b  kínú a n y a f ájd a l n1a t" nem 
f 0lcdén1. I(öszöuö1u a n1 á g  I y á t (Fabcsicsnál a s z  t a g  - fá k !) s most 
a k é t  v é g  s z  é I t. 1'Iennyiszer érzén1 1nir ennek is, annak is szük
ségét ! - Élj szerencsésen a tieiddel ! 

Pannonbahnán, junius 29-én 1826. 
]( aziriczyriak G u zniics 

szí\·cs idvczlését. 
l\[á1· kezdctu unni 1nagamat; leveledet, édes baráton1, napról nap

ra forróbban ohajtotn , s nen1 jő. Elöveszcn1 ilyenkor a csc,n1ót , s az
elöbbiek közül olvasok. át egyet kettőt , hogy így lelked n1indenkor

J! elevenen lebegjen lelke1u előtt. Sajnosan veYén1 a hirt Igaz haláláról,
azért is, hogy buzgó hazafi volt , azért is , ho0·y te öt szeretéd. S ily
korán! Ycle1u ö épen egy korú. Sajnosan olvasáfu5u1á CT11ásod ízben az 11j
helyi tudósítást is a ti vidéketck szerenesétlenségérö1: egy csapás n1ég 
türbetö; de több elött egymás után, az erös lélek is megtántorodhatik; 
Kinek tolla irá azon tudósítást? :0Iár az clsönél kezdém találn i ,  s a 
má:;odiknál crösben hivém. IIa te nem irád, valóban szép, szerencsés 
kö\·etöd a közlő .. A. sok, rohanó esőzések, az elöbbi késő fagyok ná
lunk sem kevés kárt teYének.: gyümölcsünk igen !{evés maradt: de 
szölcink, hol a jég ncn1 bántá, szépek, még ott is, hol az elsö hajtást 
a fagy e!Yette, a 1uásodik még bujább fakadású volt; a virágzás ugyan 
későn esett; dc ha a nyár és ösz ke<lvezend, jó szüretet reménylünk. 
Gabonáink szépek , s a gazdáknal( fö gondjuk.: a l{aszálás jól esett; 
a most inár ötödnapi szép idö pedig szerencsés takarítást ígér. 1lindez 
azt teszi, hogy élhetünk; de pénzhez a szegény magyar nagy bajjal 
juthat. l1.z adózó nép nálunk birkát is nyíl', s eddig gyapja segíté a 
nagy adót fizetni; n1ir.t csckkent ez is az idén 1ueg. I-Ia igy n1egy ez, 
bir nli csekély adó is sok lesz tL magyar népnek . A Diéta erősen 
folyik, hab,.'tr húza1nosan is; a nagy dolgok nehezen fejtődznek ki; s 
a hosszú betegség lassú orvoslással gyógyul. J\.z Akadernia nincs fe
led\·e; dc tizenkét Dii·ector ! E valóban sok; egy egész nemzet igaz
gatására is sok Yolna ; s egy épen csak annyi tagból álló társaság
nak! Dc ha czéljának megfelel; ha határait tudja, akarja istuerni, s 
tekinteni; ha tnnnkálni akar inkább 1uint bírósk.odni: én örvendek 
az intézetnek. 

I Beles lJaráton-1 ! n1iuckelűtte tollhoz fognék, egy német könyvecs-
két ol vasta1n, V o n E i d e Staudlintól, igen nevezetes protest. thcolo-
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gus�ól.' Epen a németekről szóla ez utolsó czikkely. Azt mondja, hogy
a reg1 né1uetek még a kereszt. religio felvétele előtt is egyéb nc1uzetek 
felett állottak valláso!{ra nézve. Sie (ihre Ilcligion) nahcrte sich dem 
l\1onotheismus. Ihr oberster Gott ,var eher Einiger Gott, als bei ande
ren; er ,var Schöpfer, allmachtiger '\T ater und l�egente; dic übrigcn so 
ganannten Götter ,varen ihm ganz untcrgeordnetcc . Itt gondolkodni kezdék, 
s elsőben a régi magyar nen1zet religiója volt elötte1n. Keveset tudunk 
erről, s ezt is csak tapogatva. Dc ha eleink keletiek, rniröl semmi két
ség, hát ugyanazt 1nondhatni rcligiójokról, 111it Stüudlin mond a né1ne
tekéröl. A keleti nemzetek csak ugyan eredetökben 111onotheiszták vol
t�k; azok maradtak k.ésőbb is abban az értelemben, hogy egy fö Istent,
l,1től függjön Isten, ember, hittelc Tovább a görögökre tértem , s azt 
találom, hogy ezeknél is csak egy a fő, a zJater ho1niniimqite Deu11ique. l\Iit 
büszkélkedik tehát a né1uet? - Tovább olvasván , ezeket találám: 
Solche Dinge (a 1nikre, és a miknél esküdtek a néiuetek) ,varen bci ihnen 
vVaffen, Denkmaler, Steinc, Baume, ,valder, Biiche sat. Ez is 1nind kö
zönséges portéka. De ezeket olvasYán, az juta eszembe, hogy ezek a 
régi nemzetek, n1ind megannyi gyermekek lévén vallási tekintetben, 
jobbat nem tehettek, mintha mindent szellen1ítettek. l\1ikor még gycr-
1uek, 1uikor még fiatal valék, be kedves, boldogító volt nekem az a 
perzsa, az a görög vallás képzete.! Az erdők, folyamok, források, pata
lcok rakvák istenségekkel ; minden szent , hová lépünk , tekintünk; 
mindenhol di.::sö geniuszok, istenségek lebegnek, szállongnak körülöt
tünk! Be jó, be boldog tudék én akkor az efféle képzelet mellett lenni ! 
11it n1ost az ész szö össze, n1ennyivel hidegebb, szárazabb az? Dicsőbb, 
felségesb, igazabb; de annyival távolabb is van tölen1. l\Iost ter1nésze
tesen Kant philosophiájára tértem át. Az ö Istene postuláltatik ! ,,II a n i ncs 
I s t e n, é n  n e m l e  s z e k ! " I{ezdém vizsgálni, ha ez az argun1entum 
erősb-e minden 1uás argumentumn[d? ha érden1le-e felállítást a többinek 
kirekesztésé,·el? S azt találom, hogy nem! Sőt hogy ez a többi nélkül 
n1eg se1u állhat. Ezt én 1nár ez előtt is hitte1u, tanítottam: de ugy, mint 
1uost, ne111 érezterp, ,,l--Ia Isten nincs

) 
én ne1n leszek," ezt 1uondja l{ant; elöbb 

azt mondák: ,,En vagyok) hát van Isten is''. Ugyan barátom mond 1ueg, 
nem csupa játék-e ez? ez a n1ély philosophia ! lám mind a kcttö a té 
telből állít Istent, csakhogy egyik a niostanit, n1ásik a y'övenclöt veszi 
alapul. Dc hát bizonyosb-e, hogy leszek, mint az, hogy va.gyok1 f-Ia pedig 
ne1n bizonyosb, mint lehetne belőle bizonyosb, hogy van Isten 1 1:-Ia abból 
nen1 következik, hogy van Isten, mert én vagyok: n1int fog abból kö
vetkezhetni, inert kelt lenne11i 1 Kell-e hát lenneni ? Ha Isten nincs, ezt 
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oktalaniil tesze 1n Jel; ha Yan, hát ezt n1ár eleve kell hinne?1i, hogy a jö

,endöt rc 1nélje1n. IZ.ülönben is , ha a ?nostani létel lehet Isten nélkül,

1nért ne lehessen jüvendöben is a nélkül? }{a ö ue1u adott \ételt, miként,

111i jussal fogja. azt fcntartani jü,·endöben? S tnért kellene a ,jövendőt

cscrk ti.ile ren1élnc1u ,  minckutánna már vagyok nélkiile 1 - i,Iindezek

nck nála1u csalc az !ön rcsultátnmok, hogy nem mondo1n a. csillagos ég,

ez a roppant csuda 1uindenség1 dc csak egy paJakocslca, egy vir.\g, egy

kalúsz, bizonyosban rncg gyöz cnge111 Isten létéről, 1nint 1ninden hideg

spcculatio. · ha n1aga1nba szállok, hát n1aga1nból n1agamhoz száll ellen

úllhatatlan e nagy gondolat: I s  t e  n t e  v a g y! I -Ia u1ngamban fel nem

l 1 "t l l 
' ' ' " ' 9 ' , 

e cn1 o , se 10 scrn: zy <1.1.r,�o ru.,r, .,,<o,11eY, xu.1 xl!1ou.
riz1 r1., xai ea,11.rv. 

Csal-: ennyit, a 1 uennyit nJost gondolta1n, s tüs tént hogy gondol

tam, akarék írni hozz,ícl: s chcz a mindent éltető, mozgató Istenhez

fohúszkodo111 fel I hogy tartsa 1ncg n1ég nekünk, köztiinlc Kazinezynk

ked ,-c:i életét! .. 

Gltz1nicsncik J(cizinczy

szives tiszteletét. 

Ujhely, jul. 7 -én 1826. 

l\Ia ltü ldé1n ]'atak1·a  G1·6f' 'I'eleky J6zsef, Beíró· Tcibiilcie és fö-Cii-

1·cíto1· úrhoz bibliai történelci1nci ar,on kéréssel, hogy azt juttassa s uper

intendens J{isnek J.:.czéhez, ez pedig küldje neked. A munka aklcor

jut 111ajd sajtó alá, ha tölctclc visszalcapom. Te a munkával egy rövid le

ycJkét is kapsz. 1'elekyvel tudatám hogy superint. J(is azt néked is meg

fogja küldeni, és hogy pracfatió1nat 111ind te láttad 1nár, mintl ](is,

niincl Teslé l' László, székcsöi plébánus, és hogy vele rnincl hár1nan mcg

yagytok clégec1Yc. -- Az olta hogy e praefati61nat dolgozta1u, hozzá clol

goztan1 egy lll. k:önyYct is, s így a, munka n1ost három részből á.11.

Az c lsö nclja Judais1nus történeteit, a, 1násoclik a ](?·isztusét, a harma.clík

a C!t1 ·istianis1nusét és P1·olestantis1nusét. Leghátul tíz könyörgés áll, me

lyet egy ccilltolicus író után én dolgoztam. A l{önyv czín1jét 1neg nem

ncYczbcten1 , clc te rá fogsz isn1crni. .i\.zolcra a 1,ataki Theol. prof.

(S0ri1osi) azt irá nckcln, hogy nen\ el()lvastc,, hanen1 b uzg ó n e l  i m á cl-

1( o z t a. 1-\.. könyv az én igcu nc1ncs lclkU ipatn l(önyvc volt, 1nost a

fclcségcn1é1 s ba ö is n1cg hal, familiám a.rchiYu1nába fogo1n betétetni.

l\laracljou 1isztclctc:; crcklyéül n1aradékirnra, s az én lelkem, s a fele-

scgc1uc, s az cn igen kcdYcs ipa1ué, szálljon által rajok. - Dc a kö-
, , . 

. 

nyörgéscknck 110111 kis része az én lclkemböl ment ki. 

Édc:i baráto1n, mely triumphuso1n volna énnékem az, ha te ezt az
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szontalan Jlletaphysicálás, 1nit éí·? l\1inden lépten beszakad alattam a
jég, s Yégre még arról is lcétkedern, a 1niröl lcétltednem nem k .ellene.
Bizonyosan inkább vezethet bennünl�et a világ szen1lélése, és lcivált
a 1llicl'ocoszn1usé , csak physicai tekintetekben is, az Istenhez, 1nint a
Yilágnak minden jJfetaphysic usa, a n1aga nevetséges hypothesiseivel.
S ezer közt alig van egy, a kit ez az ö bölcsességök bolonddá ne tett
yolna és roszszá.

-----

]gaznak a halála enge1n 1uegrendíte. Tiszta lelkű ember volt; 1náso
dik Nathan ael: eV <h ooJ.os oi;x c:ai. Halálát hallván, egy igen rövid jelen
tést küldék a l\I. l(urirhoz, hogy én folytatni fogo1n Hébét; ( de a 1nit
nen1 u1onclottam, hogy le ne  kössem magamat) nem Zsebköny v forrni-
jában. En egy poetai s stylisticai Anthologiát óhajtottam rég olta, s ezt, 

akarom adni; régi vagy 1nár ismert darabokból vagy újakból. Tudod
talán, hogy Jiorváth Endre Zircze neke1n mely kedves; azt felakaro1n
venni, s kérlek, 1nélt6ztassál neki megmondani, hogy ha vannal{ Vcí
riánsai, azokat tőle kérném. Lesze-e vala1ni a dologból, nem tudon1 ;
dc rajta leszek, hogy legyen. 

'ruclocl-c, hogy a J(assai 1Vlinerva tavaly esztendei utolsó negyede

dainnálva van Bécsben , és hogy erga schédani se1n adatnak ki a nyoni
tati;ányok. iiiért? senki sem tudja; itt azt gyanítják , hogy a Széche-

' nyihez írt Odában említett P y r e n a  e u s o le okozták a bajt. 
László napján Ellin9e1· egy fogadott ember által kére meg, hogy

az idei második negyedhez írjam meg az Ürniényi életét , mert en
nek képe fogja a könyvet ékesíteni. Azt kivánta , hogy emberét tar
tóztassam , míg elkészülök.: vagy ha 1nindjárt nem teljesíthetem -�
kérést , creszszem ezt haza , de magan1 küldjem meg neki, mert
siető. Gr�f' Dezsöff'y Aurél nem vala 1negelégedvc azzal a mit csinált, 
a mit pedig egy kassai prof. (Pongrácz úr) az valóban olyan volt,
hogy róla jó nem szólani. Az embert haza eresztém, de a 4-dik nap

. ' 
vitte e1nberem. Az fog nyomtattatni. - En ismertem azt a nagy férfit, 
s dicsekcdhetein néhány rendbeli figyelmével, k.egyével. Örvendek,
hogy 11ckcn1 juta szerencse felette parentálni. A l(anonok ivlészcí1·os, a.
Sc!tédiiis és egy nevetlen (talán Fejér György) nyomtatott Orátióikat
Ellinger 1uegk.i.ildé. 

Szegény Elli nger alig ha el nem alcad. Pedig jJ{i,nervának élni
kellene. -

Tize,1két Di1·ecto1· sok az Akadeniiának. De az lehet jó, ha nem
hatalmaskodnak. Eg y e t é r t é  s t k.ivánok a tagoktól, vagy a mi an-
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�yit teszen, s z a b a d s á g o t. Oly nehéz-e össze nem téveszteni a közugyet a magunk: nyavalyás sze1nélyünkkel? Jó dolog a tűz: cl t" és szerénység állhat "tt Él' 
e ttz

t 11 Ei d 
, , . egyu . - ' J szerencsésen, édes barátorn. Tisz-

e e i ret és Fabiánt. Kertemben sokat e1nlegete111. 

• 

' 
. . Ujhely, auguszt. 11-én 1826.

Guzmics lzicl6rriak J(azinczy Ferericz 
szíves idvezlését.

Az. u�helyi Pia1·��ták igen tiszteletes Recto1·-Directo1·a Tarnásy J(a
lazán t d

'.
csekedett elo�ten1. hogy látott, s még ink:ibb feltüzelte vágya

mat, hogy valaha én 1s lathassalak. l\ilint k:ell csak ezért is óhaJ·ta 0 

hog D 'ét é . 
' n m,

Y a i. a JJen véget valaha!. lVíert ha Pesten leszek, leszek. J>an-
nonlial?nán 1s. -. De elkeseredem, valamikor ez a Diétct jut eszen1be 
n1ely szenvedés1met így húzza. '

A kassai jJ{ine1:�a n1ásodik kötete elhagyá a sajtót; az egy hét
olta van kezemben. Ür,1nényinek életét velem iratá meg Etl · . 

1- t · G íj .. . , u1.ge1 , m1 „ 

ne ... u anna ro Dezs1fly „4urel rneg ne1n elégcdék a maga dolo-ozásá-
val, � .prof. Pong,·áczéval (Kassán) pedig se1n Ellinger nen�, sem
Dezso_fjy. - l\Jla adám ki olvasni ,  és így nem idézhete1n fel a lapot 
é� sort, de te rátalálsz útmutatás nélkül is, hová ez tartozik: __ l\íi
dön 1794. a Septern:virátus és a királyi Tdbla összeült, annak 1negha
t:íro�ás:íra, h,og� nén1ely megnemnevezettek megsértett Ji'elség azaz
Fel�e�sertés v_�tkebe estek, és igy rajok a törvény szerint ]{ell hozni
az iteletet; "U_1·1né11yi így adá véleményét: Ez ne1n az említett vétek 
::ne1n csak: a. 1ni törvé�yeinken roegnem nyugvás; ha ki ezzel továb�

sen1 elégszik meg, vitessék a szélekhez, s ott eresztessék útnak hogykeressen oly alkof!lnányt, a 1nilyen alatt élni áhít. _ ' 

. _A jJ{ine1·va tavalyi ne�yedik kötete meg van tiltva, 1uég pedig
ige� igen keményen, s a SZEP PÉLDil czímet viselő Óclii n1iatt. - -.:,...
�llingM·� nem fi�etik, és így Jl;fine,·va elakad. - Örvendek, hogy ne-
1:ein _me,g semmimet sem kelle a Censo1·nak kitörleni, s hogy ezt meg
t1ltan1 �enytelenek: voltak, sajnálom. 

.. Epen most veszem a hírt, hogy Bálint fiam, egy nyolcz eszten-
dos . �yer1n�k, halálosan beteg. Sietek haza. l\íidön testvérei nevemet
emhtek, _feJét a hang felé emelte. Nagyon kedves gyermekem s ö kap-
ta el leo-1 kább 1 · · ' ' 
' , . o n p 1ys1ogno1u1ámat. - Elj szerencsésen, édes barátom,

s kepzeld, mely �-ettegések közt leszek, mig levelemet venni fogod.
Számos gyermekeim vagynak, de nekem az ö számok nem sok még
e nyomorgásomban is. ' · 

-------------.... --.... �1-, ....... ----·--------·----�---
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Pannonhalmán, aug. 22-én 1826. 

J(azinczynak Guzmics 
tiszteletét. 

l\Jikor én előszer a valli1si egyesülésről, vagy inkább egyesülhe
tésröl írta111; mikor Bátho1·yt oda igazítottam, hogy a századok által 
111e"'szentelt ·dolgokkal játszani, azokat a néphez tartott beszédel{ben 
lea�asítani nem csak vallási, de polgári tekintetből is veszedelmes; 
iuikor ohajtásomat, hogy vajha a kis magy�r nemzet egy vallásban ne1:1 
különben, n1int egy nyelvben egyesülne; mikor ezen nem csalc vallási, 
de s 111éo· ink(�bb hazafiúi óhajtásom lehetőségét érezvén, a theolo-

' t') ' 

l 1 k. 1rriai akadilyokat félre lölcni törekedtem: eszemben sem vo t va a ·1ve 
;erlckcdésbc clegyedne1n. Lelkem tisztasá�ánalc jelé�! s�olgáljon a 
a yallási egyesülés Ideájának, és a praetens1ve fenállo Unionalc álta
lain lett bar,1tságos vizsgálása. Szikszait én megdicsérve hagyám itt el, 
s olv oldalról dicsérve, n1elyről, későbbi beszélgetését tekintvén, leg
l{eY6sbé érde1ulé. Ez neki elég lehetett volna, csupa álmát, a tapasz
tah\s ellen álmodt álmát, felednie. De ö ezt az álmat folytatá, s úgy 
folytatá, bogy velem háborkodni akaró lelke nyilván kiti.inn�k. lYI�
gár:i akarin1 az e111bert hagyni, annál inkább, hogy mennél tobbet 1,r
vala, annúl bizonyosb lenne elötte1n a dologhoz nem termettsége. Ö
akkor lchete tógátus , mikor még a theologia nálatok sem a legjobb 
lábon állhatott. Ezt bizonyosan a Biblia győzedel111e czímü munkája gya
nitaLá Yclcm, 1nely szerint, ha naturálista volnék, megkellene natura
liszn1nso1nban erösödnön1. De tévedéseit fényre kelle hoznom; s ha ő 
neheztelve YCszi a n1ost 1nár akarYa lceményebb tollat, több sorsosi hálával 
köszönik nckc1n sziYökbcn, hogy tudatlanságát felfedtem. lYia tudós 
protcstans oly tudatlanul, oly következetlenül szég�ellene beszélni. 
IJa tehát óhaj tásod, édes barátom, ,,H o g y  n e b á n  t a n  á n le e g y-
111 á s  t ! ' ide czéloz , hidd el, hogy ez a tőlem adott bántás jótétül 
Yétctik több tudós fcleidtöl az egész protestantisz1nuszra nézve. rlogy 
a protcstantiszmusnak rationalismuson kell végződnie, azt a német föld 
már is tapasztalja, s a dolog természete oly nyilvánságossá tevé már, 
hogy val( legyen, ki nem hítja. 

Én a tiizet, mclylycl kiki roligiója eránt ég, ha okos meggyőződés 
szüli azt, nem csak nem gáncsolom, sőt tisztelem is, dicsérem is. De a 
ki 1nagát tüzes protestánsnak vallja, tőle méltán megkívánom, hogy tü
zcn1et, n1clylycl én égek az én catholicismusom mellett, nem különben 
tisztelje, s ha ne1n dicséri, legalább ne gúnyolja. Régtől tapasztalom 

---==-"---......... ----·,..._ ______ a._. 
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pedig, hogy 1nikor a proteszt. incl�Oerenliát l<íván s to le1·aritiál részére 
a catholicustól, ö maga tettel , hol ez szabadon engedtetik , a pi·ae
doininiiivi 1?rivilegiu111ával, legkevésbé indifferens, sőt leginkább i nto
lerans catb. hazafiai eránt. Azt tapasztalo1n, hogy hol a catholica 
praedominál, jóYal nagyobb a tole1·antia, s nein sértctik a tolerált rész, 
hanc1nha maga nyújt alkalina.t. Ezt tcYé Jllrb·ton, ki ellen protestansok 
is kikcltenek; ezt még inkább Blttho1·y, lcginkábu pedig Be1·zeviczy. 
Azt tapasztalon1, hogy catholicus, hancmha tiszti hiYatala ki,,ánja, a 
religio különségét örömest felecli; ellenben a protcst. talán csak a 
Jlfalhészisban tndja elhallgatni. Azonban én a tudo1nányos, dc n1indég sze
rény és 1nérséklctt cs.1tánalc valan1int n1ásban, úgy a Yalhí.s dolgában sem 
vagyolc ellensége: ezt csak a l(oi·án tiltja, az cvangéliun1 példákat ád 
reá, s kötclcsségül teszi azt. Küzdeni kell az igazságért, s a jó s rosz 
principiu1uok: k.özött nem szabad a fegyver nyugvás; ezt az ész is tiltja. 

Én mind e mellett is tisztelc1n az egyes cn1ber religi6ját; 1nely 
között és a nép, nen1zet nyilván rclígiója közöLt, Yalamint úta\1i1ban a 
1·eligio és theologia között különséget teszel{: a n6p1·e, a ne1nzet1·e, nézve 
kivánolc egy -vallást, 1nely nélkül polgári boldogsága nc1n állhat . Te s 
én 1nit, hogyan hiszünk: a mi cln1énlc a ini szivi.inl< dolga; chcz semmi 
hatalom, se1nmi erőszalc sc1u fér. Dc azt k.iváno1n, hogy a nyilván val 
lást tiszteletben tartsa minden polgár, inert ha ez nem volna, az övé is 
(1nely szcn1élyes levén minden kétségen kívüli soha sen1 lehet), bizony
talan ingadoznék. JaYítson, ha ki hozzá ért, do ne tüzzcl Yassal; ne 
sértöleg a vállást hirdető, oltaln1azó kar ellen. Nincs ugrás a természet
ben; s haki erőszakkal ugrik, s ugrattat, ugrása s ugratása nagy pusz
títással jir, s kipótolhatatlan kárt okoz. 

Bibliai történeteidet várva váron1, s csak annak n1egolvasása fog 
engcn1 elhatározni. Ilogy a t e  szép szíYcd, magas érzésed csak szépet, 
csak jót , csak 1néltányt fog veled mondatni , felteszem eleve, s meg
vagyok győződve , hogy e részről minden jónak jaYallatát 1uegfogod 
nyerni. Én, n1ár esztendeje, hogy hasonlóban n1unkidódon1, dc czélom 
1ncsszeb terjed, sem hogy rövicl időnek n1unk.íja lehessen az egész; s míg 
ez el nem készül, e tárgyról írni ncrn fogok. 

Ismét beléd kötöttek, édes baráto1n ! 1\ pápai tudósok egy még a 
literatúra l'-örén mindeddig ismeretlen catholicus pap 11cYébcn kritikát, 
vagy 1nit (ők Ros tának nevezik) irtak reád, s követöidrc. 8ajnálo1u a sze
gény papot, ki magát ezen hadnak trombitásává bagyá tétetni. Azt mond
ják ezek, hogy te elhngyatva régi barák'1..idt61, fiatalokat gyiíj tél1 ne1u 
tudom mi 1nesterséggel, :.:.ászlód alá. Engc1n ne1n hívtál, ne1n hívattál; 

s. - • --
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de ott valék n1ár, minekelötte te tudnád, hogy e világon vagyok. Ezt 
az egyet tudo1n. Egyebeket mint gyiíjtöttél , te mondhatod el neke1n 
leghitelesebben. Addig 1nig to ezt 1negiro<l, s én történeteidet 1negolva
son1, s 1neg,·ostálo1n, élj boldogul. Tisztelem az igen jó Tarnásy Recto1· 
urat, ki bennünket részetekről meglátogatott. 

, 

Ujhely, september 17-én 1826. 

Giizn1icsr1,ak J(azinczy 
szíves tiszteletét. 

l\1ely megtévedés az , édes barátom , 1nidőn az én szavai inat, 
h o g y n e  b á n t  a n á n le e g y m á s t, te nom érted; n1ely n1ég nagyobb, 
1uidőn n1agadra érted! - }la én valaha azon kedYetlen pontra jntnék, 
hogy kénytelen volnék néked mondani efféléket, egyenesen 1uondanám k.i 
a 1ni sziYen1ct nyomja; a n1it 1nátkárn rnonda néken1, én is azt rnondo1n 
barátin1nak : I 11 le á b b v é t k e  s n e  k t a Iá I t a t  n i, 1n i 11 t h a m i s
n a k. flogy néked Szikszaival bajod van, nem is tucltan1 ; nincs időn1 
effélékre. Olvasd hazán le történeteit , s kérdd magadtól , hová czéloz
hatán1, s 1ncgfogsz érteni. 

1\ Cotholicis1nus nagyon tiszteletes dolog 1ninden eszes ember sze
n1eibcn , ha cl ü h ö s Protestáns is. (Az elvont szót franczia értelem
ben Ycszo1n.) - Ncn1 attól irtózik az eszes protestáns, s én úgy hi
szen1, hogy Gnz111icst6l nem áll igen messze. -

Ugy tetszik, legalább az ujabb időkben, hogy az 1ii·alkod6 vallás 
n1indenütt e földön nyo1nó vallás; idvezíteni szeretne n1indent. A hatás 
Yisszhatást szül; az a természet vétke, ha vétek , nem az embereké. 
Szeressük egymást, és azt, a mi n1iénk. - S meglátod, 1uely leedves 
lesz crn bernek lenni. S ki ne óhajtsa azt, hogy kiki örvendhessen 
sorsának? 

i\lin kell végződni a protestantismusnak, talán nem tudom, vagy 
még n1agan1tól nen1 kérdém. Az emberek: 1nindég emberek. 

Rendes az, hogy te és én oly messze láttatunk járni egymástól, 
és rnég is osztán, a mit ez a leveled is mutat, oly közel vagyunk egy· 
1náshoz1 hogy némely soraid az én szívem mélyéből látszanak kivéve 
lenni. n1i kár lehet abban, hogy az ész hallatja a maga felsőségét? 
:Naturan1 expellas - - - - victrix. 

Berzeviczy!- Néken1 ö 111ár 1782. barátom volt; de a barát sokféle. 
Soha két hasonlatlanabb teremtése az Istennek még nem volt, rnint ő 
meg én. Egy ideig kérte1n, lenne esze, s ne kapleodjék mindég azon, 
a 1ni idegen , ne koresso azt a mi paradoxon. Utoljára felhagytam a 
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leczkézéssel, s a boh6 en1bert szeretetre n1éltó oldalaiban szerotto1n, 
a több oldalaira behunytam sze1nei1not. Olvastad-e a n1it 1negtörtént 
halála felől Sa1·t61·i még életében 1nond el, egy bécsi ujságlovélben? -

Az a lelki is1neretlen einber, a kit Bticlán ágens Schickniaye,,· szép 
feleségétől eltilta, s a Casino előtt nieglátván, hogy feleségéhez közelít, 
minden összegyültek: láttára pofon vágott, - n1elyro B. kikapá a kis 
vesszőt egy 1\'Iágnáska kezéből, és a pohos foloségféltő hátát gavallé
rosan kiporozta, és a felcségféltöket gyiilölő asszonysúgoknale s urfics
káknalc brávóiban teljes elégtételt Jele a szenYcdott pofért - oz a 
lelki isn1eretlon en1ber, közclgotvén a sútoros ünnepek, hol a protestitn
soknak Co1umunio osztogattatik, contrítiót tcYe, do contrítió után ugyan 
az leve halálig, a ki volt. S ez protestans egyhAzi Előljcír6, n1ég pe
dig heves. I-Ia tudta-e , mi a co1un1unio a protestánsnak? - Ilyenek 
azok, a kik magokat Isten c1nbereinek s vallás oszlopainak gondoljúk. 
De B. ne1n első példa arra , hogy az c1ubcr rettcnetoson rcligiosussá 
teszi n1agát, hogy figurázhasson, bár Istent se1n hiszen. 

Isn1crte1n egy 111ás Isten on1berét, dc a ki Voltail'istának is aka
ra nézettetni, hogy a hátra1naradtak higyjék neki hogy oszo van. J\z 
szörnyű panaszokkal tele el ellenetek , s ugyan csak hangzott án1 ! 
Elővevén1 a szoc,·ateszi iróniát, min ok.előtte n1egscjdíté, azon ponton 
álla, hogy vagy heves protestánsnak kelle n1agát vallani, vagy T'oltaire 
tanítványának. Csak kimondá, hogy biz ő scn11nit se1u hisz, és n1ind 
az a másik bolondság: én pedig a lcövér Prédikátorok közt hagyán11
s a Prédikátoroknál még orthodoxusabb Tekint. Urak közt. Ilyeket 
1ninden seregben találunk, s tudod, hogy az Eccles. I-Iistórici sol( pél
dát ád rá. Nem egyedül Bayle protestála. De Bayle kin1ondá , a 1uit 
sok eltud hallgatni, sőt - - 11 Ista fabula de . . . . . nobis multum 
infert. 

Kevés hitetlen lesz , ha ki1ne1j ük mondani a n1it lcell és lehet, 
ha  az exotericusnak ne1n, igen az eisotericusnak. 

Bibliai történ. nincs 1uég kezen1nél. 
A Rostcít6l ne1n félek, de nc1u is nagyon vágyok látni. - l\Iás 

nen1 úgy ítél vagy érez rnint én? Van-e itt 1uin neheztelni? Iliúság
ból szólani soha se1u eszes cselekedet, noha szólani , csatázni, hara-
gudní olykor lcötelcsség. - Láttad,e az Etet és Literetú,·a kötetét? 
Szemere kiszedé barátainak leveleiből a mi jót ott talált. De mely un
dokságokat s visszás pedanteriát víve a munkába a sok tudon1á11yú

1

de fekete vérü, s örök n1agánya által cl poshadt l(ölcsey? nem eszte
lenség-e nem látni, hogy I(ölcseyt, s a 1uiket leveleiben mond, mint ve-
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szckcclésibcn B .vcl és 1 rcíly i 1\Tagygyn{, kicsinynek, ncvctségesnelc l,i
állják. ,,I(iloJJla Jliríszrit." Dc a XXlll. ének a V-Jllagyé. S V-'J..Tagy 
ncn1 érc reá, csak végig is tekintetni a niit dolgozott; kikapta a ha
hU. KiJnólni fogo1n )(ölcseyt, dc lícílyi-Nagynak halotti áldozatot nyuj
tok. - Ölellek forró barátsággal. 

i\fa Széphahuon valék .. Ide hozá111 a l{ölcsey fordítását. 100 he
xa1uetcrnél többet cloh·astan1, s T-'ályi Nagy töle egyet sem lopott ál
tal. Igen l{ülcsey tölen1: Iliacl. I. v. 528. II, xr..:1 xuau$r;a,v $7r orppua,. 
J{azinczy: l\Iond,í, s barna szeLnöldjeivel hunyoríta ICroníon, 

S :'\n1brozi{Ls haja f ellebbcnt a Rettenetesnek: 
II0n1loka szent bérczén, s megrendült a nagy Olympusz. 

l{ülcsey: i\Iond, és barna sze1uöldjeivel bunyoríta l(roníon, 
S a1nbroziás haja fellebbent volt a Fejedcln1nclc. 
1Iomloka szent bórczén, s 1ncgrcndíté vala Olympot. 

l(iilcsPy_ plagiüriusnak mondha�ja-c T'cílyi-'J..Tagyot � 
Én n1ost a !Io1·1nay1· l">lutarchjcíban keresek: fel holn1it. - Ször

nyil n a i v  e1ubcr. l(imondja a n1it nem akart. 

Pannonbahuán, octob. 3-án 1826. 

RuzmicswtJ,H; J(cizinczy "1 t 
tiszteletét. 

Istennek ezer hála bar,\to1n, hogy Bálint fiad, a kin vonásaidat 
oly hi , ·en látod n1ásolva, ez utolsó lcvclcdböl egészen kimaradt. l\Icg
élt hát, egészségben vagyon, s a jó atyát úgy örvendezteti, a hogy 
scrnn1i kedvetlenség sc1n boszont. - V,\gyan1 téged láthatni, a tiédnél 
scn1n1i,·el sc1n kisebb, s ha oly n1csszc ne1n esnék az a te Sz6phalrnod, 
cttöl a n1icnktöl, én n,ár többszcr 1ncgforclulta111 volna nálad; dc 1ncsszc 
kiY(1nati1nat illik szük határok közé szorítanom, s azzal vigasztalva 
n1agan1at, hogy nagy lelkedet, szép szívedet isn1Grc1u, biroru, n1cg
clé:gcclnc1n. 

1\. nagy embert c1nbcrül festéd. A hézagot, amint olvasá1n, ér
zón1, s egy baráto1n tudatá vclcrn, n,it kell oda érteni. - JJJinervdnalc 
sorsát sajnosau 6rté1n töled; dc 1nás felől azt hallom hogy olvasója 
elég ,·au, s n1é:g, érdcn1c szerint, 11,ind inkább szaporodik. Sajnúlni 
lehet, hogy D. elég vigyáztalan, Yagy talán inkább bátor volL olyast 
írni, 1ni hősét is gyanúba hozhat{t; s a paralellát én igaznalc tartani 
110111 tndon1. 

'l'évcdésbc valék tehát iutésecl eránt? ()rvendck: efféle tévedé-
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scmnclc; dc arról is l.,izonyossá teszlek, hogy ha eltalálá1n is az ér
telmet, te nck.em még se1u szünel n1eg az lenni, mi eddig val:il. Az 
én lelkemet, bár mcgzava1ja is első pcrczben, el nem idegeníti b a 
ráti intés, nen1 a keményebb feddés is, kivált ha vétlccmct elég nyil
ván láttatja velen1 a barátság titkos ölében, s lccserítós nc1n vegyül 
hozzá. De hogy hamis légy, édes baráton1, erántam, n1indcn félre ér
tés mellett sc1n tudnám magamnak gondolni; benned én csak a kí
mélő, s azért annál keclvesb, Intőt sejtén1. 'Iüzesb sorain1 talán ncn1 
gyanítaták veled, hogy bántva érzc1n n1aga1nal: a tüz ncn1 rnindjárt 
éget. 1\1ost pedig, mikor sorodat hazánk clöbbi történeteire hagyod 
értenem, úgy én sziven,ből lcezct nyujtok; s az olyan vad bántásnak, 
a 1nilyen azokban gyakran megjelenik, talán senkinél scnJ vagyok: ki
sebb gyülölöie. - Iclvezlteni 1nást akarni, az az, 1nást az ignznak, jó
nak is1neretére, szeretetére vezérleni, a legszebb, lcgen1bcribb töreke
dés, s legfőbb erkölcsi kötelesség. Jdvez[teni akarni valakit, nz örök 
lcárhozatnak ellenébc, csalc Isten müve, n,clyct csak n1agánalc tulajdo
nítni, e1ubertöl vakmerő gondolat, lcáro1nlás. - A hat,ís vissza hatást 
szül: ez a természet örök törYényc, n1ég akkor is, mikor ezt, cr
lcölcsi szabadságu lény teszi: de ekkor méltán mcgkivánjuk, hogy igaz
ságban, szeretetben tegye. Régibb polenlicusai a két ellenfélnek egy
aránt éltek: lcüzk.ödéseikben, a csavará,:nak, félre nJagyarázásnak, na
gyításnak, lceserítö gúnynalc, ne1ntclcn fegyvereivel. lla te a n1aiakat 
olvasnád, tüzes protestáns létedre is n1eg kellene vallanod, hogy e ncn1-
tclen fegyverrel a legtudósbaknalc tartott né1net protestünsok, 'l'zsii·
ne1·, ](,rúg, sat. épen oly kiméletlcnül élnek, n1inl l<élszáz csztcndö 
előtt eldődeik éltek, ellenben a tudósb catholicusok Jlfennais, Prechtl sat. 
irtóznak attól. lVIint tudják an1azok menteni 1lr19liát azon vétek ellen, 
1nit Auszt1·iábcin szidalmaznak, jóllehet itt, legalább hazánkban, csak. 
a o·yülölséget táplálni szerető Be1·zeviczyek panaszkodhatnak. - Szc-

o 
.ressük édes baráton1, én is azt mondo1n, szeressük cgy1nást, és azt a m1 

1niénk, (t. i. ha jó) sőt szeressük a ne1n miénket is, ha jó: de szeressük 
1uindenck felett az igazságot; csak cnnelc közszerctctc vezérelhet bcnnünlc 
egyn,ás szeretetére; én az igazságot nyilv.\n tapodót 110111 szercthcte1n, 
ha megölnek is. - Sor·srínak is csak úgy örvendhet kiki, ha egy szív, 
egy lélek munkál a lcözjóra; csak a közjóban l:ítom én forrását az egyes 
polgár megelégedésének. Pedig a vallási kiilönözés soha egy szívvé, egy 
lélekké nem teszen bennünk. 

Én a multbéten egy öt lapnyi névtelen ,!evelet ka.pta1n I'ozsonyb6l.
Az író engem lealjasítni akart magam előtt. 0 11e1u hiszi, hogy én gond-
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viselést, csudrit higyjek, s anyaszontogyházatn c s a l h a t a t l a n s á g á t;
rncrt ö so1n hiszi; inert okos 01nber efélékct nem hihet: én pedig (két-
ség kiYül ö is) okos cn1bcr vagyok. En csak azért védoltnezc1n azokat,
n1ondja ii, n1crt f(1·is.�t11.� as1.tal{1hoz törlö1n késemet, s az anyaszentegy
ház jó ,ígyat Yctott p.tlyün1nak

1 
n1elytől tüstént clesnén1

1 
ha azokat,

tagadn,hu: pedig a fő principiu1n az, hogy ember, 111 é g  s e m tn is é
cr é b e  Yissza nc1n dül, jól és csendesen éljen!« Lehet ma 1nég ilyen
0 cn 1bor baníto1n? Ilyen vastag Epicureisz111uszt köztünk 110111 gyanítottarn.
l\[int nyo1nbatja el annyira c111ber n1agában a tern1észct legszebb intéseit,
ösztöneit! l\[i Yolna neken1 e ,·ilcig, ha ezt gondviselő Isten nélkiil kellene
gondolno111? S n1i Yolnék n1agan1 előtt, s mi  volnál te, édes barátom
clüttcn1, ha rcn1ényon1 a síron tul ncn1 ád kinézést! ! Borzadás fog cl
bar:1ton1 e Yigasztalatlan gondolat n1ellett. "\Taljon egy-e ez a te Isten,
tacradó Isten c1nbcreid közül?!0 lntnck, mcnnc1n koll. I:[olnap igen kedves barátin1n1al fogon1 a
t o n a p  o <l a t  ülni; osztán tovább lódul ok Szaldbci, épen oda, hol gyer-
1nckségcn1ct oly édesen érze1u még n1ost is kifcjlottn�k: Göes�jbe, Szent
Gyijrgy völgyéúe. IIa innen visszatérek, többet írok. Elj édes Ferenezeni,
a7. ég könnyítse öregségod napjait, s engedje, hogy napod tisztába
n1onjou le a te édcscid között. -

Pannonhalmán, novemb. 14-én 1826.
J(azinczy1lak Gziz1nics 

szíves tiszteletét.
ze1ne1·e s I(ölesey által hirdetett Élet s Literatiirát nagy vágyó

dá sal ,·,írta,1n, jónál, szépnél egyebet no1u tudván a széplelkű 1uester
t:1nít,·únyitól Yárni. És n1cg,·allo1n, hogy 1nind a,ddig nagy mege�egedés
scl olYasta1n, 1níg ama 110111 szép procossus rcpctundarurnra neLu buk
kan.i.111. Itt fújdalo111, boszúság fogott el, azért is n1ert azokat találom
Yiszont pörben, kiket annyira egylolküeknek tarték, s literátori te
k intetbcn bocsülék.

A vádolás igazs[tgárol ki mc1jen kétkedn i ,  mikor az egy egész
ncnizct színe előtt tétetik , és a 1ncgtán1a<ltnak védlelke sen1 aka1ja
111ngát a, factumot tagadni ? En tehát fel tévén ezt, a k.ifakadást ott s
ú<ry a hol s a n1int az téve Yolt, hol)1bc11 ncn1 hagyhatá1n, s itélete1neto. ' tudat:in1 ::,z ... vcl, kinek a küldött példányokért pénzt kelle rendel-

.. ncn1. lJtóbb ,·c,·cn1 lc,·clcdct , s még utóbb 1llinervát. Osszevetém , s
ncn1 tudtam, boszonkodjam-c, nevessek.e, a gyáva panaszon! Azt vél-
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t e  volna az ember, hogy a kárYallott minden betűjétől inog van foszt
va; s íme egy vers! és 1ninö vers , rnclyct V. 1V. ha }(öles .. . nclc
soha csak egy betííjét sem látta volna is, máskép n1ég se1n fordítand !
Én feltnernék tenni bár mit is, hogy ugyan azon egy classicusnak két
fordítója , ha mind a kettő alkalmas a dologra, 300 vers között leg
alább is ttzben teljesen fognúnak egyezni, a nélkül , hogy cgyn1úsról
tudtak volna is valan1it. l\Ii Yoltan1 én hozzád 1nérkez,·c, s 1ni ,-agyok
1uost is! mégis Pesten létem kor, 111inckclőtte Szép lite,·at(o·ád azon
k.ötetje megjelent , 111elybcn a Pa1·aniimpluSket adád fordítva ,  fordíték
ezekből vagy hármat ; összevotéru, s egész constructióink Yoltak egyek.
- !(öles ... a Gyiijte1nényben szollcrnröl, fordulásokról beszél! De hát
a fordítónak n1inö szellemtől koli vozéreltotni, s u1i fordulásokat ten
nie? Tagadhatatlanul csak úgy fordít jól, ha szcrnélyes szclloniét pél
dányának szelleme alá hódítja., 1nely szüntelen felette s bcn1:c lc�c�
jen; ezt pedig úgy fcllcbet, úgy fclkcll tennünk lT. 1\r.ról, 1111nt J>c.rol.
Fordulásokat pedig ]{ivált egy l7oss után indult feszes fordító, ujakat
ritkán tcszen, s ha tcszcn, csak: azért hagyja cl az ercrlctinck rend
jét, 1ucrt ez nyelvén nem rnogyen ; dc hogy 110111 1uegycn

1 
azt a 111ásik

fordító nem különben érzi , s ez is toszcn nyel véYcl ogyezö fordulást:
s minthogy a mi nyelvünk itt a többinél n1akaosabb, ritkán válogat
hatni a forn,ákban. Az én értekczéscn1ct, n1cly neke1n a logkcdvcsb
kincset, a te barátságodat, szerzé n1eg, cgyki 110111 sokára derekasan
kiirá, a nélk.ül, hogy nevezne. Fk\jt ugyan, hogy ezt oly nyilván tenni
nem pirul, de más részről n1cgbccsül\'C érzé

'.
11 1nagan'.a�. 'l'o a7:_on.ba11

édes barátom szívem szerint fogsz esclokecln1, ha tovab!J ne,u uzod a
gyülöletos dolgot. Eleget tevéi a 111cgholt l,ecsülctének, .eleget .a pu�li
cun1nak is közölvén vele a panaszos verseket. 1\. hozza érteni ludu s
akaró lá.tj�, kinek légyen igaza. A litcr.itori pör, ki,·[dt az ilyen,. izet:lenné teszi a literatúrát. Ellenben n1i szép lélek, 111i szépen tün1k ki
abból a te s7.erény kinyilatkoztatúsodból ! SziY01uben köszönten1 az
Élet és Lit. derék referensének I hogy ezt kiemelte , s azt ohaj to1n,
hogy bár az ellened n1orgók , ha nyelvet 1101n akarnak , szerénységet
tanulnának tőled!

Diilházy int, serkent, ne hagynáu1 el 1lline1·i;cí� ! s. ,,azt vot.i utá�n.a,
hocry Dezsöjjy a Diétci hossza 1niatt no111 dolgozhntik. En neki ez 1dc.111ni· két darabot küldék; készen ,UI ::t. hanna<lik is: öröniest szolga
lok hazáLu literaturájának, de vannak cgyéL fontos dolga.i1n is, s . az
ember 1nindenre nen1 érkezik. Dc no1u szcroto1u a hibás nyonitatast:
mikor egy jogyzésen1ben a. szatyrct, szalill'a, és szalira között az utol-
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sót Yálaszton1, hogy az elsőből magyar szatyo1· ne legyen, s a szedő
egyfor1uán i-vel veszi; az olvasó nem tudja ,  n1i baja !ön az írónak.
Nc111 szcrcte1n azt is, n1ikor a Corrector orthografiámot bántja.

l\lint ve,-éd ltévay Iyazdt :2 Tüzes, megvallon1, de n1ár nem tür
hctém a gra1umaticai szörnyet, 111clyet a hamar utánna halt biographus
felpiperéz;-e ismét Y,isúrra állított; s nen1 félt chnondani, hogy Ve1·seg
hy okaira még :;cnki meg nen1 felelt. Dc ez is ám utolsó gran11uaticai
dolgoz:íso1n. l\Ienjcnek, kinek 111er1·c tetszik!

�ledtlig késel n1ég Szallusztodda l? l\lár azt gondolán1, hogy csalc
clkére1n töled, s kiaclon1. St1·eibig szépen nyo1ntat, s a Co1Tecto1· magam
leszek. l\[int tetszik? Elj szerencsésen! úgy vcszen1 észre, hogy a Diéta
(n1i foganattal ?) ncn1 sokára végét éri; így hitt feléled bennem a régi

, rc1nény, hogy jöYÖ tavaszszal ölelhetlck. Dgy legyen ! ! !
Ujhely, deczemb. 6-án 1826.

Véletlen adja elö magát egy alkalo1n J(asscíra ,  s ez igéretemre
emlékeztet, hogy néked ezt n1egküldjen1. A czí1ulap és  elöbeszéd , és
1nind az, a 1ui itt nincs , ne1n 11iost van innen kú,zelve ; de nincs időm
azt lemúsolni, s nem érdeu1lené a fáradságot. Az ujabb másolatban sok
yan n1ásként, n1int itt, n1ert én vala1uikor tisztc\.zok:, n1indég változ
tatok; 1n,ir hozzá Yan szokva kezem. }la lesz valamely hely, 1uelyen
fclakadsz , kérlek , tudasd vclc1u; én régen elfelejtém theologiá111at ,  s
csak reli9ióni n1araclt meg. Egyébcránt ha oly helyre akadsz, hol vé
lckczéscd különbözik, mond 1uagadnak, kérlek, hogy azt egy bennete
ket szcrcti.í protestáns 111011dja, dc - protestáns. Nagyon óhajtom, hogy
dolgozúso1n néked kedvetlen ne legyen; dc valahol az lenne, szeress
az ide tett nyon1tatYcinyért, 1nely engcn1 hív f iú n  a le bizonyít. Anyátn
igen lelkes , igen nc111cs gondolkozású asszony volt, de (rnint atyja)
rcllcnetcs tüzLi asszony, 111int a )l'esselényi nagyanyja Vargyasi B. Da-

, 

11iel JJolyxéna. Elj igen szerencsésen , édes barátom! Az Isten hozzon
r,\d igen kedves csztcndöt, nelce1n pedig engedje, hogy valaha láthas
salak.

Széphalo1n, január l-én 1827.
Gitzinicsriak l(azi1iczy 

a legforróbb barátság tiszteletét 1
1\.lclást és 111indcn örö1nct a beállott új esztendőre, édes baráto1u,

és lcgyiink rajta, hogy barátságoddal, azzal a széppel, úgy dicscked
hcssen1, mint eddig. Ob, ha már ,·égc lenne annak a Diaetának ! hogy
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terheim könnyülhctnének meg, s hogy láthatná,n azt a férfit, a kit az
egek utolsó napjaim örö1nére tartottak fenn! Dc öle nekem egy igen
szép, igen lelkes, igen jó fiatal lyánkát is tartottak fenn, kinek épen
most végzém levclcn1ct. l{cttötökön kezde1n írásomat czidén. Ilogy
tá1·sadat isn1crd, az Bár6 P1·6nay Iphigenia , a szép 1Vininek leánya. -
Rólok majd, ha meglátlak.

l\legbecsülhetlen jóságodnak bizonyítása az , hogy Szallusztnniat
kiadni akarod. 1'Iost tisztázom utolsó kézzel s nc1n sokára veszed. a,..

JVlailáth Jánoson kívül senki sem látta , s óhajto1u , hogy te ugyanazt
itélhcsd róla , a 1uit az az igen lelkes, igen nagy ki1níivcltetésü, s igen
ne1nes férfi. - I-1a vére1u elltül , írni fo&·ok ezen lcvclc1n végében a
for1uatun1ról stb. sLb. 1"Iost 111ég 1nclcgcbb vagyok, ,riinthogy arról szól
hatnék. Régen irta1n neked, s ki kell pótlano1n a n1it el1nulasztottan1.

Ellinge1· novemberben 1uegkülclé nekem 1llinervúja idei utolsó cla
rabjánalc első íveit - l(alligeniet áll az első lapon. Gyertyát hozaték,
mert lement volt a nap, s szcmcu1 ncn1 sejté 1ucg ezt: II utcín CJ. -
1\Iidön Daykára érék, nézé1n az aláírást. 'I'udni akarún1, ki az a lelkes
ember, a ki  ugy tud magasztalni, hogy én, a ki neiu birok annyi crövcl
soha , hogy a magasztalást 1násod izl>cn ol,·ashassam , hane1uha szép
versekben mondatik, ezt cgyrnásutin néhány ízben teljes örö1rimcl ol·
v�ishatám. Csak n1ás nap látta1n a meg nem sejtett sort. De vala1uint
ezt bcszélc1n szíves köszönettel, úgy engedd ruondano1n, hogy elkez
dek keseredni iró barátiuk iránt. ,Tcrscngjcnek , ba tetszik , szabják
vágjálc egyruást, csak. tolla.!, de csak az iigy1:rt, s gyönyörködYc hal
lom őket versengeni. Dc 1nidöu bajuk az a ny.�,·aly,i,ss,íg - akko�·pirulok. l(ölcseyt nagyon utóléré a hy}Jochondri.i /:Jzat1nd1· Y(trn1egyc1
cremusában, s ki csudálja, hogy az, a ki négy fal közt él, nen1 lát na
gyobbat n1agánál ·? és az a makacs 'l'assoisrnus ! Dc mit 11101�dasz a1.Ta,
hogy a Hébe s Ati1·ól'a rcccnsióját nckcn1 nagyon balul vcvc valaki, s
nem llörös1netrty, hane1n rnAs. l{ccensión1 n1utatja, hogy engcn1 elfoga
az örö1u, hogy oly n1estcri kézzel dolgozott s e a n d á  I t r i 1u e s da
lain le vagynak , s részrchajlásra n1agyar{1zák , hogy Csei·ltalrnot nem
n1ao·asztalitm, és Zalánt. Én minclkettcjét cs11clúloll'1, irigylem ; Yalóban
mi1:d Cserhaloin, ruiud Zalcín érdcwlik azt. De a hely ncrn cngcdé, hogy
Csgi·halo1n1·ól is szóljak; Cse1·halo1n1·ól Zalánnal akarék együtt. S ha az
6rdcn1li a szót. nem-e a Iiorvcít l:;t,:án Prog 1·a1n11uíja, ne1n-c a te T!teokri
tod 1 De tudn{t csak az a ,  Lajkeresgélő, n1cly k.cvés az, a n1ire én rá
érek! .lfcltctte,n maga1nban, hogy magitn1La záro,u örömemet s boszu
ságomat, s többé scn1n1it ncru rccenscálok. Igaza van gr, 1llailáth11ak,
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noha nen1 az ily baj miatt n1ondá a szót: Unscre Schriftsteller sind doch 
schrccklichc Pedantcn ! 

Gr. Jlailcít/i a szót arra te,·é , hogy csodálkozva érté tőlc1u) mit 
akarok SzalLuszttal. Egy időben adon1 két fordítását; egyikét a ré
gi színben, s szall"szti arczban, a 111 ..ísikat gnt französisch, azaz a hogy 
a l)iibrente.lJek aka 1:ják - Zt>Íros szájn 1nagyar paraphrasisban , hogy 
folyjon a Leszed, s ne legyen rajta épen az, a rni Szalln.sztban lcgbc
csescLb. Jli:izcd-e édes baráton,, hogy nc1n régiben egy igen nagy tc
kintctií ftrfi, n1ég pedig tudós férfi vádlá a T7oss I-lonié1:jcít '.l - 'l'u ne 
ccdc n1alis, scd contra audcntior ito. A ki tudja, s érzi a 111 i kell, nem 
nézi scn1 a dicsérést, scn1 a gl1ncsot: egyebet uéz. - Ilanc,n az én iga
:.1án szeretett Döbrcnteyn1et épen azon n1értékbcn sajnálon,, a hogy ő 
cngcn1. Dc nc,n lehet az 1násképcn. i\li folyt az ő tollából, a ,ni érez
tette yolna csak egy allusióval is, hogy ö isn1cri a régieket? Csudál
juk-c tehát, hogy neki ked,·csb a J?,uaeusz beszéde nlint Virgilé? 

Jtn Streiúignek n1a írok. Nagy terhet vetek rá a pósta portoriuru-
1nal, legalább szokatlant. l)c a typographusokn.íl az nen1 szokatlan; 
a feltétel neki uzsoráYal fizeti 1ucg a költséget. Szólni fog veled, és 
igy 110111 terhellek clinondásnval. 

/i bibliai Jliiilóricík 1nanu:icriptu1nát; dc a niolycn uen1 kevés vál
toztatúst tc,·ék, Elli11ge1 ·nek küldé111, hogy juttassa kezedhez. i\leglehet, 
hogy abban találsz holn1it, a n1i vélckedéscddcl nen1 egyezik; dc ne1u 
az vagy, a ki azon !elakadsz, hogy 111ús nen1 ugy gondolkozik, mint te. 
Collin a rationalis1nus tisztclijjc) és Locke a keresztény, nagyon szcreték

cgyn1c1st ellenkező gonclolkozásaikban is, s Locke ha nen1 keresztény, 
dc figycl111ct érdc 1nlö állítást tal{dt, 1nindjirt közlé CollinnalJ 1uert tud
ta, hogy az neki kedves lesz. Dc tudod, hogy én thcologus 11e111 va
gyok, ncn1 is tudok, 110111 is tudhatok hozzá) de hogy igazán religio
sus Yagyok, s az elég. 

1.<:gy oly catLolicus , és igazán catholicus ,  tüzes catholicus , ki 
ez idén JJe1·lint és Jl,unúu1·got bcjár.i, Le::;zéli ncke,u, hogy 111agával 
hozta Yala1ni  1<",·iedrich ncvü e1nbcrnck a 1uunkúját, ki itt járt, s cn
gc1n is keresett volna, dc 1ucghallá, hogy Biharban voltan1. Ennél fog
va szerette Yol11a látni Berzeviczy tüzeskedő 1nunkáját. l\ícgigérte1n ne
ki ,  hozzá tevén, hogy én azt biron1 , de soha végig ne 1n olvasta!,,; -
Yala 1nint a l 'illers 1ncgkoronázott ·jutalo111irását is. II0zzá1n jövén UJhely
'úölJ f'ölhányta1n haszo11talanal,b könyvci 1uct, s Berzcviczyt három más 
1nunküYal egy tekercsben lcltc1n n1cg, egy n1ás könyvvel, n1elybcn volt 
a pesti lutheránus prédikátor .illolnár János panasza, és a Vay J6zsefé, 
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a n1it Stéludlin ada k i ,  azon deák nyelvben irt panasz után, n1cly
urunknak nyujtatott be. Ezek n1ellé van kötve, De Unione \'011 cinem
1"Iönchen, és a másik deák, anonymus. Soha se1n olvasá,n , s ne1n is
fogom. De az efféle ephcn1érus munkát jó félre tenni. - Téged egé
szen elfogott az Unio 1·emén ye és 6/iajtcísa, s mit tudnál te tenni nem
tiszteletes czélokból? Én az Uniot nem rcn,élhctcm, és nen1 tudorn
óhajtani. Ila meglesz, az ueiu az én bajom lesz, s ha a te ideáid sze
rint lesz, nem lehet nen1 jó. Én c5ak azt szcrctnén1 , ha nem tudnák, ki
mit hiszen, annál inkább pedig, hogy cgyn1c'tst ne bántauánk. Bavá·1·iá
ban nincs baj. lVlég a Soi·bonne tilal1uat 110111 kapa , hogy ne n1c1:jen 
disputálni, tiizben volt az egész francziaország: a mint cltiltaték, 1nin
dcn elcsendesedett. De abba hao·.)10,u. 

/ 0 

El j igen szerencsésen, igen igen szeretett férfi, kcd vcs baráto1u ! 

Pannonhaltnán
1 

márcz. 5-én 1827. 

l(cizinczyrialc Guzniics 
tiszteletét! 

Sietek, édes ba.ráto1u, kettős leveledre felelni. Jó, hogy Streibignek 
Szalli1sztud1·ót mind eddig nem írtál; legalább tőled vclcn1 sen1n1 it scn1 
közlött, bátor kérdést is tetteu1 neki. Ugy) ruint te kívánod, ő n1unkát föl 
nem válol. Osztályos atyafiait 1nég 1uost sc1u clégíté ki, s ö és nöje szere
tik a városi szép életet. Költségén ő se1n1uit ki nem ad

1 
sen1 egy n1unka 

kedvéért uj betUket nc1n vásárol. De én máskép akarék Szallusztod kia
dója lenni. I1n szándékom egész nyiltszivíiséggcl ! }la te 1negcngcded, 
előfizetést hirdetek. A typothetát kielégítem , a többiről s.ifársúgom 
adózni fog. }Ia pedig szerénységed a praenurueratiót tiltja, én Dunán 
túli barátim ügyességek által annyi példányt fogok kiosztani, hogy a 
költség megkerüljön; a többi péld[tnyt oda fogo1n küldeni, hová . te ren
deled. IIa szándékon1 javallatpdat 111egnycrcndi, küld hozzán1 Szalti,szto
clat, és ird n1eg kivánságidat. Az t0 hetük megszerzésére talán még rá
birhatná111 St1·eibi9et (t. i. ha pénze van) azonban egyenesen n1eg,·al101u, 
neke1u 1uagyarorszit.gi typus, az Universitcísét kivévén, n:iég egy sem tet
szett ugy, 1nint a győri. 

Egészen ujságot irtd, 111ikor azt irtad, hogy egy valaki neheztelve 
vevé Vö1 ·ös11ia1·ty clrncllőztctését Jlíine1·vcíban. l{i legyen az a valaki, 
én ne1n tudom. Vö,·ösrna1'tynak melyik rnagyar ne örüljön szívéből; de 
én óhajtnám, hogy ez a szerencsés fiatal költő ne merülne aunyira a tün
dér vihígba; valamint hogy Dincíban sem szeretem az ördögöket: dc Cb

8 
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1 .  t tt a nem hiszem ' hogy sok.C ·dít:is . s n1i akkor szépnek: tetszne e ' in: ' . . . ? Te o1 , . h„ t V/ · "smartyt az egesz vilag recenseálJa-e . kedvelőt nye1Jcn. De e� 0

'.1°:i h valakit illet a recenseálás ha . o-y uo-yan az cgcsz v1, g ,  s a t ncn1 vao . o . . ' illet De hát mért ugratnak a compe cns zánkban, tegcd b1�_on.) os:u l·eve�bé competensel{? Én nem biszcn1, rcccnscnseknek elok be ' . � · tál legyen Zalánnak irgalmatlan hogy a Gyiij�e�1�é11y olv,�so1 i�� . �l:�t e meo-' inár Fenyéri készen álhosszu recens1ÓJat. Aiiroi a alio J . .. o . relelhet-e czél-A ·1 h ar kcszult recens10 megi, )ott a recensióval. z 1 yei� ain � · . eálni? s ki recenscálja j:inak? ::,olr recense�s tudJa-c m'.t !es�ö;;ce��ogy � sok tömjényfi.ista már reccnseált konyvct? Ta1 to. . ' . k ., . , t majd azt elszédíti fiatal iróinkat, kik -�cj.eke�:�ez;é�il::� aa h��;�:� �incs ultrahiszik mao-ok felől, hogy a tokelct iczen ' " , . ,, h mé . � - lloruhadnak. Én TTörösnicirtynak ZalanJaert ' a g és supi a s e . . . ö me boesátni soha sen1 tukétszer oly jó volna is az' in1nt a min � g k r tt lehetni oly 1 , ,t ad mulva 1s rc1ne 1ogo , dok,hogy egy eposzt, me y sz�1z . , . , n szebb fo otthamar Yégzett, s oly korán 1{ozze t�tt. Dc s:cp .', �:g}: M ·a inár ghat 1 · · obb bizonyosan ha tovább izzad. End1 en , 'P '() 1 enni' J ' 
. 1 d k „ epio· Ambár én e assu„esztendeje hogy késziil, s alig ha a ott a oz o· d heve . deert a költő ere lankad ' s szunnya , ságot sem szcretcn1 ' n1 

. • k I o·alább méo- annyi időt1 1 d. l· "lt" s véo-ezzen
. hO"'Y a hmana eb . 0 1a a 1011 a ,.,o o, o , o adhasson. . . f' 1 inegl{üldé a Jiit Remény Sze-S iere engeni 1 s  rccensensse on · N zen . 1 B et 'sét inaga írta Szernere. emretet, darabját C'selkövitőt, inclyne " evez e d lk á uk e tárgyban d l . t ' l t 101 · nekem gon o oz s tudo111 , incgclégc te {-e t e e e 1nn '. , . - Azt beszélé Zi1·cz-tetsz.ik. IIa kiadják, én a tiédet óhaitan.im. tuc�n1. . 

r . f 1 1· 1 lVIi-D' 't ég JUn1usban 1s 10g o Y' 1 · nek uj ap{1tja nálunk' hogy a ie ci 

n� 1 . '!tó férfin szemlcözt]· . fo la!r én téged te mindenlcor tiszte cti e me ,'. . . t��:tclh�;n�) ölclhetni,' s ehnondbatni, mennyire tisztellelc ! EIJ addig isboldogul. d.k ne támadjon, mert Eu-1\. két lphigei.i,i éljen! de egy harma l k · 'tett har1naclikat. ripiclesz számára nctn eszi 

Újhely, mi\,rcz. 16-án 1827, 
Guzmicsrialc J(azi1'iczy 

baráti szíves tiszteletét. 
l d k. lrein mindenek fölött ked-IIoo-y Szall11sztornat te ac o , ,  az ne" V . r0 

o 1 . e ·tein enni i' -Yes sőt oly édes jutalom, melyet remény en1 nem m .1 h. ·uek-gocl a k.éziratot , nem csak hogy kiereszd, dc azért is ,  ogy m1 

115 előtte a censor lAtja, hallhassa111 ítéletedet, és v::dan1it rajta változtatniakarsz, s én változtat.\st kivánóna.k elismcrhetck, n1cgigazít�a1n. Kívüled s talán Szemei·én kívül , látni senki sen1 fogja. 1\. Szalluszt fordítása érdeméről vagy vétkeiről csak az ítélhet, a ki Szallttszttal jól n1egis1nerk:edett , az pedig, nem mindennek dolga, s így az, ha 1nindcnnelláttatná1n, nekem sc1u1uit nem használna, s talán 1nég ártanaJ- Előfizetésre ereszteni nem láto1n illetlennek, dc sikeretlennek; tu niillik aszokott módon. Kapitciny Csehi barátomnak volt egy jó gondolat ja,  sazt készülék követ ni .  Az ím ebben áll : Az előfizetést nem az ujságokban kellene hirdetni , hanen1 tiz,husz, har1nincz barátot lceresni, kik bizonyos számu cxcmplárok árátvagy előre beki:ildenék, vagy érette feleljenek. Ezen az uton mindentI 

lehetne !{ezdeni En Szalliisztornon nem keresek nyereséget; mivel eléglesz ncken1 , ha a munka megjelen, és oly fényben, a mint én óhajtoiu.- De erről másszor bővebben. Száz előfizetőt a k:ét hazában kapunk,bár111ely áron árultassék a k.önyv, s a nem k.özönséges izleti:i munkáraez a száz kész lesz tenni nem nagy áldozatot. Ha Sfll·eibig ur azon hetüket szerezhetné meg 1uelyckct én óhajtanék, én erdélyi leveleimet is ott nyon1attatuám. 1'-rattner eráut hidegés hálátlan nem Yagyok, sőt a megholtnak érden1eit szívesen tisztelem;sajátságaira örömest behunyom sze1neimct. De T1·cittne1· !(örül sok 1nindenféle e1uber kullog, látják, a mit felvenni akar, a mit nála nyomtatnak, s az a czi1nbora üzi a maga nem jó, néha épen gaz játékait. Ne1n' óhajto1n, hogy Pesten valamin1 nyomattassék. - En Bacsányinak ba-rátja nem vagyok, s barátja neki ne1ncsak n1int írónak, de mint embernek is, nem lehetek; és 1uégis fájt neke,n, 1nidőn hallám, hogy nyomtatás alá ide küldött verseit n1ár olvasák, ismerék, itélgeték, 1uinekclőttc sajtó alá 1uentelt. 1\1inckelőtte Zalánt láttam, 1nint a 1"itniziászt, azt kérdé1n magamtól, hogy a lYiythologia isteneinelc híjokat Vö1·ösnia1·ty és Py1·ke1· mintfogják kipótlani; s így érte1n, mit akara. az elsőbb a maga tündéreivcl.Rosz pótolék; de jobbat Vörösniet1·ty nem találhatott, s ne1u lehetett clnélküle. Zalánnak osszi[tni kezdete enge1u igen kedvesen lepc 111eg;csudálor u ,  irigyle1n azt, valamint könnnyiiségét. De igenis , hogy aztis csudáloru, hogy ez a lelkes ifju a 1naga eposzával ily han1ar elkészülhete, hogy azt ily hamar kicresztheté. J\. könyv 1násodszor jelent
' 1ueg, a n1ennyire tudom. Val ljon törlött-e sokat? En azt szerctten1 vol-na, hogy Zalánjábcin leltem volna több nyou1ait Ilornérnalc, nevezetesena.zokat a Iiornérban oly szép hasonlatokat. Lehet e nemben szép a mi nem8* 
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ho1néri is; de engem igen gyönyörködtet; midőn a I-Ioni61· nc1nében homérit 
lelek. Zalúnban sok sürgés, n1ozg.-ís ( actio) van, s ö a hadi dolgokat 
szépen és szép mértékben egyesítette az emberi szív érzésivel; Za
lci1111al literatúránk és korunk kcvélykedhctik; dc Zalán is sokat nyert 
,olna, 1nint n1inden egyéb munka, ha lTöl'ös·1na1·ty k.övettc volna a II0-
1·ácz intését. Sala1no11t tegnap vevém. I1ne epicus és dramaticus azon 
egy sze1nélyl,cn ! Melyik lesz nagyobb , melyik kisebb? l\íég eddig a 
a clrán1a nem vala iróinknak a legszerencsésebb pálya. J{isfal1tdy l(á

roly látszik 1uinclen 1násoknál inkább születve lenni rá. S ö lyricus és 
draru ati cus. 

Kevés napok alatt venni fogom az Élet és Literat1.tt1·a II. kötetét. 
Nyugtalannl váron1 azt. - Iíit, Re,nény, Sze1·etet

1 
é s  t öl e d ! Bár az 

már a n1úsodik kötetben állana! 
Még e levele1uet irán1 , 1uinden soránál fölvert a látogató I vagy 

ügyes, bajos. Alig tudom, mit irtam. De neked irok, ki ott is értesz, 
a hol más ncn1 ért, s hibáin1at elnézed. - Az ég áraszsza rád n1indcn 
áldását, s azon mértékben a hogy érde1uled. 

Gróf Dezs�t}'y .tliirét és k�[étfi _ifjahh. testvére skárlátban feksze
nek; ugy rettegc1n a rosz hírt, 1uintha atyjok volnék. 

f 

Ujhely, marczinsban 1827. 

Gitzmics1ictk J(azinczy 
szives tiszteletét! 

Szalluszt maga kézírásban épen 200 lapot ada. Elöbeszéd és a 
Szallitszt élete X V I1I. lap. - 1\. toldalék hátul 20 lap.\Dc botl�\st cjték: 
előbbi levelemben, Lozz.í,d és Streibighez. A Szilasy vérseihez vett he
tük az clöbcszédhcz illenek; a textushoz ilyen kell: s ennek megszer
zésére, nem tudom, ha St1·eibig haj lik-e? Ha ott nem boldogulnék, egye
bet kell forgatnon1. Nyugtalanul váro1n bireiclet. 

Gróf 1llailáth János 1negajándékoza: ,,lVIagyariscbe Gedichte. 
Stuttgart und 'l'übingcn 1825". czímü 1nunkájával. Szeretném , ha azt 
isn1ernéd. Kémcly darabjai1nat nagy szerencsével adta, mely nén1etben, 
hol annyi az ance1Js syllaba, könnyebb, mint nálunk. Sok van itt, a 1uit 
jobbnak nézek németben mint magyarban. 01nnia ad maiorem natio
nis glorianJ ! 

f 

Elj szerencsésen, édes bará ton1 ! 
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1 

Pannonhalmán, april. 16-án 1827. 

l(ctzinczynak Gu,zniics 
tiszteletét ! 

J\z a ti Fricl1·iktek ! J\iJ:ost jut eszc111bc , hogy irtál valami utazó 
Frid1·iJcröl, ki téged is keresett legyen. GyönyörU gyün1ölcsét szedé 
n1agyarországi utazásának! lVIire n1cgyc11 ez ki barátom, mire? Idegen 
tollnak a<lja át a n1agyar ncinzete gyalázatját, s idegen nyelven kiirtöl
tcti a vagy csupán költött, vagy itt s ott suttoruban, mihez hasonlót, 
ha gyalázkodni kell, az ellenrész 1nég többet kiirtöltethet, egykét gyen
gétöl elkövetett anomaliát ! l\[ire 111egyen ez ki? s rnég is ott Szikszai 
fenálló iini6t akar velünk elhitetni; s l(azinczy nem tudja óhajtani az 
egyesülést! A könyv azonban, a bemocskoft, s 1uocskoló, eléggé bűn
hődik ön1nagában , s én szeretné1n, ha catholicus nen1 szólana föl el
lene. Dc l-!ohene_r;ge1· nehezen fogja clhaJlgatni vagy csal< az ö szemé
lyét, characterét, oly gonoszul festő levelet is, mely hogy catl iolicus
tól legyen , száz Frid1·iknek szavára sem hisz.i catholicus. S ilyen lc
\'elet dobra ütni!! Ezek ne1u jó jelek ez időben ; csak azt fájlalom, 
hogy, a magyar annyira szeret nén1etezni ! Iszonyodik lelke1u a bava
rus catl1olicu s ,  és a bL1rkus protestáns vallási vadságokon; s mikor 
1nagyart látok ezeknek. nyomdokokba lépni , szivem vérzik. Szegény 
haza! szegény haza!! De én többet e tárgyról nem szólok, s kérlek 
baráton, 

1 
ha szeretsz , kín1élj 1neg ncken1 igen kedves leveleidben az 

ilyenektől. Ifol mocskolódni kell, ott nekem nincs helyen1. Igazad van, 
egységet re1nélni kábaság. De a �zomoru szakadásnak kcser,eit ne1n 
érezui, lehetetlen, -

Szaltusztodat elvárom. Elöbeszédedct tegnap olvastan1
1 

tisztulás 
végett, újra üt. Akár 1nit mondjon Döb1·enteynlc, classicust ugy kell for
díta.ni. Vajha 111indnyájan úgy tudnánk! Vajha ugy tudnék én! Auliszi 
lphigeniámot 111aholnap bevégze1u. J\iajd próbát teszek, a te szabásodat 
alkalnJaztatni 111int tudom. De nehéz ncke1u a hellént 1ninden különös
ségeiben kilesni: késön adám maga1nat a classicus hellenismusra, s az 
agg deák nehezen tanul, s könnyen feled. Jphigeniá1nnak né1net forditá
sát Schillertöt biron1

1 
s Bothetöt; ez az utolsó hcllent ad, de critikája a 

textust irgaln1atlanul n1cghányja. Racinejét a legujabb német fordításban 
olvastam, s morgolódva tettem le. Critikád l{ölcsey s Döbrentey leveleikre 
neke1n tetszik; egészen itéleteden vagyok. - Vö1·ösmarty Salanionja

drá1ua l(isfaludy I-I1inyaclija 1nanierjében. flasztalan ! magyarink, kiktöl 
remekelc kerülhetnének, tüzökct n1érséklcni, s a 1uüvészség forrásában 

--
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tisztítani nen1 türik. Vörösrna1·ty jan1busai jók; dc a charactcrek itt sze
rencsétlenebbek, 1 nint Zalcíujában; s az actió ? nc1n kell-e ennek leg
alább is egy esztendö hogy végzőcljélc? S a darab hősi, nem szo1uoru,
( elötte1n ncn1 minden tragicu1n szon1oru) 111indcnképen jobb eposz
keszi.dt volna belőle , 111int dráD1a. - Szab.;,d egyre kérnetek? Ne la
tinozz ! ha a Ja,tántól cl rczzcntettck, inkább tégy Latiii1not, az az a i
magyarbnn türhetlen összcpárosod{ts. 

Isten veled , s házadcla.l, édes barátom. A Dietci végéhez kö
zelít. 'l'cdd, lássalak ez idén ! -

J(edves bct1·áto1n ! 
A pril. 22-én 1827.

Streibig közli typnsá.t. 'i,T álaszsz magadnak. Nekem ugy látszik,
hogy az andere 1líittel antiqua, épen az, a mit te akarsz. A választot
tat küld vissz�i; és siess a rnunkával is, hogy a jövö öszben belekap
hassunk. Akkor Győrött ülhetek n1ajd a corrcctura mellett.

Isten veled.
Guz1uics Iziclór s. k.

' Ujhely, april 24-én 1827.
Gitzmicsnctk J(aziriczy 

szí vcs tiszteletét !
' En Fridriket nc1u olvastan1 , és 1uunkáját s magát nem i s  láttaiu.

Egy prédikátorunktól ballá1u, hogy a 1nunka nyavalyás mázolat, s nen1

érdcn1li, hogy az olvasó clvcsztcgcssc rajta idejét. l\Iind azt tehát a mit
felőle írsz , ne1u értbeten1 . Se1n azt nem érten,, a n1it a bavarus 'catho
licus és burkus protcstans vallüsi vaclságok fclöl írsz, mert nc1n tudom 
itt és ott mi tört�nik. A bavariai király fclöl tudon1, hogy az egyike �
szcrct�tre lcgn1éltobb c1nbcrcknek s a leginkább szeretett fcjedclnick
�:k ; cs ba az,_ ho�y engedheti 1ncg a vallásbeli vadságokat? - Ha
JOl fogtan1 fel 1dcá1dat , s ha c1nlékezetem 1ncg nem csal, te az uniót
óhajtod, dc nen1 1nost rcményled: én, ugy a hogy most vagyunk, az uni
ót sen1 n1ost, sem igen sokáig 111ég, nem reménylen1, 1101n is óhajtom;
nckc1n elég, ha cgy1uást nc111 bántjuk, ha egyn1ást tü1jük, és lia azt 
hogy. ki tnit hiszen, ne1u is tudjuk. Az, hogy ezt vagy an1nzt higyjük:
ne1n is akarat dolga, és ha ncn1 az, n1int Yan jusou1 érette mást bántani?
- Neked, szeretett és tisztelt baráton,, a vallás felett való elmélkedés
mind tiszti foglalkozásod, 1uind örön1ed; nekem sem nem tiszte1u, sem
00111 1uulatságo1n. Csuda-e tehát, ha én a te icleáidban nem osztozom.
Csak azt tudom, hogy ha terád bizatnék, hogy készíts Üni6t, azt az én
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felekezcte1n hajlandóbb volna elfogadni, (feledvén t. i. a 1nultakat, me
lyek borzasztók) n1int ha azt más lclkü s� c1nberek ajánlanál-:
nekünk. Talán kedves lesz neked azt hallani, hogy a catholicisn1us clöt
tünk protestansok előtt is tiszteletes. Egyéb bajunk van minekünk. 

E1ulékeze111 , hogy a prussiai kinUy is v!irja azon időket, a 1uidön
egy akol lesz, és egy pásztor; de szeretném, n1agyarázta volna n1cg, mit
ért e szók alatt. Azonban hallom, hogy baljához esketett pápista hitvesét
kálvínistává csinálá, a n1it én , bn,r király, nen1 tennék, söt kérném
s ellenezném, hogy azt ne cselekedje. Ne1u hihetcrn, hogy ez a bal
kézre esketett asszony vallásbeli fcszcgctésckkcl töltögette az időt, s
csak azért cserélni vallást, hogy fé1jcmnelc tegyc1n kedvét, az ugyan
istentelenség. A vallással nen1 kell jútszani, s a 1ni 1ncggyözödésböl
nincs: vétek. 

' 1"Iondják:, hogy egy 25 esztcndös kisasszony bécsi Ersck Ilolten-, 
·1vartncíl bejelenté 1uagát, hogy ö a rón1ai hitre akar á.ltallépni, s az Er-
sck ezt felelte: Nem hiszem, hogy a ki 25 esztendőt élc egy vallásban,

I n1ellék czél nélkül kivánkozhassék által egy 1nftsikba. En azt 1uoncla-
ná1n annak, a ki a J(a lvin, vallására ki\7ánkoznék. Szégycnlenérri, ha
olcot adtaru volna valaha annak: gyanít:.\.sára, hogy feleségcn1ct s lyá
nyai1uat J(alvinnak akarta1u 1ucgnycrni, s kevélykedem vele, hogy fe
leségemet sok ízben kísértem cl a gyóntatószékig; hogy lyányo1nat
1nagan1 vezctten1 el a bér1uáló püspökhöz; hogy miclön elöszö1· con1 -
n1unicált , a tc1uplo111ba11 nyomta1n hon1lolcára csókororit. Gyönyörkö
dö111  azon, hogy lu,\zan1ban nyugalo1n van, á.1nb:i1· két vallás tagjai
vagyunk. 

Az a:;szonyoknak nagy bajok van a valhisossággal, s egyik as
szony test,·éren1 azt tudakozá sokak elött, mint nézhcte111, hogy még
akkor igen kiskoru gyermekeim közöl lyá.nyai1n pá.pisták, fiai1u kál
vinisták lesznek. A csípös felelet olykor okosabb felelet, rnint a sze
líd; s feleletem ez volt: Ugy édes hugom, a mint azt, hogy lyányaim
szoknyát viselnelc, fiaim nadrágot. A szó elakasztá a szoknyás apos
tolt, s nyugtom volt. 

Ne1u csak tiiJl"ni, de szeretni is a nem kalvinistát, sőt n1agát a
nem l{a lv in vallását; s hivnek lenni a maga1néhoz, mert érzem s ér
t.em becsét, de tisztelni mind azt a cultust, n1ely azt a sz()ntet, azt a
j6t tiszteli, ebben áll az én vallásom. Tivol vagyok én a Ind1feren
tis1niist6t, távol attól, a 1ni annak ellenkezője, s a mit te mondúl az
Élet és Lite1·atura II-dik kötetében, ide nem értvén egylcét helyt, ne
kem is állításom.

--
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Utolsó póstával vevén1 a R1i1ny levelét. Nem képzelhetsz sze
rencsétlenebb embert. Kenyér nélkül van hagyva; sokan, mind azolc 
l{özt, a kiket elhagyott, mind azok. közt, a kik közé lépett, utálják, 
gyülölik; fejedelmünk professorrá kinevezni nem akarja; a Prímás, 
és annyi gazdag püspök, neki kenyeret nem ad; felesége ezt kiáltot
ta rá, midőn ki,nent, megtenni a professiót: szökjét inkcíbb a Diinába! 
Elidegenedvén tőle, egy tót ifju szerelmébe rántatá magát, fé1je pa
ráznasággal vádolá. a bírák előtt; a Prín1{ts kimondá, hogy elválni tő
le nen1 lehet ; Luthe1'nek vallüsában nevelt félig felserdült gyermekei 
vádolják; - azt fogod n1ondani, édes barátom , hogy 1uind ez ne1n 
volna, ha egy volna a vallás, s igazad van. Do elakara-e szal,adni 

, L1ither ? i}Iiért nem vevék elejét? Es 1ninekutánna 1negtörtént, a mi-
nek neni kellett volna, minekutánna Rudolf óta a szath1nári békeig ir
tóztatós{tgok estek, és esnek, az irtózás nem természetes-e ? Az actio 
reactiót szül. En ha püspök volnék, szerettetném maga1uat, s ugy hi-
szen1 többet nyernék. -· 

Irne eltöltém levelemet azzal, a n1ihez nem tudol{. De te vedd 
jó néYen szerető, tisztelő barátodtél azt is, a mit ö hibásan mond, 

/ de érzése szerint n1ond. Elj igen szerencsésen édes barátom! A St1·ei-
big betűi nem szép metszésüek és nem illenek egymáshoz. Én augusz
tusban 1ueglátlak , akkor bővebben. Elj igen szerencsésen, kedves 
baráto1n. 

Edes ba1·áto1n ! 

Imhol küldöm a leányod levelét. Rég ólta hever nálam ; ne1n 
találék rá sok papirosaitn között. Élj szerencsésen édes kedves bará
to1n. Jun. 22. 1827. 

Tisztelenclö Prof esso1· Úr·! 
l\Iéltóságos kassai püspök Cseh István ur e napokban bérmált 

közöttünk, junius 4-kéu én is részesültem a szentségben, s Izid6ra 
néY alatt. Leányává lévén ez által tisztel. Prof. urnak, alázatosan k.é
rcrn, 1néltóztassék cránta1n azon kegyes szeretettel viseltetni, n1elylycl 
atyá1n kevélykedik, s adja re;\m atyai áldását azon óhajtással, hogy 
valaha azon tisztelt Asszonysúghoz hasonlíthassak, kinek karjain a 
bérmáló piispök elébe lépten1. 

Ajánlom. 1uagamat kegyes indulataiba, s 1uaradok szíves tiszte
lettel tisztelendő Professor urnak Széphalmon, junius 8-án 1827b. 
alázatos szolgálója l(azinczy Thalia Izid6ra. 
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Pannonhaln1án, jul. 1 -jén 1827. 
l(edves lzicl6rám ! 

Atyádnak eránta1n megbecsülhetetlen szeretete neven1et adat:\. 
neked, s te, bár nem ismersz, örülsz a névnek., s atyádnak nevezni 
szereted nemződ ismeretlen ba.rátját. Te e név alatt a Bé1·málcís szent
ségét vevéd fel, a hitben, reményben, szeretetben erősítő isteni k.c
gyelc1nnelc titkos jelét. l\llajd ha az élet viszontagságai körülvesznek; 
ha lelkedet aggaltnak, szívedet szon1orgások fogják-cl : erősítsen, vi
gasztaljon annak elhivése, hogy a békés tiirők, a vígan küzdők, Isten 
oltaln1a., segéd keze alatt vannak, ki öltet, hanemha magok elhagy
ják 1nagokat, soha el nem hagyja; szüntelen velelc s bcnnek munlcál 
az ö szent lelke. Ez emelje lelkedet, vígaszt: :tlja szívedet, hogy a jó
sá<>' ösvényén tántoríthatlanul lépdelhess, s a jók sorában állhatatosan 
m;gmaradhass. A Jézus szelíd lelke lebegjen feletted, s vezéreljen a 
hií nő, és gondos anya tiszta örö1ncirc, boldogságára. Ról:un pedig ne
ved emlékeztessen, valamikor imádkozol, vagy 1uás mi jót cselekszel. 
Ölellek Krisztusban szerető atyád 

Izidór. 
l\íondj nevembea idvezlést szülédnek s test,éreidnek. Atyádat 

pedig lc�rd, nyomja helyettem reád atyai csókját. 

Pannonhalmon, jul. 2-án 1827. 
l(ctzinczynctlc Guz111icsa 

szíves idvezlését. 
l\iilyen örömöket tudsz te neken1 csinálni, igen tisztelt, szeretc tt 

barátom! Fiat szcrzetem hivatalon1ná.l fogva eleget adott; lecínyt adni 
csak a te elmés szíves barátságod tudott; s minthogy cránta az atyai 
névre semmi méltót 11e1u tehcttcn1, ncve1net adád neki, hogy legyen 
mi kössön össze bennünk. Legyen a te akaratod , édes barátom , s 
adja Isten, hogy a csup� barátságból _tulajcloníto.tt sz_cnt �evet tct�el
tehessem tulajdonomn1á.. Eljen a te Thalicíd, s az cn Izicl61'am, s nyu3t
son vala1nennyinknck olyan örömöket, a milyeneknól szebbeket csak 
a síron túl várhatunk. 

Bibliai hist6rilidat csalt kevéssel végzém az előtt, hogy Izid6rárn 
sorait vettem; s ezek a sorok letctették velcrri a c1·iticiis brillcíkat. 
De azért csak elmonclo1n előtted, mint leányo,n atyja előtt, észrevé
teleimet. 1\1it akarsz a Bi1·cík két könyveivel , holott Rúth könyvét 
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külön említed? - l\ii6rt csinálsz az esz6ben 1negb6dult 1'lebukhacl
neza1·ból valóságos barmot , holott ezt a textus ncn1 kívánja? Az 
írás csak azt n1ondja, n1 i n t  b a r o 111

1 
az az : barom 1nódjára szénát 

cvék, t. i. 1nag,it baro1nnak k6pzelvén. - Jézus halála hónapját , s 
a hónap napját 1neghatározni ne1u lehet , rnert nincs bizonyos chro
nologi,\nk. - Sajnosan téveszté1n iratodban Jézus gyönyörü, a maga 
nen1ébcn egyetlen, búcsúzó beszédét (Ján. XIII-XVIII.) mely szépen 
tudnád te azt feladni röviden! s mint ragadná az ilyen a tiszta szí
veket szeretetre, bizalomra! De Pált sen1 kelle oly röviden v6gezned: 
az apost. cselekedetek könyve sok szépet nyujthat a te szép tolla.dra. 
- A kereszt. vallás történetéhez akarék egyet kettőt szólani, de szere
tetem crántad elhallgattat, s az is, hogy protcstans a dolgot más pontból
tekinti, 111int catholicus. Dc 1ninck az oda? 1'e bibliai historiát irál, s
nen1 egylu\zit; s n1agad mondád, hogy jó azokat a dolgokat nem tudni,
E nélkül bibliai históriád olyan, a 1nilycnt n1inden felekezetbeli épülés
sel olvashat. - Imádságaidban, a különben igen szépckben, tévesztem
a kereszténység megkülönböztető characterét , Jézusnak az Idvezítőnelc

.. 

a szentség Ideáljának e1nlít6sét. 0 ugyan az w·-iniádságába nem elcgyíté
1nagát, dc apostolai scmn1it az ö neve nélkül nem tevének, melybe he-
lyczék az idvezséget egyedül. S nemde O maga mondá ( Ján. XIV.
l 3.) n ,, al:unire kércnditck az atyát az én nevemben; azt cselelcszeni?"
,, 

0 az Isten fia, s 1ni ő benne 6s ő általa. - De ez ne1n a te v6tked,
l{r1zinczy ! I-Iogy a protcstantiszn1us szociniszmusba sülyede, sőt soka.l{
n:il u1élycbrc is, arról te nem tehetsz. Szeretném tudni, mit fog majd a
rationaliszinus a kereszt. poszitivák helyett, a poszitivák nélkül vallás
talanságba meri.ilendő emberiségnek nyuj tani, ha egyszer a formákat is,
melyeket 1n6g n1ost (in favorem in1beciliun1) meghagyatni parancsol,
cltiltandja- - Értesz barátom! vedel tőlem jó szívvel, n1crt jó szíved
szabadíla fel szólanom. En a veszélyt cl akará1n nemzetünktől távoz-
tatni, s ez vétkcn1 ! Én az egyes 1negtértekre keveset adok tapasztalás
ból ; dc azért, ha bár GO-70 esztendős korában tér va.lal{i meg, 1ncg
it6lni ne1n 1ncrnén1. 'l'o ;rvz11.(J. o;.ou (:}zl.z, nvzc. A németek sokat nem
jól cselekesznek, s fájdalo1n, a n1iéink igen maj1naik ! - Szallitsztodat
sokan óhajtják. Ne késsél Yclc; én rajta leszek, hogy menjen. -
Bibliai historiádat 1nint küldjcn1 vissza? Vitkovics által? Élj 6s szeress !

Újhely, julius 10-én 1827. 
Giizrnicsriak l(aziriczy 

szíves tiszteletét. 
l\lint az Istenségnek az álclo:iíatot, ugy a barátságnak a tiszteletet 
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nem azért teszszük, kinek az nyujtatik, hanem önmagunkért. Aka.rám, 
hogy hozzád ez a láncz is szorosabban csatoljon, hogy gyermekeim 

' 
. innen is lássák, mely kedves valál te neken1. Es hn, a n1it tevék, sz1vem 

e sugallatánal{ veszed, örvendek hogy 1uogleve a n1it óhajtottam. 
Leányunk bérmálási anyjánál Ba1·tosné asszonynál egy JYlünchen

ben nyo1natott hasonló tárgyu könyvet láttan1, s Bibliai történeteiniet 
ujra dolgozám. Az ellen csak az a kifogáson1 van, hogy eluntatja ma
gát olvasójával, mert igen hosszu (III. kötet,) s tele van kifáraszt6 
oktatásokkal. lVIinekutánna a vallásbeli hidegség anyira elterjedt kö
zöttünk, azon k:ellene inkább lenni , hogy annak olctatásait mcgkcd
veltessük, ne n1eguntassuk. Nekem itt sok czéljaim voltak. 1-ör hogy a 
gyermek: a zsidó és keresztény nép történeteit historice ismerje; 2-or 
hogy a 111it a szent iró mond, ugy tudja, a hogy a szent író n1ondja, 
ne a hogy ezek az idétlenül bölcs exegeták; 3-or hogy a történettel 
együtt stílusa is for1náltassék, s praecisióval tudja előbcszélni, a n1i 
mondatott; - 1nindenfelett pedig, hogy a gyermeki szivben ébresz
tessék fel a vallásosság érzése, mely őtct kisértetibcn tán1ogassa, csa
pási közt bátorítsa, s örömeit megszentelje. - A III. szakaszban azt 
mondom el, a 1nit a protestansnak tudni illik. Ezt te , tisztelt bará
ton1 , szeretnéd ,  ha elhallgattam volna , mert ez ncn1 bibliai histó
ria. Dc én ugy hittem, hogy az egész utat l(ell adnon,, melyet val
lási tckintetel{ben teve az emberiség - legal(tbb nz europai. I-Iáron1 
a szakasz, az első a gyermeki , másik az ifjui, a harn1adik a férfiui 
lcort adja. l\1i következik a harmadik után, az a vcszcdcle1u-c, 1nclyct 
te rettegsz, a rationalismus elterjedése miatt, vagy egy gyönyörü rege
neratio, melyet te óhajtasz és ren1énylesz, azt nc1n tuclon1; clc én in
kább várom a superstitiót , n1crt cxtrc1na se tangunt, és azt;í.n az6rt, 
inert ember vallás nélkül ne1u lehet. - Vallás-e az , a mit a világ 
néz annak? s mi haszon az olyanokból? 

Tegye minden azt a jót, a 1nit tehet, tanit:isával példájával , s 
jobb kor jő ránk, n1int a 1nelyben élünk. I-Ia minden püspökjeink olya
nok volnának, iuint Kopácsy 1uutat,i, n1agát a pozsonyi Synoduson 1uon
dott egyik beszédében (többet nen1 olvastan1), a milyennek a 1·ozsnyóit 
ismere1n (Lajcsák), a 1uilycnnek Sze1Jesi Jgnáczot képzele1n (mert ezt 
nem láttam soha), a milyen te volnál , s a pesti Stanislciiis volna -
barátom ,  1ui lehetne a dologból! Ugy én is clhinnén1, hogy lehet 
egy al{ol és egy pásztor. l'\. protestans ,  ha nem csak névvel az, 
hanem érdemli is e nevet, nem a catholicismustól borzad. Az neki 
szent. 



• 

124 

A neophytusoknak, ugy hisze1u n1aga1n is, hogy neu1 sokat örvend
hettek. Törökké is lesz, csak h1ssa a hasznát, a. ki ezt teszi. Én csak

� 

n e v e  t változtattan1, azt 1nondj:'1k : ezek. En az ilyet is szelídebb fóny-
bcu szcretc,11 nézni , n1ert nem lehet-e ez meggyözödésböl is? l)ilcly
forró franczia republicanus volt 116n1ely cn1ber, s nen1 tért-e n1agához
té,·cdc.\séböl? s ha ebben változhaték 111eg ha1nisság nélkül, miórt no
egyébben'? Az e/félét én annak nézem, a 111iröl kiki csak : n1agának
tartozik sz,1n1olni: dc a ki csak azért hagyja el atyáinalc vallüsokat,
n1ert segít n1agáu , az botot érdcn1el. A s z  e 11 t ne1u arra való , hogy
abból kcreskcdóst iizziink , ·vagy játékot. 1\ lcik ilyet tesznek , 111ind
azoknál fellclik aruit érdcrnlettck, a kiket elhagytak, 111incl azoknál a
kik közé átleptek; s egy vak opinio őket n1egvetéssel bünteteti. _ Itt
is jó visszatckintni a multakra, Ferdina11d és Jlfaxiniilicin alatt a cloloo-t>
110111 tc,·c kiilöubsógct, s e kettő 1nellett ugy valánalc a catholicusok-
kal protcstansok , 1nint az őket nyou1ó János lurálylyal és 1lfa1 ·tinn
zicat -· ezzel Pet1·ovics, Enyingi Török Bálint ; - azokkal 1\Tádasdy

Tan1ás, l )1·ényi ]:>éter. 
Szalluszt rógen nem volt a kezemben. Viszem hozzá.cl, ha vala

ha Yégct ér ez a hosszú Diéta. Alinervcínkat tegnap vevé1n s öröin-
1nel pilla11tá1n 1ncg benne nevedet. - l\1ely szép,  a 1uit !(is itt
is acla. A franczia munkát nc1u is1uere1n. - Póstánk indul. Élj sze-
rencsésen.

Pannonhalmán, auguszt. 21-én 1827.

l(azinczynali: Guzrriics 
szíves idvezlését !

Ez a nyár cngen1 több örö1nökre n1clegített, 111i11t sok más. A
lcgnngyobb, a legszebb tölecl eredt , s áradt n1ost is , u1int 1uár több
ször ezelőtt. J\ te szereteted, ne1ucs férfiu, ez ólctben javaimnak leo·
becscsbike; s h a ,  n1int ezt a Diéta vógzete n1ost 1nár bizonyosabb:u
hagyja rcn1éllencn1, ezt az annyira szeretni tudó szép szivct mellem
hez szorítnon1 110111 lcülönben ez az esztendő fogja engedni, éltem sza
kúbnn niHa boldogabb nem Yolt , boldogabb ncn1 !eszen. - Sze11ie1·ét,
a neked annyira ked\'es Szeniei·ét, e nyá1· vczeté Endi·énlc ka1jain ölem
be �,';11:erh·ő�. l{ülscjéb?n én öt, a gyenge, az érző Sonett-irót épen oly
kcvcsse lelcn1 föl , 111,nt engc,n az eny6n1ben egy já1nbor huszárhad
nagy, kit nem különben akárminek másnak , csak A1·esz követőjének
nen1 , látszék alkotni a tcr1uészet; s mégis egyedül magának tulajdo
níthatja hogy fellépett, s hogy toYább léphetni remél. Lassú víz partot
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mos; és bizonytalanabb tudományt, mint a physiologia, én ncn1 tudok.
- l\1ég Szenie1 · e  előtt leptenek meg llörös1narty és li'enyé1·i. J\z clsönck
képén a léleknek ifjuban csuda szerénysége , 1uélységc s cl vonulása
lllCreng. - E hó 19-én, lfevesniegyei Viezcispán köYctésében lelé,n a
neked ismét k.eclvcs Bajzát, a ltellc1ues képii s bcszódü fiatal költőt.
Ebédnél 1uell6 ültete az eset, s hogy egy111ást nevezőnk, ugy ch·eszénk
suttogásainkban, hogy mit Fríy Főispán , ki nem különben az eloszlott
Diétát6l jöve Sz. István ki1·ályt tisztelni, s egyebek a Diéta dolgairól
okosk.o<ltanak, ne1u a mi dolgunk leve. Sajnosan vettem, hogy a ''icze
ispán ebéd után tüstént 111ent, s tőle,u Bc�jzcít elrngadá. - Szemei·é,;el
fölolvastatám hozzáru irt második: lc,·eledct; ugy ellágyult bele, hogy
könyüi elcsordulának, s ne1u szólbatáok. Engedj kérlek igazságos ki
v�tnság(tnak , s légy cránta nyilt kcblü, mint valál. 'l'egnap vcl'é1n le-
velét, 1uelybcn I{ölcsey testvérének halálát fttjclalmasan jcl�nti. 

Szederiink Ul'ániát nyujt a ne1nzetnek, a képeket, n11nt n1ond1n,
Bécsben (a pestiek ne1n elég ügyesek 1naiglan) a legderekabb n1iiYé
szck dolgozzák. Te fogsz töle egy példányt venni; ott lelcnded 1ne
lodrá1nnuiniat; s majd a te ítéleted fogja elhat[trozni ,  ha tessék-e
1ua"'a1nnalc U"')', 1nint most tetszik .. 

t> ' t> 
r l ·1 . ' . En ez idei szünnapokban állhatatosan honn 1ogo < ü ni, vartan Yar-

va az örömnelc órúját, mely tógcd ka1jaim közé b?zancl. I-Iozz, kórlek,
magaddal, a mit rán1 nézve jónak találandasz. En 01·pheuszodat ne1u
láthatán1 mindeddig; nen1 a kassai ilfuzeiiniot is; s 111int szeretnérn én
ezeket ha nem bírni is, legalább n1egolvasni. Ugy tetszik a li teratura
111egindultját a kasscti illttzen1nbetn kell lteresni.ink. GyászleYelcd ki1�
csein1nclc co·yike fog lenni. Be nem tudunk vagy neru akaru11k n11,
vagy ugy é�czni, mint kellene , vagy ugy cselekedni, mint ércziin!t !
Szép volt a pólda, dc volt-e követő csak egy is? Isten veled, s egcsz
házaddal. lzidórá1nnak ajánlo1n Etelkámot. 

Újhely, augusztus 21-én 1827.

Giiz11iicsriak l(azi·nczy ! 

Gyöuyöriiséggcl olvasá1u leveledet a Gondviselési·öl. Az neken1 is
hiten, s a nélkiil ncrn akarnék élni. Dc nézzek-e a napba? Az megva
kít. Ólvasd ezen cpistolú1uat. Ugy tetszik azt 1821-bcn irtam.

Gróf Jloruis �lih{ilyhoz 
(rnost föisp;:\.ni adrninistratora ](;;zépszolnoknak, testvérét az e:s:piarista
Biiczy Einil tanította, kit b. SzeJJesi Ignácz thcologia prof essorává tett

l(ároly-l1'ejérvártt.)

•• 
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Iliába oinlanak, baráton1, könyeid; 
1 tyád' neu1 hozhatják vissza nyögéscid. 
Erczsarkai a vad halál kapujának 
Soha 110111 nyílnak meg halandó jajának. 
A vadnak ebből áll egész felelete: 
,,A ki lett, ide jut. Zeiisznek ez végzete." 

'l'íird a n1it tiirni kell, s leljen fc1jdaln1ában 
Lelked Yigas:::talást s erőt ön1uagában. A 1ni clmult, tekintsd örökre elrnultnak · ' Igy kiált a szükség s az ész a búsultnak. Jó; de még elfásulsz, áldd a tcrn16szetet , 1Iogy a szenvedőnek lágy sir,ist engedett. 
Élt 1nár Pron1cthcusznak agyagból gyúrt míve; Dc csak verni tudott, nem érezni, szíve. I-lo1ulokát illette Pallasz Yilágé1val, 
�i'.prisz, a szép, keblét rózsálló újáva.l;S 1n1 a buta agyag hit, cszn1él és itél 
S · 1 . 

' o laJ t, sicret, gyillöl, vágy, útül, fél, remél. Igazán c1u bcrré csak az :il tal leve 1)- 1uit a kettőtől ajándékul vevc:' 
�szt, 1ucly oltogasssa a szív vacl égésit ;Erz6st, n1cly fenyítse az ész tóvedésit. 
Tedd te is, bár nehéz, a n1irc intenek S rnidön fájdaln1aid cl-elsiillycsztcnck ' 
8 

. ' • az esz veszteséged nagy voltát rajzolja, S hogy határ nélkiil sírsz, ö még igazolja; Kérdd a szí,7töl, 1uit súg egy hom{tlyos szent hit S derítsd fel clinédnck kon1oly képzclniényit. 1 

Cs�ld meg szc1ucd, s tagadd, a 1uit az tisztán lát,IlaJolsz barátodnak ha fogadni szavát.
1\[ondcl I t · cl • . . , . , 1ogy a .ra 1ncg él, mert 1ucg él sz1vcdnek S vcge a halálban nincsen az életnek . 

, 
l\Iond<l, az a szebb és jobb kezdetét o�t veszi,Hol porond hajlékát a lélek leteszi,

' 
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A mit egy szép álo1n feste Scípiónak, (Cicer. somn. Scip.) 
S Plátó s Virgil tvnít, 1uondd te is valónak; 
S 1negláscl, a szív csudát, s igen nagy csudát tész, 
És hogy az nen1 roszabb birtokunk mint az ész. 

Ugy van! még él atyád, barátja lelkednek, 
Köriilöttecl lebeg, s tanúja tetteclnek. 
Lát midőn sírsz, hogy bár Zsigmondtól ered tél, 
Ki Erdélyt k:ormányzá, még semmit nem tettél! 
S bár 'l'eleky Károly volt anyádnak atyja, 
Nevedet csak véreid fénye ragyogtatja; 
Nem az önmagaclé ! - Lát örül sorsánalc, 
Hogy ily fiat ada házának s honjának. 
Sírj, s ha barátodnak intését türhctcd: 
Szeresd a ragyogást, s valld meg hogy szereted. 

Ezen utolsó nagy sort Volta·i1·e mondatja Cicer6val. 
Nem ismerelc franczia verset, melyben több n a  g Y s á g  volna. 

Igazán római gondolkozás. 
Ro1nains ! 
Quiritcs, 

. ' 

J 
aime la gloire, et ne I veux _m_' e� j poin t

ego a1110 gloria1n ct non I volo me de eo I plane 
l\íidőn először olvastam, 1ncgr:inclultalc 111inclcn ercin1. 

Igy sírt, s nem titkolá nagy szíve sír,Isát, 
Ki a marathoni vezér ragyogását, 
S a ragyogást csak a tettért irígylettc, 
S később élte s veszte által érclcn1lette. 
Két ut viszen oda, a hová szíved v:tgy i 
Ne nézz csak vakító példát; nézzcl, az mit hágy. 
Homály is adhat fényt, és a házi élet, 
fla érclcmelc védik és a k.özitélct. 
Feledve lesznek ina.jel hazánk. solc nagyjai, 
Nem soha Festetics, soha. nc1n Ráday. 
Néked osztályrészül az a fényes juta, 
l\íelyen sok rosz kényén, sok jó vészszcl futa. 
Járd, dc a Szirének ellen óvd füledet, 
Ne tagadd meg soha csillún1ért tisztedet. 

tairc . 
tacere. 
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Ilaladj elő, s boríts homályba másokat,Nyugtod mulja fólül lárn1ás halálokat; Dc bukj is, ha hagyja szi,7ecl szent érzése -Aty,\dnak, kit siratsz, erre hí intése.

Edcs bar,íto1u, 1ucly szép élni, és 1nely szép embernek lenni!Dc n1ely nyavalyiis sors egyszersmind ! Ez az elolthatatlan szon1ja aY,1lónak, dc a 111clyct sc111 soha fel ne1u leltünk, sen1 soha felnc111 leliink ! 1\7, el'd/l;r;i .l[useuinban van ncke1n egy epistolá111 az ipamhoz,
111elyct J:rdély elragadtatással fogada , s ennek a J(ornisnak az anyja,1nidön 1�·otozsvá1 ·tt Y:dék, kérte Biiczyt, bogy láttassa J[azinczyban azt,ki  azt az cpistolát irta. i\Iagyarországban ne1n vala hhn , nen1 valanőstény, a ki arról vala1nit tudni akara. !{érlek I olvasd n1eg azt , ésabstraháld gondolkozáso1nat. l\lost pedig engedj né1nely kérdést: 1) Nc,n okosabb volt-e a görög, a ki tc1nplomban csak könyörgött, prédikácziókat soha scn1 hallo·atott? 0 :2) i\Jit tartasz llol'cícz rcligiója fe!öl, mely félig meleg religió volt,félig Ytd tis talans,\g? Vagy inkább , 111i t tartr,sz I-fo1·ácz felől, ki néhaYallüstalan, néha Yallásos? l)c elég e két kérdés. Élj igen szerencsésen. - Nyugtalanul váro1u vülaszodat; betüi1n mutatják, mely sietve irta1n ezt.

Pannonhalmán, sept. 20-án 1827.
l(azinczynctlc Gitzniics

tiszteletét!
Keni, édes barütou1, a töliink, azaz érzékeink elöl elvont valóságok�!, 1ni a rn_agok tcrinészctckbcn teljesen soha fel nem fedtük, soha�edni '.1 c1�, ��gJuk. ,Az ész pislogó Yilága soha fel nem világos ítja azoka_� 1111„clo�tunk egcszen. Van egy határ, 1uclyhez az észláng már többszur kozcl,tc, de a 111clycn tul n1indcn crölködésci mellet sem hathata; a l�gvékontabb ho1nily és a tiszta fény közötti fátyol. A ki eztcl aka'.·Ja vonn_, ,  az mind ugy júr , 1niként az a. te Szaiszi iljad jára ..Dc azcrt szon1.iunk a. va!ó felé, az az égető szonJj a Teremtőnek leo-bc�sesb ajündéka. 1111nyira legalább hajt bennünk;t a valóhoz n1en;.ny1rc ennek n1eo-fog·ís:t vao·)· e '  1·ze· t t' k b · , ' . , .. , o , ' • , , 0 ° se, inegnyug a asun ra, iznatásitnki·a,1e.inenyiu'.knek ,elt�tesére, a szentnek, jónak tiszteletére, elégséges. i\íik vol-nank mt e nclkul a ne1ncs vágy nélkül? mennyire lon1hák, gyávák,
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kislelküelc, gonoszok , félig emberek csak! De a ki szomját egészen
oltani akarván, rueg nem nyugszik, mig a valót n1eg nem \útja, mint
a kelő napot, az baráton1 való helyett árny után kapkod, s a két„égek
örvényében veszen el. Scjtéseknél fellebb emberi eln1c nen1 emelkedhe
tik; n1elyeknek tárgyaikat midőn a kijelentés n1egszentelé, a sejtés hit
té lön. l(i ezen 1ncgnyugszik

1 
boldog; ki többet akar, elvcszen. 

De te bi zonyosan neni fogsz ellensége lenni a sze1·é11y fejteg,itisnek,
s a j6zan el?nélkedésnek, niely bennünk a hornályos sejtést gyengén vilcigu·
sítsa, érzelniiinket ébreszsze; t e k i n t e t e n éJJiilt h itii11 ket e1 ·ő:;íl se, a m.in
denről kétkedőknek, a niinclen n1egfoghatatlant 1ne1·észen tagad6kr,ak etlen
vetéseiket oszlassa : valóban azt tenn.eni neke111 1nindig nagyobb igazri1n van,
mint ő -nekik az ellenkezöhöz. }la én fel ncn1 tudorn egé:;zcn világosítani
az elYont dolgokat, fogják-e ők azoknak sc1nn 1iségüket \'ilágosan 1ncg
mutathatni? s én az en1beriségnek javára tesze1n a n1it teszek, 1nikor
azok n y  u g a I m u n k t .  ó 1, e g y  e t l e n r e  ni én y ü II k t ö l, 1nely talán
egyedül csak m a g a  fog jótcvöleg velünk a sirig 1uara<lni, i n � a
d o  z ó v  á tenni törekszenek. 1-Ia ez az agyag ily szép Yágyakkal, seJté
sekkel, reményekkel gazdag, 1nennyivel gazdagabb az, ki ezt ezekkel él
teti? s nc1n teheti-e, nem aka,ja-e tenni, hogy azok valah�i teljesedje
nek? Ha csak játékát nen1 űzi velünk, bizonyosan fogja. Be iiresnek
kelt azon kebelnek lenni, n1cly ezek töl n1cgfosztaték ! 

Szégyellenem kell 111aga 1nat, hogy az a lelkes levél, melyet le ipa<l
hoz irál, s rnclyet én Pesten elragadtatva olvasta111, n1idön a gon<l\·isclésről
elmélkedném, eszen1be nern juta. l\1iként tudtam volna én azt hasznülni !
ezt te tudod: s niely örön1est fogtan1 volna használni, csak onnan is gon
dolhatod, hogy örömest elegyíték elrnélkcdésern közé \·erseket, n,ég a
te apró szegciclnek is tudván hasznát venni. J?cledékenységc111 kén1élve
van 1uegfenyitve általad, s általa,n édesen boszulva, ki azóta töbhször
végig olvasám s gondoláiu az igen szép levelet. �zép , ig:,z ,. lev�lccl
gr. J(o i·nishoz is; köszönö,n a gyönyörü ajá11Jékot. - Volla1r� altal
Cicerónak tulajdonított 1uondás valóban róuJai, s talán épen az, nut Jlo
rácz ezekkel n1ond: su1ne supcrbia1u quaesita1n meritis stb. Ila nen1

csalódoiu a superbia itt az, n1i ott a glo1·ia. 
Te eno·ent kérdéseiddel kinzasz, melyekre n1agad jobban 1negtutl

nál felelni, 0mint én; s bizonyosan rueg is feleltél, még tninekelöttc ten
néd azokat. Kérdezed : 

1) Nem volt-e okosabb a görög, ki te1nplomban csak könyörgött
préclikáeziót soha se1n hallgatott? - Ne111, édes baráto,n, bizonyosan
nen1• J(1·isztus intézetében legszebb, legboldogítóbb az élő 111esteri kar,

9
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a folyton folyó tanítás. Ott a tanítás philosopbia volt, melyhez a nép 
scn1 11c1n értett, so1u ne1u bocsáttatott; itt a nép iskolája a templom, s 
1ncly jótoYÖ iskolája ez a népnek, ha ügyes a tanító! 

2) 1\íit tal'tok én J[ordcz rcligiója felől? - Soha én egyes szo
n1ély rcligiój,iról ncn1 itélck, mert ítélni nem tudok; annál lcevésbé 
tudnék egy költő rclígiójáról csupán az ö költeményeiből ítélni; 111c
lyckböl ha ítélni kellene, 1Ior,icz, valamint sok 1nás k:öltö, a legl'cligio
snsabb 6s a lcgvallcístalanabb cn1bot' volna egyszct'sn1incl; most Bachits
1 ·e1111s tclbotctlcn barátja, majd eskiidt ellensége. Do kérdésed clolvasta
üi v0lc1n Lessiny l{ettungait, s örülök hogy olvastain. Én azért 1-Ioi·ácz
roligiójáról ítélni 1nég sc1u tndok; azt tudom, hogy dolgozásai szerfölött 
tetszenek. 

rrcgnap volt u(da1n 'J'atay, ki gr. Széchényinét ismét nevelő, azt 
csclckYé, a n1in igen örülök, hogy az ő növcnclékje, és l!.,crraris Zichy
fia, a közönséges iskol(�ba járnak S01J1·onban. Ez a 'J'atay cl akari venni 
örön1c1nct, hogy képed nc1n való 111.ísod, azt állítván. Bár n1it iuondjon 
ö, s aki\l'ki n1,is, a te szád nckcn1 oly édes képeden, mint szintén levele
idben beszéded. - 1\Iikor ölclhctlek? 

f 

Ujhely, octób. 24-én 1827. 

(f u;niics1iali:, J(ciziriczy 
s,:,ivcs tiszteletét! 

Igen kedves leveledre tartozom neked válaszszal, s vádolnám ma
g:unat hosszas hallgaüiso1nért, ha csak restségből eredne az. Restaura
tiónl,j 1nclynél rútti.bbat képzelni nc1n tudok, vona cl n1inclen dolgaim
tói. l�n abban csak ncgativa részt vcttc1u, és csak spcctatora voltam a 
készülctcknck s történteknek, clc az 1nclcg. Két gazdag és lelkes ifjaink, 
kik klilönbcn is elérték volna a iuit áhítottak, fclcsőclíték a voksolók 
sokas,igút, s a 1ncgrészcgítctt csoport azt kiáltá, a mit ezeknek vcrbun
gosai akartak. Catilí.na és G'aesa1· jelenének rncg itt is, s az erőszak el
fojtú a szabadságot. J.\ jók le voltak verve, n1int n1idön annak a gonosz
nak seregei .itjöttck a Ruúiconon, s Rónia előre látá vesztét. Becsületes 
cinbcrnck iszonyu scénúk. 

('onsil. első alispán Sze111ere István n1cg1nutatá, íly esetben mit tehet 
egy nagy lélek. L.itvün ha l'a6osainak, irigyeinck törckedéscit, clbucsuzott, 
s ncn1 is cngcc1é n1ag:1t canclidcUtatni. 'rcljes nyugalomban jelene meg köz
tük, s al'cza, 111ozclulatai, szavai soha sem árultak el olyat, a min ellcnci 
iuosolyoghattak. Eccc spcctaculum dco clignum, --· -vit· fortis cum ma.
la. Í'Jl'htua conipositus ! 1\. tiszta, dc lágy Szö9yiJnyi 1101n híra épen ennyi 
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erövel. Annak nagy kimü\·eltet6si.i, és atyja lelkéhez hasonló lclki.i fiát én 
Zemplénynek óhaj táiu. 1{1.tta, hogy ncn1 1ncgyen a dolog, s előre kilörlcté ne
vét, s vissza megyen Bécsbe. - ])e hagyjuk ezeket. Csak azt engedd mon
dano1u, �ogy én a restaut'atio alatt is után na is, nemcsak nem tagadtam 
n1eg azokat, a kiket szcrettc1n, dc szerencsétlenségcikben rnég kevély
kcclte111 azzal, hogy feleken üllok. Ncken1 a kakasszó ne1n hoza pironságot. 

Abban, a niit tanítanak, sok van, a n1in ne1n lehet azt ne1n tenni, 
a n1it tenni ncn1 szeretnénk, s 1nég k.idolgozzuk magunkból, a rnit belénk 
clolgozék hol1ni lelketlen ember, addig sokon kell keresztül esnünk. Én 
gyenge koru gyermekei u1ct cgya l'án t óvtau1 a sct6ttől 111 int a vi l{1gos
ságtól, s csak a szívnek akarta.ni adni azt, a 1uirc szüksége van. En
gedd n:1ondanon1, n1int jára egy bibliai cru<litiójá\·al pal'aU'Íl'Ozni akaró 
prédikátor hét esztendős JiJ,nílennnel. Egy cstve a lltanie1· bistól'iújá\'al 
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mulattatá magát a gyertnek előtt. Eu ennek széke 1ncllöl integeték a 
papnak, hagyná abba, dc hasztalan volt. 1\I0ncbl1n, hogy a gyermek azt 
1nind hallotta tőlein. 1\iost az lz:-;úk felálcloztalcísa akadt nyelvére. Azt 
én a gyermeknek nen:1 1nonclta1n. i\ gyermek Lnozgásai magával küz. 
dést mutattak, s 1nidőn az a lelketlen ember n1cgsziint, a gyer1uek, k i  
el vala tiltva általa1n a Gri.ibeleytől, ezt n1onclá. szörnyü gravitással, 
111ert tarta tőlen1: ,,!\•lát· azt - nerr1 liiszein". - 1\,lit pal'ancsolta1n én 
neked? kérdém, nem azt-e, hogy 1nég gycrn1ek vagy, vallásbeli dol
gokat ne feszegcss? In1e ez olyan. 1\,lost ezt nent értheted; ha n1cgnösz, 
érteni fogod , n1int én. Addig elég tudnod , hogy a bölcs és jó Isten
nem parancsolhatja az atyának, hogy fiát ölje n1cg; do példúul tenni 
k i  egy atyát, hogy a pal'ancsot tis;,,teli-e, neni illetlen Istenhez. -

Örvendek hogy l(ornishoz irt lcvele1uct rosznak ne1n nézed. Azóta 
iucgki.ildém a Jllinei·va kiadójának. Bal'á.tim azt, és a Ji'estetic!jhez írottat 
nc1n szeretik ; hihető, mert pedcstris a beszéd és a YCl'S for1nüja, s ben
ne franczia józanság hallatja 111agü,t. Epistolában jól áll az a nc1n pon1-
pa , és én k.észebb vagyok azt hinni , hogy a né1net pocsis alatta áll a 
a franeziának, n1inthogy a Voltair(j epistolái ne1n szépek. 

Tökéletesen 1ncggyőzél a.z erá.nt , a 1nit taga<ltan1 \'Olt, hogy a 
tc1nplomokban prédikálni is kell. Csak azt kell hozz,i vctnen1, hogy in
ltább 110111, mint nen1 jól. 

S rendes , hogy én csak leveled vétele óta vcvén1 észre , hogy 
Ilorácz religiója s az cnyé1n egy - a szívé. 

'l'atay 110111 e1nlékczhctik arczomra. Képem igen jól hasonlíta hoz
zám 1795-ben, s neke1u 1uindcn képeim között az a legkedvesebb, 
és a melyet John rézbe 1nctszett; dc John azon igen szerencsétlenül 
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dolgozélc; _a K�ninger tus_cholását kell látnod, s csudálni fogod ecsetjét
és lelkét ; 1de�_hsált, szép1tett, de csak annyiban, a mennyiben 1nüvész
nek kell. - ürvendelc nelced, tisztelt barátom, hogy Szenie1·ét láttad, 
azt a tiszt,'it, jót. líúsos ernber, de nem e o r p u s. Ki fogom élni nia
garnat ,-ele Pesten, januarinsban. A sógorkáia Szenie,·e 1l1ikl6s beszéli J ) ' 

�cl! gyönyörii vidékre nyílik ablakod, a mit öröm1uel hallék, és 111ég
1nkabb, hogy te nagyon szeretsz n e v e t n i. Engem annyi szenvedések 
a neYetés nagy barátjává tevének; különben összeroskadott volna lel
k.em. Hogy Vörösnia,·tyt, li'enyérit, Bajzát te 1nár láttad, azt neked iri
gyelném, ha neked valamit irígyelhetnék. l\1ajd, majd, ha Pesten leszek ! 
1\lcly örömek várnak ott cnge111 ! 

Épen u1a fogok felelni Jankovich ll1ikl6snak, lci nclcem lcét szobát 
szek.érszínt , istálót ajánl, s oly forrósággal, melyet semmi köszöne: 
nem tud mc�hálálni. Egy temér�ek gazd,ságn embertől nem nagy ál
doz�t: �le attol szerettetne,n, a k, ugy ra.gyog a jók között, mint Jan
kovich, igen nagy ok a kevélységre. No n p o t e  r a t e s s e h u m i-
1 i s  tin i m i, q u e m b o n i  i t a cl i I ex e r a n t ! mondja ezt maradé
k1on1, ha n1ajd, a levelet olvassa. Én Bécsbe szándékozom és Nagy
Szoinbatba, s Becsben szekeret akarok venni, és ha Frank tisztartótok:
��k Yolna (ngy tcts.zik, ennek hivják - öreg ember felejti a neveket)
kct kaneza lova, n11nt a mely szürkéje itt volt, Apátotokkal szeretnék 
alkuba ereszkedni, ha majd nálatok leszek. De az attól füO'O' hogy 
1) 't . t l . é bb) 

e� n:enny1 1agy cr::;z nyemben. 
Elj szerencsésen, édes barátom, s octóber 27-én emlékezzél ró

la,n_: 1Iányszor hí.thato1n meg még fclviradni ! Gyermekeimnek szük
�égok Yan életc�1rc,_ s ba a sor� ki akarná pótlani a mit velem elug-
1 at�, n1ég_ harm1ncz1g kellene elnem. Azonban a machina bomlik· sze
n1e1n1 ez idén, �l,gye�giiltck. Egyedül lábaimat birom régi épségökben.
- Szede1' Jí'abictnt tisztelem, s előre köszönöm ajándékát. 

Pannonhalmán, deczember 2-án 1827. 
Kaziriczynalc Guzrnics 

idvezlését ! 

1 1_
Bátor inint óhajtom drága személyed tisztelhetését, méo-is borz�!� o ,, h.a el�o11dolon1, hogy épen télközepére rendelted utazá:odat 1\.te t utazas nHtr inao-ába · lk 1 1 

• 
n[: ti XX 

o "n is a ·a mat an - emlékezzél Jéziis szavaira 
1 a 1. .. ., • 24. - hát ha ho· · á d J · · ' 
l t . 1 ' . 

' · zz gon o 0111 ez 1de1nek kemény Icez-c c ct, ine y mco- ken1én b b 1 .. . l f o yc (ozeppc enyeget ; ezen felül korodnak,
1 
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bár mily virgoncz légy is különben, gyengeségét ; utadnalc tartóssá
gát: hidd el édes barátom, reszlcctek miattad, s öröu1est fölálclozná1n 

látásodhoz vágyomat, csalc hogy e veszedelmes uttól óvnád 1uagadat.
l\'Iennyire kellemetesb lenne utad a tavaszszal ! 1uely vígan járnán1 meg
akkor veled mosolygó halmainkat, balmainknalc virágos völgyét; mi
dőn most csak ablalcomból fogom mutogathatni hó- s talán köclleptc
vidékeinket. 

Látod édes Kazinczy111, hogy én er,en utaclnalc teljességgel ne1n
örvendek ; do ha már lcörnyülállásaicl. n1iatt ne1n halaszthatod, kérlek
n1inden szentekre, a legnagyobb vigyázattal, őrizkcdésscl tcdcl azt;
ne talán a nagy örö1n, melyet bar[�ticl körében vársz, ezcknclc fordul
jon szomoruságolcra. - Dc mint fogolc én örvendeni, ha egészségben,
épségben foglak: ölelhetni ! Azért szcretné1n, ha utadat Bécsből tennéd
felénk, hogy annál kevesebbet kelljen aztán félnc111 n1iattad. - 1\Iost
többet nem irolc; majd lcibcszéljük magunkat, s utánna n1ég több
!eszen mit írnunk egymáshoz. - Élj, és utazz szerencsésen. Tisztelc111
egész nen1es házadat. 

Te nem feleltél, hová utasítsam Bibliai historiádat. Tal.i.n jó !e-
szen minden esetre Szen1.eréhez külclenen1? Ugyan Szeinerénél fog reád
várakozni Uránia is. - I�ovalcat nálunk: csa.k alig fogsz nyerhetni;
azt az egyet tudom, hogy kevéssel, rnintsctn leveledet vevérr1, keresett
egy különben kcd ves e,nberünk, s nem kapott, minthogy önszüksé
günk.re i s  kevés nevekedett ez idén. 

Széphalom, april 12-én 1828. 
Giizmicsrialc ]( aziriczy 

szíves tiszteletét. 
J\1Ieghata jóságod, édes baráton1, 1nely téged éltemért, egészsé

gemért, reszkettet. De n1ely ne1ne az a jóságnak, n1elyct te én cr„1nta111
minden alkalo1akban nem bizonyítasz? Elmegyek én télben is, csak re
ményem lehessen, hogy a mi enyém, tizennyolcz esztendei lcínzásc,m

I után meg kapom. Es ha januáriusban Pesten leszek, ott 1naradolc
a tavasz kezdeteig, sőt tovább, s alkalrnasint aprílisban téreh: vis
sza. Pest?·öl Somogyba és Baranyába szándékozom kirándulni , hogy
lássa1n Mohácsot, Szigethet, Csáktoi·nyát Szombathelyt, l(eszthelyt és a
te lalcodat. Bécset, Nagyszombatot, és talán Trencsén s Li1Jt6 várme-
gyéknek veszem utamat. 

Negyed nap előtt hirt vevék feleségemtől, hogy bátyja beteg, s
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nincs ren1é11y életéhez. Kevély kedve jelcnte1n hoo- 6 . ..tb 
]·. ·t b .. S , . ' oY azon t,L an n1eo--�c, c 111 aro ple11ylf, hogy ha sóo-oron1 clo·veno-"lt . . . . b 
l"l . o oJ 0 11 ne1 vusa1 ne1n tiltJ·ik e o 1ozn1 ncYcn1ct, szóljon vele, tegye bizon 'Ossá hoo· 

' 
. • 

pörben kétszer, a pörön kivUI szán1taJ"nszo1� bél:, oY ��' 'alaunnt a 
· b • 0 , '-ere nytl)totta 1-· JO bon1 at, ugy azt rnost is cselcksze1n s o" . l . f m ne �1 

1 ' l vcnc en1 oo-nék ha a kérdé se <ct egyencsséo-o·cl bar-its-ío-o-al d ·· t , l l O ' • • 
. oo , • , 00 on cncn { e co-y1u: I .. "t E krztcttcn1' !rogy én neki n1idéo- baritJ· a 111c ' o- oa· 

as {OZ� .t .. , mié-
• 1 

° ' ' ' , o pc 10- testver1 ba ,.(t' , o ta1n, rnrrt ,1t1··íninal- né . . o ·• él, Ja
e • ' < \. zvcn 1pan1at ötct te tv. . k . 

szélén nHísképcn gondolkozik az e b . ' . .� .. e1 :111nc . A s11· 
. • , ,n e , ,  ,n,nt az oro1uöl· l .. "tt d YCtcknck az egyik büntetése ho<r' .· . b 

. " cozo , e a 
, o) annJ11 a cváo]a, iuag l"tt l\ogy hib,íjút jó,·á ne tehesse. l\lclyikc történik �t, ·� a e o. az t:t��'

En no·yan D O , · 1 , n1eo 1nutatJa az 1do. 
o ' n1 , n t u n1 o { é r t  scn1 jelennék iueo- birá' .. 

arczban, n1int /j foo· e pörünl·ben. , . . , . o 1m elott oly 
l. o " . ' s az epe,:Jesi tabla Praesesének 

n1onc ,\111, l,oo·y lra 1 1160· 1nclyebb ·e . "]l d 1- . meg-
egy sze.lct l�enyérért� de rútat :c 1;1�i :01�;,

n:1:�;:��1� koldulni fogok nála 
J\lrkor clégli ineg szenvcdésimet a cond�. l' ?szt. nic;rnuta�ja. 1'..ddig elinondon1, n1ao·a,!at nv:se .es - � ránk jövő 

igen n1éltó felcséo·cnict . Ec t 1 ° 
ézvcn, és tiszteletre oly ::, · ,, ce spcc acu uru Deo dio·n " S Dc ha n1cg tahi! halni s6goro .. b um · · . eneca. 

. . n1 , ugy ozvccrye megint . , .. 
- Latod, n11ly hányk6d.isok közt vao- •ok o nyc1 esztendot. 

lenn\·· 1 · 1 „ 1 e) · 

. . , .; , )a.J "o zt ne re,n literürius dolo·oz atásim b ... lc1k, cs a inrcrtisztcltetés . 1 . t b g ' ar atunnak leve-
• 

t> ' ine ) e e napokban vetten 1 d . . bcszcllck édes Cn)·hLilc' . "l I i, s ne te in1ndJlirt 
.. ', "u vagyna e - !{érlek olv l . 

k11l. - ch/del 1[cu1dbnch'J'ct ,násodil- l·.. . . ' asc ezt tanuk ncl-
t l . f' . 1· \. ... onyvct e holnar)ba a ni O&Ja. \.Özlé velcrn . ·t r l"I G n nyomtat-o ' a n1, ie o crn inond . l . "l dátun1ai ,·agy hib,isak yao-y e 1-1.1. an.1 {eszu' hogy a hol
, . 

, 'o son ,<t" vagv ham s ]- .1 , . 11'1nck clöttc azt olvasni l·c· l' f 1' J i a,, v, agos1tsa1n fel. . . , . ,. zc cn1, e tettein mao-a b h . 
cs gnn<.:sot n1indcn szó néll· "l 1 . l· . •o in an, ogy dicséretet

. ...u 1aoyo „ cs csak h' t .. d ineg,gazit�sába crcszkcdcrn R ] o , ' , . e .  

a is or1a1 á.tu1nok· cnc cs crzscs rn,1-o. , /..!" Yassa a rnaga halotti 1)rédicát1·. ·:t 1\1' ' ' t a meg,;: o e1ubcr ol-
·1 ' OJ<l · .l' co- rendesebb h · 

e ctc1nct nr(ustól tanulon1 itt d' . o ' ogy cn a iuaga1n 
. , pc 1g cpen ugy J.: . · 1 S 7 , l l 

ne1n cr,1ncsol dc t·· ·. . . . •11 e e e iec e ne1n csal· 
o ' o1n1cnez is szinte a ful t. . J ' '-

tapasztalatlan hogy ne t 1· 1 asz asrg . .Nc1n vagyok én oly 
. ' uc Jain, n1c y keserve ]•" k . , · annak' cs akitrn1int c-·1·1: l s ... ovet ezesc1 lesznek "'' .tuc ott volna 't l , h', clctt Yolna ann ,·i n1cgcro d ,., ' ' n1agaszta as, iuságom enge-

.; o n o ast a n1cnn . t • k' � D tettein n1agan1ban e.. .' . yr ez iv.�nt .  e a mit fel-
' ' ' i I e nc1n szolok. Dc ké ld . 1 . 

so paragraph11sn ·1l- t1tol o' tj 

pze ' 1u 1t o vasek az utol-.. , � ' " s sor,1 )an. Ott ké . 
t .. 

. • 

sonltto11ak ncvczc· � J, ,, . . pe1m clol szó Ila, s igen J'ó ha-
• " · 0,1n n1etszcset · 11 protest.ilni. Az utolsó so ·b . ;.11' a, n11 e en szeretnék világosan

1 an ez él, • Ell b . . " en en igen igaz, és igen szép 
t 
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az, 1nelyet Fe1'enczy carrárai n1árványból faraga." - Én, a ki festést,
faragást oly tiizzel szeretek, és a ki l•'erenczyt n1ind n 1unkájáért, n1ind
azért, hogy a m a g y a r  n e v e t  J�ónuíbcin n1cgdicsöítette, s a né
mctecsk.ékct elnén1ította, annyira. bccsülö111, lccvélykcdc1n e szcrcncsé111-
nek, s nyugtalanul váro1n a. fejet. Plasticusnak ncrn szükség h a  s o n-
1 í t ó  fejet dolgozni: ö az ideált keresi; s a,zt Döbl'enteyn,Jl függő kép
után 1 1ncly a tiednek mása, s egy profil rajzol:it, és egy háron1 ne
gyedrész profil ut.ín (n1ind ez n1ind az árnyékrajz után) elérhette. I\lég
nem tudom, a hon dísze ezt féliejbcn dolgozá-e, vagy egész fejben :
dc akár igy akár ugy, mcgvagyolc dicsőítve. - Legrendesebb az ,
hogy engem ezzel barátim 1uegak.arának lepni, inert hogy ltészül, vagy
hogy lcészüln i alcar, nen1 tudta1u. 

Jankovichhoz irt epistolá1n nagy szerencséjét tevé; dc 111agától

választ rá ncn1 vettem, sem azt nc1u tuclon1, ha. vele 1ncg van-e elé
gedve. Jaj a.nnak, a ki javalásért dolgozik! Itt is keblünkben :1 ju 
talon1, vagy sehol. - Élj szerencsésen, édes baráton,. 

Baloghnak, a bai·si követnek, 1ni is infulci alatt adánk n1cg a

halotti tiszteletet (Rcquicm) cleczc1ub. 10-én, n1int Ba1's 111aga. Engcn1
gyengélkeclésc1u tilta a tc 1uplomban 1ncgjelcnni: dc azalatt ágyan1ban

kértem Istent, hogy tcren1tsen oly fiakat a hazának. - Te1jcszcl cl
e hirt minden felé Ze11iplénynek dicsősége fclöl. Ne1u engedik, hogy az

ujsá.gir6nak meg i1jam, Notái·iicsunk tilt attól. 
Pannonhalmán, n1ájns 25-én 1828.

J(azinczvricik Giiz1nics

tiszteletét.
A helyett , hogy Szenie1·ének irjalc, nck:cc1 f ogta111 volna írni, h:1

azt a hirt nem vcsze1n vala , liogy odaliagytacl Pestet, s egyenesen
haza vevéd utadat. Ezt ugyan eléggé is1ucrctes szándékoddal, s any
nyiszor tett barátságos igéreteicldel összeegyeztetni nem tudtam ; dc
azt gondolta1u, hogy valan1ely előre nc1n látott eset birt légyen sz,ín
dékod változtatására. Örülök tchá.t , hogy 111ég rcmélhetcn1 hcgyün
k:ön megjelenésedet, mely ncu1 magamnak !eszen kcclYcs, sokan 6hajt
jál" érdemekkel teljes személyedet látni. Dc n1it várakozol? l\Iit ülsz
hasztalan oly sokáig a z�írt falalc l{özött, honan alig láthat szerncd az

égből csalc annyi részecsk.ét is, 1ucly szebb rcn1énycidet ébrcszszc, s
magasb érzéseidet éltesse? Nem, baráto1n, én Yárosban lak:ni huzan1ost,
ha egyedül csak a legkedvesebb lelk.ek körében lehetnék is, nc1u tud-

•
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nék, s ha kellene, tartok tőle, hogy testi s lelki erőm ham�ujában elfásulna. }la tch.ít ügyednek még vá.rakoznia kell, oszd meg utazásodat, s végezd nálunk időközben látogatásodat, ez 1negujulá.sodra is,utadnak rövidítésére is fog szolgálni; ezt megtévén t. i. uj utadat kitérés nélkül egyenesen folytathatod li'ejérvárnalc, Szaldnalc, Vasnalc, Osztridnak, 'lotságnak. Hogy pedig utad lcöltséges ne legyen, vitesd1nagadat Esztergo1nba; innen Szede1· társul fogja magát adni Pannonlzal111cíig, s 1nindcn aggságtól menten fogsz hozzánk s tőlünk visszautnzni. 'l'ö111ördi pusztánk 1uintcgy középpontja ezen utnak, hol örön1ét nc1n fogja n1érsékelhctni az egyszerü ugyan, de hív és egyenesszi,·ü Prand lát�\sodon. Ennél lovakat fogtok váltani. Az egész ut ideEsztergonióót egy napodba kerül, s ha nálunk há.1·om négy napot töltcndesz, egy hét alatt mcgfordulhatsz. 'l'öbbet, még nem ölclhetlek,nen1 írok. A tőled rnclegen érzett go1vlviselésbe ajánlom szeretett tisztelt szcn1élyedet, házadat és ügyedet. Ha .&n it fiad mégis 1nelletted van,1ungadclal hozn i ne mulaszd. Élj szerencsésen. 

' 

Pest , május 16-án 1828.
Giiz1nicsnalc l(aziriczyja

szíves tiszteletét. 
J•:n rnég 111indég itt vagyok, és mindaddig itt leszek, míg pörön1itélel alá nc111 jut. A kir. tábla fíusvét óta 1ncgszakadás nélkül a criminálisoknt itélgcti. Végre az enyémre is eljnt a sor. Iszonyuság, a mit sógoron1 ,·clcrn szenvecltet; mert n 1ég magam itt költök, s szükség nélkülfelcségcn1 s gycrn1ekeim otthon ki vannak téve a nyomásoknak, szüksrgn�k, n1�galázó

. 
seénák na.k, s én segélyökre nen1 repülhetek, h0gy lcgnh�bb �·1g�szt:dJam, hogy velök P.gyütt szenvedjek. Engemet az énth<!Odtcaeat l11tcn1 cl nc111 hAgy; ne111 Játo1n tisztán a dolgokat; az en1-bcrnck ncn1 jutott: de az a boldogító hit, hogy bölcs kéz korniáoyozza:iz cn1bcrcl� sorsát: vigasztalóbb , jóltcvöbb , 1ninthogy attól magamatn1cgfosztan1 engedjem. Az ellenkező állítást sem láthatja az emberti::;zt,ín. 

. 
Szeinere

. 
e napokban bejött, és 1nutatá leveledet. Bánatját Péczelenak_aria. ch:ern1 , a tern1észet kebelében , s gazdaságát uj rendbe szedi.I'Jazas1tan1 nein 1nerc1n; az az ő dolga, s tanácsomra nincs szüksége. -• ucces}ore novo tollitur on1nis arnor. 

1<:n téged, �des _baráton1, apr. 9-én, a mint szerény és annyi érd��, '.nell�\� ez altal is szeretetreméltó , Bitniczet, apr. 10-én látá.lakcloszor. Eloször liimfyt is apr. 9-éo; s az a nap 1uiattad és Jii1njy
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miatt neke1n örölcre nevezetes. Köszönön1 o szerencsét a Fund6toi·ok
nak. Nélkülök ar.zal n1ég most sern dict>ekedhctnérn. Jó dolog az ügy
re min<l 1nagnnkra nézve, hogy láthatánk egymást. Né1nclyikc eránt
k�zclébb vonattatánk, néo1elyiktöl még 1neszcbbre taszíttatunk ,  né
némelyike eránt ott állunlc, a hol állottunk. Szeretni senki nc1n tarto
zik : de megisn1erni 1nás érdemét ott is kötelesség, a hol nem szcrct
hetilnlc. lVlind a luí.rorr1 sza.kaszra volt móclunk.

Gróf Teleki még egy ülést tartata felolvasni a Ncído1·nak ben:u
tatandó 111unkákat. Püspök J{orvút, Prépost Fejér, Jankovics, Scltédius,
Döbrentey valának jelen velem együtt, inert D_ezs/Jffit el�outa egy n:,�s
n1unká.lkodás; s a fnndátorol< közül Széchenyi és Andrasy, -:- A 1'. ri
dor kegyesen fogadá a grófot, s n1cgigértc, hogy az Acadeniia 1nég a
Diéta előtt fel fog állani. , . , Azolta, hogy eln1<1nétek, 111cgláttam a Ferenczy Graplurlionr,t s a
Ki·ajft Z1·in,ljijél s a ll'erencz koronázás,it 1792. G,\önyörü a n!árvft��
leány, gyönyörü Z,·inyi is: cle a koronázás nem szcp n1unka: Egyedul
a Card. Batthydni feje jó, s egy, háttal a néző felé álló, fchcr '.�cntés,
dolmányos, nadrágos ur. A koronázás táblája tele van n1onoton1aval, n.
mit ugyan el sem kerülhetett J(,-aj)�t, mert a sokaságot nem csoportol.<
ban haneiu összctömvc kcllo adni, s állva mind. Ellenben n1�ly s�cp
kép a Széchenyi Ferenczé! 1'isztelettcl eltelve állék meg �. k_�P

. 
clott,

s örvendek szerencsé1nnck, hogy cngc1n az a halhatatlan fcrfiu 1sn1crt
és egy kissé szeretett. - A J\Iuzeu1nban kiterített 1nú

'.�
1i.í�, 1nelyct

megfosztának Jcplcitöl , és a mely ott egészen 1neztclcnul uvcg alatt
fekszik , nagy sőt rcligiosus tisztelettel láttan1. !lány ezer eszt .. o

lta
fekszik inár , s niég n1eg van. Teste fekete kenőescsel Yan n1azol
va. !(evés haja, s egy két szál szakálla 1nég l(üszik. Sze111érn1érc egy
kis darab ruha van vetve, mintegy jitszó kártya; az avatlanok szc�c
kim élése végett. l\•[eg1nértc1n hosszát: épen egy pesti öl, i'.zaz hat !ab.
D ,. ·d e·s J\Tagy Scíncloi· e szerint oly rövid növésü lehe:tc n11nt 1-lapoleon,a1n 

I k. . . tés_ én, ki felől Generális li'io1·ella azt mondá, hogy o Y ·1cs1n min 
én de vállasabb . 

' lVliolta itt vagyok, a 1nit tenni mindég szoktan1, a ho� rá all�ali�at
találok, mindég a miivészcknél töltö1u idömct. Ili1�f!J és ]!,nclre tokclc
tesen el vannak talál\7a , <le élte sem az egyik kcpnclc n111cs, scn� a

� ·1 ], E' egy elfclcJ·tctt e1nbert hoztam újra virágoz:ísba. Sok 1de-1ua.s1 <na,. n 
1· je, hogy nem talála mánkát; miolta én clolgoztaték vele, 110111 lel e cg

időt dologra. 
Voltam a szent Gellért hegyén is,  s láttam a magyar ég egyik

•
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csillag;,t 'l'itel urat. I,átt:1111 l�é11ust, n1int egy ki sded fél hold; látá1u 
Sall11·1111st oly lor1nában 111integy hosszLL zsemlye , két folttal; és 
csak a 1násodszori lát,\skor látt.1111, hogy az a két folt a tányér és 
a karik[1 hézagja. ntijns Hd. ],'úton Yoltan1 esztendei visszaforduló
j:it innepelni a Gróf J{árolyi Istvánné halálánalc. Vicze Esperest .lvle
?'ÍC::((i ur egy prédikácziót tarta , szelleni, lény , sze1·é11y és több ily 
szúkbúl szi.ívc. l�lképzclcn1, 1nit n1ondott YOlna arra Deb?'eczen. 

Kéked tal.in kccl,·cs lesz azt is hallani, hogy 1nint ítélek a Pater 
Stanislall� préclkácziójár11I. )Iogy helyt kapjak, jelen valélc a P. Re1ni
gi11s/n is múr, n1cly a Sta11isla1isét 111indég rncgclőzi. In1áclkozzatok sat. 
ez "aln az akkornapi textus. Szegény lleniigiust a természet ncn1 szül
te tc111plon1i beszélőnek, s nagyon mcguntatu volna rnagan1at, La ruhá
ja arra ncn1 e1ulékcztetctt volna,  hogy J{assán egy clebreczeni deák
búl piípisbiYá lett papot hallék , Lovasi Benecleket , k.it 611 hoztam 
hírbe - dc czL n1ajd a Tud. GyiíjtenuJnyben 1nondo1u cl. S ez a Re-
111igi11s azon szerencsétlen arcz rncllé , 111clyet ne1u ,1ld[tsul kapa, af 
!'cctAlt 1nosolyg.iss[l[ teszi szcnvcdhctlcnné 1nagát. - Utána fcllépc 
:i. rl:gen vúrt c1nbcr, a nén1ct szent igével. J.\. préclikácziót a zsidólc 
zsinagóg:ijában is cln1ondhatta volna azonkiYi.il , hogy egyszer szent 
C'hi·y. oston1ust hi\'ta tanúnak, kétszer pedig ezt említette: - die lllitt
te1·kirche j clinondá , 1ui baja az c1nbcreknck, s 1niért kell , 1uiért nem 
kell i1núclkozni. ,Jót 1uonda , dc én tőle sokat nc1u tanultam , sziven1-
hcz sz,ílt, nc1n fejemhez. :N'agy stilista bombaszt nélkül , de poetai ké
pekkel, s poetai nycl,·bcn, midőn a minde11hat6 lehellése az élet utols6 
f'elcsillcíndcíscít ( }'u,ike) eloltja. A nem poctai Del;,,·eczen, ezt igy 1uoncla
n,i: rriiko1· 1ne9hal. - 'l'cstét s k.ivált ka1ját nagyon szépen n1ozgatja, 
s tud jútszani a haug habzási ,·al. }.leghallgaton1 többször is; talán in
kább bclészcrctck, h,i 1nús textust Ycszcn fel. 

Dc Stani.slau� is Yégct vet tanításainak, hogy hallgatói el ne un
júk. l(ü,·clc111 liút pélcl,iját, s 1ncgszünök. Csak azt még, hogy ittlétem 
s utain f�lül 1 'cícz1·a, s Eszte,·gomba s hozzád , semmi bizonyost nem 
írhatok. Elj szerencsésen édes barút<>1n.

G'uzniicsnal.: J(ctzinczy 
tiszteletét. 

Pest, maj. 30d. 1828. 

�éh.\ny nap ólta asztalon1on hever egy hozzád irt levelem. Eny
nyi gond között niinclig clfclejtc1u 1uagan1hoz venni, 1uikor lcimogyck; 
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pedig levelet más által küldeni póstára nem szeretek; s fian1 J>éczelre 
ment ki, ki által azt póstára lcüldhetnéin. l(épzolcd tcbát, n1int piríta 
111eg 1uost érkező kedves leveled, barátságodnak, ncn1es lclkednclc és 

' 

szivndnek ujabb bizonysága. - 1'�n , édes baráton,, perem 1niatt n1ég 
n1indég itt mulatok, clkinozva 1nind a hazulról érkezett levelek, rnind 
azon lehetetlenség látítsa által , n1ely perem elővételét gátolgatja. In
ségem nagy; dc még mindég criminaliákat itélgct a kir. tábla; s 1ni
clön azt k6pzclcn1, hogy igy egy elzárt terc1ntés nyerheti n1cg ltisza
badulását, kész vagyok látni, hogy clcsüggc<lt, rettegő, szegénységet 
és gyalázatot s n1cgaláztat{1st szenvedő feleségem és gycrn1ckcin1 sír
nak. Baráton1 , szerencsén,, hogy cngc1n hiten1, ct l'ilá9kol'n1állyz6hoz 
soha el nem hagyhat. 1\.z nclcem ne1n azért hitem, inert az a .!1it vi
gasztaló; hinném, ha nem vigasztalna is. De engedd te, cngecljc ü mon
danorn, hogy a nap alatt kevés c1ubcr van, a l(i a világkórn1ányzúsa 
hitétől több okokn[d fogva tántoroclhatnék cl. Az ón sógoro111 irtó�ta
tó ellenkezője angyali tisztaságu atyjítnak, anyjának és hugának. Elct 
és halál közt lebcgnclc napjai, szüret olta beteg; és n1ég is 1ncginclulás 
nélkül látja szenvedni testvérét, mig egy valaki nekem titkon rncgsúgá, 
hogy alkudozni akar velem. Nyilván , hogy még igy is, én engedjek 
valan1it. 1\Icly cn1bcr ! és hova si.illccl, a ki vétkes lépé,;t teve, s a 
roszat nen1 tudja többé jóvá tenni! Dc minek kinozlalc cl has,1talan 
panaszommal? 

1\•Iikor n1ehetek hozzád, 1negmonclani nc1n tudo1u; mindaddig nc1n, 
n1ig perem fel 11c1u véLetik; akkor pedig röpiilnün1 kell azokhoz , a 
k iktől négy hónapja 1nár, hogy elszakadtan1. Dc n1ind téged, niincl azt 
a szerzetet, mely ily c111ber és 1nagyar fiakat nevel, 1nind Jiszter[JOninak 
építményeit, azokat a királyi munkákat, látni óhajtom, s igércn1, hogy 
cl ne111 n-Ía.radok. Biz?.ul( dolgainkat a sorsra; előre ngy scn1 tudhatjuk, 
1ui fog érni. 'l'anácskozásaink irornányai még n1indég a 1\7úclor kezében 
va.nnak, b izonyosan azért, n1ert jobb időre vár, s tudni fogja, hogy Bécs
ben rnost egyébb gondok vannak rnint ez , s így az ínisok ott, csak 
hevernének. - Én a Gróf Teleki póldúnyából 111ost másolok nünclcnt. 
1\[i pedig a lófuttatással n1ttlatgatjuk 111agunkat. Szép látni, hogy a. n1i 
paraszt lovaink a királyiasan táplált angol pa1·ipákkril n1int futnak Yer
senyt , s csikósaink nyereg nélkül , mint repülnek az angol cselédek
kel. Egy tüske fiú, növése csak egy arasz, már több izbon győze. 

Egyet értek veled a városi lak:[is felől. 1\Ioly boldog vagyok én 
felejtett zugoiuban, hol szabacl ngy öltöznöm a mint lehet vagy tetszik, 
akkor kelnem, fekünnöm, mikor akarok, s magan1nak élnem, holott itt 

•
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11apjain1at clorozz:i. a sok vizit. Legkedvesebb óráiiuat Riclite1·nél tö ltön1,
a festőnél. Az cngen1

1 
utánam Fáy Andi·ást) Bturtfayt) Schédelt, legkö

zelebb Czuczort fcsté , s lelkesen dolgozik , bátor szabad ]rézzel , ne111
1nierolog11s gondoss,\ggal. S az ember I nen1 csak ugy érdemli figyel
mcu1ct 111int 1uiivész, hanem ugy is 1nint e1uber.

Schédius ) kivel az én Phitoxeniáni és a Döb1·entey 111isoxeniája
fclöl beszélgcték, enge1n egy munkAval isn1ertetc meg, n1elyben többet
tah\ltan1

1 
1uint goudolta1u. Czí1ne ez: Die deutsche Literatur von Wolf

gang Jl!enzel. Stuttgart, bei Franck 1828. kisded 8. r. 2 kis kötet.
1\zt mondja a mit én: 1uagábó l kell kifejteni a nyelvet , (tanítot

tnn1-e én egyebet valaha)? de az idegent és az ujat is fel lcell venni,
ha jó, ha , szép, ha szükséges. Ki ultráskodik, Döb1-.-e, vagy én, mutatja
hogy D. inég ezt is kiakará törletni: ez szebb 1nint az - neki csak
ez jó: ez szebb annál. l\Iinap 111eglátogata., s megint elkezde perleni.
l(értcn1 hagyná abba, n1crt engern n1eg nem térít. Ö azt sem tu d j  a
megérteni - ugy hiszc1u, inkább neheztelhetnc, ha ezt mondanám, azt
scn1 a k a r j a ,  - hogy a franczia ízlésbe szeretett Ctavi_g6val 1niért
kcllc Götltének ezt 1nonclatni: '\Vann du cin gemachtei· Mensch scin
,rirst - honune fait, - s azt akarja, hogy Göthe, és Göthe után én, ezt
adtuk volna ncn1 franczia, hanc1u nén1et és n1ngyar szó lással. Belé un
tani a prrlckedésbc az érteni nem akarókkal) vagy nem tudókkal, a
kik Yagy rcstclik kérdeni , mi Isten csodája !ebet tehát, hogy a 1·6niai
írók a szép gr1iecisn1usoktvl ncrn csak nem irtóztak, de azt n1ég ke
resték is. Vigasztaláso111

1 
hogy az efféléktöl csak azok irtóznak leg

inkább, a kik r'irgílt, Li1c1·éczet vagy csak nevökröl isrnerik, vagy ha
ol\·asták is, az e ncn1ü szépségekre siketek voltak és vakok. Lássák

' ök ü,, én  is, 1nit csinálunk. - Elj szerencsésen édes barátorn. El ne
n1ulaszd n1eghozatni 1llenzelt. Egy sok lapokból álló szakasza ez: Re
ligio11, s ugy szól, a hogy te akarod. Legalább ugy is. Azt jövendöli ,
hogy E'uró11cít Pietis1!itts tölti el ne1n sokára, s a,z hozza elö az Uniot.

Pannonhalmán I jun. 22-én 1828.
J{azinczynalc Guz1nics 

id vczlését.
Elvan-e elöntve dolgod már? l\fennyire szükséges volna neked

érdemekkel ragyogó élted alkonyán a gondtalanság! s ily gondokkal
foglaltatni cl ! Én hiszem, hogy ezektől is meg fogsz tisztulni, s ismét
derülni. -- Most ott az alkahuatosság, iuelyen csak egy maga ment

( 
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Kö1«11iendy J(ctmill a philosophiából szoros próbát tenn�. Ezen te Eszt�1·
gorn felé meginclulhatnál, s Eszte1·gomb6l hozzánk haJthatnál, fc�vévcn
utitársul Szedert, ki bizonyosan fog még egy a lkal1natosságot felven
ni hoo-y lcönnyebb legyen az utazás; mert E1ntlt hagynod nem
sz;bad.0 Jöjj kérlek ha jöhetsz. Ohajtva ohajtlak, várva várlak, n�.L�csalc én pedig 

I hanem a szerzet Prioija, és sok mások 1nég. JoJJ
szerencsésen. - Szeinerét tisztelen1.

, ,. 

{ <.!' •(, Széphalom, nov. 9-én 1828.
Giizmicsnak l{aziriczy 
baráti szíves tiszteletét.

Régen hallgatsz, s én is hallgatok, s a dolog u�y né� ki kö
zöttünk, mintha meghasonlánk vala, a mit a baráts�\g .istenei távoz
tassanak. De te az iskolai szünnapok:at talán távol tolted Pannonhal
inát6Z, engemet pedig bajaim, utazásaim ugy elfogtak, hogy �ég�d ����
lélekben lcereshettelek fel. Bár te a mi  o lta láttalak , mindig oro
mök között élhettél volna! én azokat magamnak csalc csinálok, n1ert
a sors azt nekem nein ád. . . 

A Tiid. G,yiidt. kiadói szinte kényszeríténck, hogy _b1ograpl11á
mat folytassam. A noveinberi kötetben fogod olvasni a 3-chk szakaszt,
a 4-diket a deczemberiben. Sok szép dátun1ok; dc n1ely ltá1:, h_�g�. a
Censu.1·át rettegvén, szabadon nem szólhatunlc Kiv_ált nz egri puspok

Gróf Eszte1·házy felől sok szépet mondhaték v:la. �l1t adn�k. érette, }1:i.

azt együtt o lvashatám, ha majd Pannonhabnc�ra. cr ! . ha k1poto ll��t�.l�
héza"'· ait. Emlékezem, hogy egyik gramn1at1cai ep1gra1n111án1 szei cn ol . . 1 cl E J· b 1neo·int te1·1nett co-y,esés vala megnyerni Java áso at. ' napo '- an o o. 
néhány - nen1 mere1n mondani, hogy csináltani, mert az olyan c_si
nálás nélkfil ugrik elö, mint (ha k.cvély nern volna a ha�onla�ossag)
_ Pallas az atyja homlokából, közlö111 kettejét: egy ncrnc� 1r6 ezt
írta _ Iie1·dei· méltónak tartá valamelyik irására mottóul venni fel ; 

Leser, wie gcfkdl ich dir?
Leser, ,vie gc{ü,llst du mir?
Olvasó: Isten ments meg ily írótól !
Iró : S engem ilyen o lvasótól !
Egy titkot 111onclanék neked
De hinni, látom, ne1u fogod.

•
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Ki szóll, ki ir jól? - A k i széJJen.•,: szépen ki? - Csak az, a ki j6l.
Ok ketten egyek; háborognak, 
l\lint olykor férj és feleség. Urani veszít - győz asszonyo1n.

. . Egyébe1.·ánt légy bizonyos az eránt , hogy neke1n ez a Glotto-
1,1aclnr, scn11111 gondot ne · 'l , 

. 
iu cs1na ' s ,·cre1net nern kcvero-eti. i\Iinden 

az én fclc1ncn Yan s hal ot,. . f l 
, .. . 0 ·

b . 1 • 1 .u a a <aszt, n11d011 v1sszae1nlékczeni Dü-
l 1·1·11tr,1J n�1nt dorg,íl., ineg egyik társunkat ezért: s e ITI n 1 i t n e m  \. é t-
: � _1�· Barcls�k 1 forríczot is iucg azért, hogy rosz epithctu 1not ad: ez
e< c�uen a e 's z n e 1· ]3 u I e e :\ D , '· e e e u s. e 1nost jut esze111be hoo· 
niar arra ne1u 1nondhatja I hoo·\· az 110 11 h tt . · . . 

1 ":y

1. 1 , 1 oJ ' , 11 g a 1 1 e u 1u inert Jól

111onc,1u� cc c s  c si l l ao· o ni E· • ' \ . . 1 • 

1 . b . . o . z az cn 11ntogo111stan1 ne1n szereti ia az cn1 cr bort i:;zd;: iuikor ír ő n1ao·" ol k b . . , 
l . . . , • o'° yan · or orncm1ssza Azé1 ·to )' igen JOZan. , · 

13oileau ezt n1ondja: ,,Et trO}) d'cxact1'tue,1 est • e le t,tlent <les sots(C 
S a hasznos is, a szép is b,111 t. Ila niég ncn1 hallottad, Pcclánt ? 

J?e beszéljünk o k osa b b r ó l, v ao-y o k o s"b b a  1 1.1.bb 1' t 1 <) 1 7' o cs n eo-a '� 
. . .. n oc o ) .. e . o1·1uín valék a restauratión A várm o- o . . . .
cs igy ott ne1n lchcténck azok a n1achinatiól· a ·1. . • eoyc k 1cs1n, 
lak lenni. De inco- is Yoltal- 1... 1 

'1 • 1111 < nagyobbakban szolc-
. o ... e ozvc azo < a gvalázatos 't tá 1 tnobolúrinsok pub lice alebantur A kii· tcl ' t J • 

i a so ,, mert a 
ro1n hordó bort küldéncl- A, 11e . . ]· á ... l 

11a �1e1n b1zának n1agokhoz, há-" e n1e::,C' ta cgeszcr lt"Jt" S , 
luba. l)réclikátornl· híre ne'll· "[ k , " l e o ott ztn nevü fa-' ,u nc111 a ·a, .. tl· elvcnn· 

d' · szót ada sz.íj okba: n e n1 aka r
. , 1- .',... 

i, az pe •g igen is bölcs 
a ty á i n k  Y é röL-1-c l 

. JUJ-. s z a b a d s á g u n k a t, in e l y el 
l.. . ... ... s z e r e zt e <  b o r o n a d  . 

l II' , 
,uldcnck egy iu·i" hcl . . . O ' · 111 e , aro1n hordot, " ) J e is. tt ne111 vala ily t d .  éd'I tehát a húrou1 bordó bort . . .. .. e • u os pr t (átor, ezek 

1lfarti,1í,Jes 11C\'CJ·l·et ]·1 '.'1Jt nag; OIJ'Olnl 
1ne! 111egitták, sziinteJen a Jtanályi, ' ... , OZYan, 10 ott "I· b .. .. ;; 

el&zakasztani. Nc1u okosabb b. l· o ,ct a �rkuldo ezektől akará 
crúntén ott ;o .. ]· 'J b „ 

an anta ,-e ezek n1 1nt a Színiek� Eo·yéb-
1nco 111 ,a) cltoltcn 1 utál·:tttal a 111 · · l" k d 0 

s:íga ellen: n1i szég·\·cli'ük . ·" 1 . • , ' 11c ?n . vcsze cln1es bolond-
J ' 1:sc 111 az alsobb h · t J J t · 

se1n akarunk lenni. nekünk "". . .· 1 . . .. i, a a o (a' v1cze -Szbirák 
,·eac l ' • .·. 1 

., eo)SZe1 1 )C]cpesunkkcl jő hiYata! kell -o C\ cn a rcslaurat1onak a � .. 1 , 'l ) . 
jő egy fiatal en,ber C"'Y n1á. ·i'.1- 1 

o . sp
l
a�tto )u�suzn1 akarék, s in1hol

]- t • ' 0 51 ' ,a , az e sot ncn1 1smerteu1 · . , · 
,a , n1crt Zernplé1tube,i Yala J> l 

. , A , igen a n1as1-
J. , . ., , a varian. z clsöbb ineo-1-. . .. f' 
s1J, gracz1:íját, hogy esküdtnek d

. d-' 1, . o. ,oszonte a ő can i a a s igy megv;.�lasztatott; de 
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ugymond a házi bél<ességért l<énytclen áldozatokat is tenni, s rcsig
nált, de kérte a {ö Is1Jt.

1 
hogy társát nevezze csküdtnclc az ö helyébe.

A tiszteletes fö Isp. nagyon n1cgcatcchizálá az embert képzcll1etctlcn
szelídséggel, cle ez csak megvallá, hogy pántofii alatt él, !'elesége nc1n
engedi. Én csak ekkor szólalék meg. l�z az ifju 1nindcn iskoláiban
cmincntissimus volt I s franczi:iul I olaszul , ángolul 1ucgtanult. 1\z or
szágban k .evés Esl{üclt van ennyi cultur,\.val. A fő Isp. deno1uinálta, s
én az udvaron várám be. Setét volt ; ott kérdé1u a resignálót, n1i a ne
ve. - Fcíjgel. - Egy l�jgelt megölcte I(arafcij ·- egy 1u(Ls J1'cíj9el ne
vezetes en1bcre vala Rálc6czynak ... Igen u1onclá ö, még birjuk leve
lét , 1nclylyel egy pár pisztolyt küldc neki, még bi1juk a két pisztolyt

is ... - Édes öcsém uraiu mondám, ha öesé111 uran1 ncrn tudja is,
talán mi atyafiak vagyunk, a feleségem eleje öcsén1 uramnalc az ele
jével vérségben volt. Jöjön vissza öcsé1n ur�1n1 a fö IsJJánhoz s töröl
tesse ki a rcsignatióját. Ncn1 ö ; fél a felesége pántoflijától. - S JJrinlojli
s a két pisztoly, melylyel l<cvélykedék ! 1nint fér össze e kettő? Az
ángolul tudó Esküdtet megk.értcro, hogy a magistrátusba lépvén, vi
selj e 1uagát pro nccessitudinc, s emlékcztcte1n erre: D e P a t r e G u a r
cl i a 11 0 n u 11 q u a m m a  1 e vari a.re. 

Ba.rátom, a pántofli baj, de 1u�Lr én csak: tudnék róla tenni. Theiv-
1·e1vknek Patak1'6l vettcn1 levelét novcmb. 5-én. l\linclcnnap váro1n

]J.l[ansclt96·val. Nagyon örYenclék rajta, hogy képedet nála láthatiuu ]:>es
ten. Neki gyönyör[i sors juta, hogy ezt az áldozatot adhatja. a hazának,
és hogy igy lcörüljárhatja az országot. Előbbi levelét E9erúől irá. octob.
28d. Ott Iván szky prof. és iYlakú1"!Jl lefcstetteté levele irása előtt , s

, aklcor 1ncnt az  J.trsekhez. Gondolom ez a. na.gy cn1ber is ült nck.i. Né-
ken1 nove1nb. elsöjen ira. az Érsek. lliv 1nagához tavaszsz�l, 1ncgtekin
teni Olaszországbctn hat esztendő alatt szerzett l<épcit. En elhitettem
1nagan1mal, hogy ahhoz tudok valamit, s clhitettél< 111agok: a fcstöl< is. 
Ez a. jJ{anschg6 azt mondá Pesten, hogy 111a9ya,·országf>n n1ég nem láta
senl< it mit so viel Kunstsinn und Kunstlicbc. I-Ia Grasalkovics volta1n
volna, az hozott volna rám sequestru111ot, a n1usil<a, és a kert s építé-

" sclc. 01{ egyébbel keresték a Ycszcdehnct; azzal a. minél olcsóbb porté-
l<a nincs e világon. 

l\Iil<or hl.tlak, nen1 tudorn. E napolcban megyek ])estre, s ez idén
n1ár har1uaclszor. Csak azt irhaton1

1 
hogy vúgyok 1ncgl:ítni J)annonhal-

• mát és Esz te1·gornot . .l!:lj szerencsésen kedves baráton1
1 

é:; szeress, 1niot 
eddig. A te bar{itságodat én 111egnycr11i, 1ucgtartani szivescn igyeksze111. 
Isn1eren1 becsét . 

•
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I 

Pannonhalmán, nov. 25-én 1828. 

l{azínc:zynak Gnzniics 

tiszteletét, idvezlését. 
En neked kedves bar.-íto1n, két leveledre vagyok ndósod; s te 

n1cghü lésröl beszélsz! Ugyan kié lenne ebből a 1ueghülósből történendő 
veszteség·? 1\. tied bizonyosan ncn1 , te tisztelt dicső. Egészen neke1u 
s csak ncke,u kellene azt viselnc1u n1agamnak .  De hát n1iért nem vá-

• 

laszoltarn? Ennek oka te vagy , és csak egyedül tc. Sept. 17-én irt 
leveledet ugyan azon l)olnapnak vége felé vette,n, n1elybcn te látásod
hoz uj rcn1ényrc gyúj túd sziven1ct. Octoberben , ezt irád , Bécsbe, 1ne
nct vagy jövet alatt látni Joglak. Ez ólta én téged nappalonként éjje
lenként lúttalak lélekben, b;\,r testben egyszer sc,u. S a kit ;gy lát, s 
a kit igy vár az e1nbcr, s a ki n1indenhol van s azért állandón egy 
helyen sincs , annak n1int i1junk? És mo:;t is1nét J)est1·e indulsz , s 
onnan hová? nc1n tudon1. Dc n1á.r csak irok , hogy te  meg ne hülj ; 
ak.ir hol s n1ikor oh·asandod levelcn,et - l\lio- te i<>"y utazol rryeng·e . 0 0 < Jó 

ós agg tested kité,·e annyi viszontagságoknak, hogy csodálom azoknak 
kiúllhatüsokat , azalatt nálu.1k nagy dolog történt. 'l'udniillik 85 esz
tendős fü Apcítunk, derék 1nagyar öreg aty[u1k, elutazott oda, honnan 
n1ég senki vissza ncn1 tért. 8 ez a dolog sok aggoda.lo1nnak forrása. 
l\Iost utolsó tiszteletének n1cgadásához készülünk, 1nely deczember 2 in 
fog_ �örténni. A fejér,·ári lelkes Jllaye1· fogja. öt tőlünk magyarul, és a
gyur1 kanonok llohenegge1· latinul clbucsuztatni. Benne nagy ész, hajólni 

'.�cu1 tudó lélek (kúr, hogy hasonló szív is) hunyt el közöttünk. A gyász 
unncp ut.in tüstént az uj főnök választ.1sa lészen 1nég tcrhcsb gondunk. 
Bzutún a Y,ilasztottnak beiktatása. l\Iég közben ( dcczcrnb. 28-án) jó 
lleuensiink papsüga ötYcncclik éYénck ünnepe. Ez mind ünneplés, 1uon
clod. Igen ünneplés: dc n1inél nckc1u alig van ti.irhetlcnebb. Veszettnek 
tarto1u az igy eltöltött időt. Ilyen volt a Pesten töltött egész hó
nap, n1clynck rnunkáját n1i ketten négy nap alatt elfogtuk végczhetni. 
Ugyan lcszcn- e belül e Yalan1i? l\Jit hallotok ti róla Pesten� - I>ana
szolkodhatnútn pcsLi barátiia oltcn, kik az elválás ólta bá1· levolei1uruel 
ncin �gyszcr Yalék terhükre, egy betül'c scn1 1uéltattak. Oly gonosz be
nyou1a�t hagyhatta1n bcnnök cljüttö1u1ucl ! Szenierét 1uentco-etem · szive 
k

.�
serg. s a hi:zag nagyol.,b, scn1hogy valan1i betölthetné az; De � belső

Í.IJdalo'.n ellen cl
.
szóri,s, s u1inél te1jcdtcbb foglalatoss,.lg, a lcgtoganatosb

?rvos�ag., lfa. n1ar 1 ·it11uíjúnak szi,·ól.J<'n ne,n élhet, éljen barátéiban, él
JCn Etet e:; Ltteratu,·cíjd.úan, (:!jen 6dc:; Sonettjeiben. 
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Nek.ecl örö1uckct a. sors nern ácl ! Barátom a sors valódi ö1·ö1nekct 

senkinek sem ád. Csak silány örörn lehet szülöttje a. szerencsének ; 

a valódi, szívünk gycrrnckc; ezt ugyan c1nelhcti, dc meg is tiporhatja 

a szerencse fajzata. Tehát valódi örömckkcl élsz, rnidön magad csiná
lod azokat 1uagadnak; boldogabb sok szerencse lccdvcncznél. A jó 

szív magából, s övéinek szivcikböl szívja az örömet, a mennyeit, me

lyet avatlan ncn1 érez. Ezt ugyan a sors vad csapásai 1ncgrczzcnthc

tik o lykor, clc el nem tiporhatják. S a tiedet, hiszcrn, többször 111cgza

varták 1uár, és n1cg is zava1ják, de azért csügg-e szivecl? - Engem 

a dicséretek hogy hcvítnck, miért tagadja1u? de nyugaln1arnból nem 

igen s nem könnyen e1nclnck ki. A vad n1cgtámadás nlit tehet, most 

érzem először. Egy veszprémi mester a tanuló ifjúság szá.n1ára irt 

elég silány n1agyar Pocsisében engem vadul támadt 1ncg. J\. szabadon 

vett a ('), h, kl, k�· sat. elég ő neki töle1u az igazsá.gszcrctetct , és 

n1inden poetai geniiist (?) megtagadni, és pedig az egész ncn1zct nevé

ben! - l\íond meg baráton1, az ilyennek lehet-e lealjasodás nélkül fe

lelni? Védhetcrn-e , kell-e védenem ellene n1agan1at? ,,Egykor - azt 

n1ondja- gyönyörüen folydogált ez a patak, cle miolta árkán kitört" sat. 

Ezt olvasván te jutál eszembe, s némű némi,\ enyhülést érzék, s lcczkét

vcvék példád elgondolásáb61. Iiorvát Elek köpte a 1narkát, hogy 1najcl

megta,nítja a goron1bát , én sem ne111 iavaltam , scn1 nem tiltottam, s

nem bánou1 ha hallgat. De az iQuságnak ez nem ajánlható példa. -

Ez s még egy két eset, elrczzcntbctnc cnge111 az irústól. Dc ösztönin1

szentebbek, scn1hogy hasonlóknak fcláldozza1n. I la l.lor vcít István nem

unszolt vala, t alán csak most kezdenék kilépni, s talcln nagyobb ké�zü

lcttel, nagyobb foganattal. Annyira félénk valék akkor, hogy n1aga1n tói

megindulni ne1n fognék. De ö elhitette vclc1n, hogy késni, vagy csak

szcrzctcm tekintetéből is, ne1u szabad. - 1->octai érde111crn1nel én soha

nem dicsckvé1n · de azért csalt 1négis tcttcrn annyit , hogy sokaknak

sorokban nem dísztelen állanék. - Emelkedik-e a te nc1nzcti lelked az

ilyen ltürtölésrc: ,,Állj clö ékes F1·ctnczict ! állj elö kicsinosodott Néniet

sat. Van-e az effélékben literátori szerénység? Csak igy haladu11k rni !

S 1uindjárt ezután azaz eszern iszoni ajánló! tudja-e mi korából hordta

fel a gonosz peldákat Róniának 1 szabad, dicső Yolt-c akkor az a nagy

nen1zct, vagy inkább az a lealjasodott nép? s nc1n vcszcdcln1cs-c ilye

nck.röl io·y irni? Inkább ruhúnkra költsünk, ha ni.ír költeni akarunk;
b 

ez sen1 erkölcsünket sem erőnket nem tékozolja ugy , rnint az eszeni

'Íszoin, s legalább ízlésre mutat. Én az idén oly darabot külclék U1·eí,

nicí.hoz, 1ncly neked nem épen fog tetszeni. Litcraturai érdeme épen
10 

•
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nincs. De az {1riák minden hozz,� értőnek felette tetszének, midőn már 
ruásod izbcu adt;'.!c a darabot 11öuendékei11k. Adta a deákság is So1J1·ony
ban; s hallom, l�iss Jánosnak az egész darab igen mcgtctszék. Nem tu
doL11, ha Beirnet kiadá-o az áriákat is. Én legalább csak ezzel a felté
tellel cngcdcLn últal a drá1nát. Én 1nár nem várlak, de annál heveseb
�en �lcl_c1n a 11cn1 Y,"Írt barátot. Tisztelen1 Theivre'wket ,  ha képcmböl
tiz peldanyt adhatna pénzemért, szeretném. 

Pest, cleczemb. 10-én 1828. 

Guz11iics1ialí. J(azinczy 
szives tiszteletét. 

Kcd,,cs baráton1, negyed nap olta én itt vagyok. rfiz nap tarta 
az az utan1, melyet nyöírban negyedfél nap, s olykor csak: hároin alatt 
szokta1n elvégezni, 1nincl azért, inert az ut nehéz volt, mind azért is 
mert Ege1·,ie/.; kerülten1 ki, hog·y lássa1n az Érsek Patriarcha Vetenczé� 
bőt l�ozott képeit, 111cl yck nck 1uegnézésckrc novcL11 ber clsőj én írt leve
i� 111 v� 1�1eg, és n1ég inkább, liogy n1agát. - l\Iely colossális nagy
sa_gu fcrh ez,

. 
ke�lYc::; baráton,, s 111int sorvada, össze az ö látásában, 

1?1nd az, a 1111t lattan1 Yalaha ! 1Iáro,u katona tiszt vala nála ebéden 
e:; �zcknck fclesé�cik, n1idüo bcjelcntének. Kijött, inert vendégei épen
ln1e;;uzt�nak, s , c�'.ogad,v;�n 1ncgköszöntéscmct, de a mely nem vala-
1nely clore elkeszult szola::; vala, ezekkel együtt víve a Gale1·iába mint
hogy azt bcjclcntésc111 előtt ezek látni kivánál{. Ott, _ n1eo-s:okván 
azt, a 1uit előre látok, egyedül 1.1,tni, - k:ülön szakasztim 1;1agan1at 
s egy S011!tonú/óe előtt állék 1ncg. Az J�1·sek hozzá,n jött, s clkezdénk 
�z as.szo

.
'.1y. 

g).'Ün?'örücn skurzolt (félrctartás által megrövidített) orra 
s
_ �

yo�yoru aJka1, g·ti.inyörii ka1jai és a festőnek egész érdeme felöÍ 
szolan1. Dc ez a kep ne,n fő dísze a Gale1·iának; később 1néo· bc-
esesb darabokat lú.ttata vcle111 egy n1'ts szob„t.i·'ba A ,,,.t ·, ;' 

• .. ... .. • 
, , ';i'L n. z .1. i ianna,c egy 

fekete oltozctu lcanya, 111clyct közönséo-escn a T i
t ·, á ., ·' l 

• • r , • . 
o · i icin ap cZ,LJana e ne-

ve�tek _ e�. \ n1 _1 ket
. 
kis, dc igen szép Claude Lorrainjc is _ (táj dara-

bok, v1da1� lcc_p, 1u1ut cnnclc 1niuclcne.) - l\linthogy a Patriarclta Jci 
n�:; nc.�·ct is visel, Canova neki egy ülő l(e,·esztelő Jánost tapaszto·ata.
gi,pszb�I, rncly vcnclégelfogadójában áll egy asztalon. C'anova azt �ár-
vanybol akar[t neki lcészitcni dc cl 1

10It De ·1· ] ., 'l , 1. • - szo JUn e 1nagaro . 

k 
Azon szobákban valék most, hol Eszte1·hcízy J(círoly velen1 gya

. 
ort� 

ves�ck�dctt' dc a kifakadás után önként nyuj tá jobbját esókom1a. Az li,1·sek ineg nem cngcdé, hogy előtte üljek i incllette kelle

147 

ülnötn canapéján, s ott olvasánk holmit. Voltai,rnek Hen?·iását e1ulítcttc, 
de s z á n a k o z á s s a l. Az én érzésein is az a lien 1·iás fel öl; soha 
ne1u tudtarn érteni, mit tudnak azon a j6zanságon szeretni, sőt csuclálni. 
l\londotta1n, hogy én irigylem dicsőségét a Tnnis iás és ltiiJoljiús 1ni
att is, de hogy az én lelke111hcz leginkább a Szent  Ilajdan Gyöngyei 
szólanak, az emberiségnek azon szent érzéseinél fogva, melyeket ott 
ének.cl. Ha iQabb volnék, ha könnyebben dolgoznftm, és ha nervusaitn 
eltürnék azolcat a hóhéri scénákat, a köDyvct fordítanárnt Elbeszéllé, n1int 
dolgozá 1nunkáit, s csak képzeld! kocsiban, plajbászszn,l irYán papi
rosaira a hexaL11etereket, vagy midőn Gödöllőn eltört ka rját gyógyítatá 
cl i e t á 1 á. l\Iost egy püspöki ternplo111ot száDdékozik építetni, a 1nint 
1uások n1ondák (maga ezt netn n1ondta) s örvcndék a szándéknak. 1\.. 
szent Egernek van ugyan tc1uploma, és sok van; dc a piispöki le11i-
1Jlorn dísztelen és kicsiny. -- De ha ennek a nagy en1bernck diesérc
teivel egész lcvele1net cltöltenéru is, még 1ninclig keYesct 1nondanék. 
Vess hozzá tehát örön1en1böl, n1elylyel vagyok részcgülvc.. 

Szede1· eddig megajándékozii képe1nmel, ugy hiszcrn. l\lég hazul

ról megkértcn1, hogy vétessen három nyomtatványt, egyet magának, 

másikat ltiiniynak ,  harmadikát uéked. 1\.. képet Ric hte1· az én hircrn 

nélkül 111ctszé köre, azt tudja 1ninden, a ki I-lichterrel szó la. Képen1et, 

ha maga1u 1uetszeté1n vala, ne1u pirulnrk az én akarutorn n1al 1uetszett

nek vallani, de mind ez a n1etszetés, mind a ruely lí or1nayr l 29-diki 

historiai zsebkönyvében n1egjelent, 111ind az a nút 1'heu;rewk jclentete 

a 1nagyar J(iiril·ban, hire1n nélkül esett. Sőt liic!tternek a pprehcndálom 
f 

( érted pajkoskodásou1at) hogy ezt ne1n veté alá: B r cl e m e  i n e  k: 

t i  s z t e 1 ö j e. 
Olvasád-e a Tudoin. Gyiljt. novetnberi darabjában pály[uu em

l�kezetét? Azt itt minden en1bcr elragadtatott örü1111uel fogadta. l\lost 

folytato1u autobiographiámat, nem e1nlítvén a niit ncu1 szabad. Lap 70 
I 

sor 3 olvasd: J11a1·tinovics, llessle1·. Beles baráto1n, te cngen1 nagyon le-

köteleznél, ha képen1et, mely nálad függ, néke1u ide küldenéd. Szük

ségem volna arra, s vissza fogo1n küldeni. Csináld be jól papirosba, s bizd 

rá a hozóra, hogy azt cl ne pattan tsa. Szemerén él vagyok szál va n1ost is. 

Th�iu1·e1vk Szép halinon volt nov. 10., 'l t., 12-ik napján. Gyiijte

ménye nagyon 1uegszaporodott ezeknek képeikkel: 
' 

Egerben : az Ersek, kanonok Du1'csák, Prof. Tulsiczky, lucínszky, 

fiscális 1Yiaká1·y . 
Jliiskolczon: főbiró Szattrnwry, Superint. Szattrndry, fi.se. J1Iici-

tovich 1liirél. 
10* 
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Patakon: Breczenlieirn k.ét Herczeg, Prof. Soniosy, J..Tyári) J{ézi,
Kálniczky, Péte1fi, Cseng&ri, Jllikl6s, Jlrf..ajoros. (KömJ nem engedé ma
gát festetni.) l(asscin: a Piispök , két l{ctnonok , a két Viczeispán , és
igen sokan n1ások.

lllcinschg6t Egerben hagyánk, inert én együtt jövék Theiv1·eivkkel. -
Elj szerencsésen, és szeress.

' En tahín aprilisben n1egyclr vissza innen) addig lesz idő1n, té-
ged is meglátogatni.

Pannonhalmán, cleczemb. 18-án 1828.
J(aziriczynak Gitzmics 

tiszteletét.
Tchit még élünk, 1uindég tanulunk:. Te autobiographiáclnak csak

most adott folytat{tsában két embert ugy fcstél, mint az emberi nagy
sitgnak ideáljait. S ne neked, jő leveled, s ezek a nagyságok : csak pig
meusok a most először láttad colossalis nagyságu férfiu mellet ! Ör
vendek nycreségcclnck, s több ilyet óhajtok még. De én, barátom, egy
látással nc1n tudnék oly egyenesen ítélni valakiről. Azonban neked,
te ,alamint nagykoru, ugy ki1neríthctctlcn tapasztal{isú, s mélyen ha
tó cszü férf-iu, nck :ed több c1ubcris1ncret jutott, n1int nck:em, és sok
másnak; neked igy ítélned szabad, s nem lehetetlen. Én munkáiból
még semn1it sc1n olvasta1n, nc1n azért, mintha hozzájok, legalább Tuni
siásllhoz ncll1 juthatta1n volna ( ez bizonyosan megleszen a szerzet könyv
tárában) hanc1n, rncrt a magyarországi né1uct iránt némü idegenség
gel s bizatlansággal viseltetem. Add ehcz, hogy a lipcsei rccenscnsek
nem épen kedvezőleg itéltclc munkáiról, lcülönösen az általad oly igen

111agasztalt Gyöngyöhröl. 1\lost n1ár veszelc időt megolvasására, csupán
mert te dicséred. -

Szeder ncke1n sc1u ncrr1 küldött képet, sem róla nem írt. Kétségen
kivül várja az időt, 1nidön n1ajcl maga hozhatja, feljövén a föválasz
t[Lsra. S én hogyan küldjc1u a nálam függőt? Ha várhatsz Sidó tabui.
fiscális ur n1cgjövén az ünnepekre, lcmentében ( januárius első fertá
lyán) leYibeti 1nagával. l{ülönbcn a szorgos szekér által kell k:ülde
ncn1. Ird n1cg, várhatsz-e ? Hagyásod szerint fogok cselekedni.

S,-;e1neré,1ek n1cgküldé1n Sonetteniet, 111clyct szeretetből cráutatolc
csinálta1n. 1\1��-� '.11ár kimondon1, (mert Sz. elkésett) hogy az nyo1nt�
t{tsba11 fo� kqon1 llegens Apátiink papságánalr 50-ik évi ünnepére. Ö
azt Esthcvnal, a n1cgholt fő a Na1J. Szerettem volna javallástok:at tud-
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ni, minckelőtte kiadnám; dc az ítélet későn még sc1n fog érkezni, ha
ugyancsak van valami literaturai becse a Sonettnek.

Autobiographiáclból én ezeket jegyzette111 ki tudak:ozás végett:
kik voltak azok a lernbe1·gi p1·ofesso1·olc ?- - :rvliben c'tlla az expediens
tanács. - J(i aka1·t hál6iba keríteni� - Ki az 111 és F. 'f - Az utol
sóra már feleltél, s talán ez által az előttire is. A többire elvárom.
- Sietve írom ezeket, mert az alkalom megyen, és várakoztatni nc1n
akarlak. - Engc1n most lellcemtöl idegen clolgolc zaklatnak ; de ta
lán nem sokára ismét visszajő béké1u. Csókollalc téged ; csók.olom
Szenie1·ét.

Pannonhalmán, jan. 4-én 1829.
](ctzi1iczy1ialc Guzrnics 

szivcs tiszteletét!
Neked én, tisztelt baráton1, és Szeinerének, s a többi jónalc bol

dog uj esztendőt óhajtok. Képedet itt küldö1n, melytől, hiszcn1, örölcre
n1eo-fosztani nem akarsz. Rövid időre is nehezen esik tőle 111egválvat> 

lennem. Küldök Sonetternből 3 példányt neked, Sze1nerének és Vitko-
·vicsnak, de a har1naclik sorban j6tevö helyett olvasscl: enyhítő; a ne
gyedikben 1nég niost is helyett gyengéden. Igy van írva egyik, s utol
só kéziraton1bau, 111cly helyett hirtclenlceclésből egy előbb irottat ta
láltam sajtó alá küldeni. Ha igy sc1n jó, vessd őket tüzre, s tilts el
engem a Sonettezéstöl. Nálunk most n,inden, forr; s azért kedves le
szen leveled, hogy legyen, 111in pihennen1. Elj boldogul. E hó 15-én
lcszen a fő választás.

Pest, január
Guzniicsriak J(azinczy 

boldog uj esztendőt.

8-án 1829.

Deczember G-<lik:a olta, itt vagyok ismét, édes baráto1n, s most
eo·ycdül, azaz fian1 nélkül. Szenierénél vagyok is1uét szálva, s egy szobá
b:n The1.vreivkkel s nappal ll1ansclig6val ,- n1ert az éjszakára Balla l(á
,·oly várkapitány urhoz megyen által. l\'Icddig leszek: itt: ne� tudo°:1;
roíO' perem fel nem vétetik, épen ne111 megyek cl ; dc ugy hiszem itt
a.zt�tán is, s még sokáig. Igy reményen1 marad, n1cglátni Pcinnonltalniát
és Eszte1·gomot, s kiesb időben, 1nint most látná.111.

Sze1ne1·e l(ar,icsony előtt Péczelre n1ent ki, s n1ajd n1cghala. Igen

roszul leve ott; 5-ben bejött, s napról napra erősödik egészsége. Nem
gondoskodik házasság felől, dc én nagyon szeretném ha házasodnélc.
Nem jó embernek n1agának lenni .

•
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, 1;_:n Telekynél egyszer valék annyi idő olta. Széche11y1'.nél egyszerse1n1 s a )tagyok közül csak három Septenivirnél. Dolgozo 1n éjjel nappal;
reggel négykor nuír ég lá1upám

1 
s nen1 ritkán éjfél utan olton1 el. Sze-

111e1"e esala rA, hogy autobiographiá1nat adja1n; azt bérckeszté111 a Tuclom. 
Gy iijtern. decze1nberi darabj,'\ban, s most iron1 a többit. 1\. mit nen1 vala 
szabad illetnen11 eln1ellözte1n; az Erdélyi Leveleket ide vettem által 1nint 
kiegésr.ítci részt. Fele életc1nnek kész, a másil{ fele kész. lesz febrt:árius
ban. Biogrnphiai jcgyzéscin1ct lehoztam; inert Sze1nere körül akarám azt 
dolgozni. Hiszed-e �des _barátorn, hogy egy hetvenesztendős cniber egy holnap n,latt h�tYe� 1vet 1t·hasson be? s nem papirosról papirosra, ha nem
alkotgatYa s t1aztazga�va. H_a ezekhez veszern, a mit cl kclle hánynom,cl 111ond ha to1n 1 

hogy 1n 10 l ta ,tt vagyok, i rtarn száz íYet. 
L,eh�zá1�1 S�rtllusztot is, hogy általadjam neked, ha parancsolni fo

go_d, s kc:t �orcl1.ü\sban. Egyik a Szalluszti arczot adja, n1ásik az új
szint. J\n1n, Jobbikban csak Catilína áll és Jugu1·tha: e músikban cze
kenki,ül a két jaYaslat Caesárhoz, és az épen maradt hat töredék. Ezen 
apróbb .. �'.arabot fr_anczia g�ízló szabadsággal fogo1u adni; egyért, 
inert kulonbcn adni nem lehet, másért, hogy a.z olvasó érezze a mit 
Jley�e 1�ond ( a J{erder ta.lán X. kötete előtt a poesis és szép mcs terségek 
osztalyaba.n, azaz a görög Anthotogia dara.hja.inak fordítása. előtt.) ho a fordit,í:;nak sok és különböző, ellenkező nemei vannak. Felidéze� 
I!eynének e sorait. De az egyik Szallitsztoin csak pon1pása11 lát viláo-ot 
Yagy épen nc1u. IIadd gyanitassa n1aga a külső szépséo- is hoo-y itt kell 
1 .  1 · 1  

. 
b J  b c11�1 va a111111e ,, a 1111t a közrendü olvasó nem ért. I-Ia tehát ki akarnád

�dni_, � �11i1�t késziilél, csináld, l1ogy vehessen, a nyomtatási inustrákat 
in f olio cs in quarto. A uetüknek újöntésüeknek kell lenni. i\J:g.történhe.��ék, h_ogy azt Beiniel fogja nyomtatni. i\fég ugy is a te_ gonclJa1d alatt Johct kt a könyv, inert Beúnel a spárga iveket neked1n1nclennap 1negküldhetné. De 1ninderröl csak akkor ha meo-lát d 

r a· . ' b ' b O a 1or Lta;.;t, s cn a ctü111ustráka.t. i\Iost no,en1b. 25-én irt utolsó leveledre, n1ely nekem utolsó napon volt fcleségc1n s gyermekeim köröl{bcn. -
, 1\. tudós társaság dolgában papirosra tett előrajzolatokat Nádores a 111a _gyar Cancellaria javallá, dc c!akasztotta llándo,· Consilia1·ius. A. Cabi netben tartóztatják fel. Dc n1inden J. ót várhatunk To·· . é b 

, 
• 1 v ny e 111c�_t es n1cg van ígérve, hogy rneg lesz és senkinek sem1nijébe nem kerni, oda. ne�, értYén az alkotókat. l\fiért ne lenne meg tehát. 

. .. St6ai ,-igasztalásokat adsz nckcn1 : ,,az örön1öt 1nagunh: teremt-JUk magunknak." - Barátom légy aty' s lásd d . a, szenve 111 gyerme-

• 
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k:eidet, lásd, hogy öket nem ncvelhctcd, holmijcket clfaldostad, 1uert 
élni lcclle s al{lcor mond ezt. 1-Ia 1naga.n1 volnék, nevetném a bajt. Dc 
midőn ezek gyötrődnek, alckor n1eghasad a szi,em, s egyedül azért 
nevetek, hogy 1nagamat és a világot n1cgcsalha.ssa.1n. -

Veszp?·émi r{1galmazód1 ki lehet az? Téged bízvást ugathat a lcu
tya; le nc1n von. Igaz, hogy az ugatás is kedvetlen. De hogy tegyük

hogy ]{ u t y  á k is ne lcgycnelc? J ckcn1 ncn1 fáj, hogy Verseghy sza
márra ültete a n1aga érclen1es társaival; épen ugy kcllc; nem tudák 
hogy magulca.t piszlcolálc meg; egyik hasonlóképen érdc1ncs társol{ 
pedig, .Bacsányi, hogy Faliidyjában ugyan 1ncgadá ám nekem, azzal 
igen nagy örömö111re volt. Lássa a 1ntiraclék, 111ilc voltak: öle Biogra
phiám novemberi dara.biában, a Bacsányi neve 1uellől csal<: azt törlé 
l{i Sze111.ere, hogy én és Bacsányi egymást soha se szercttiik; s azt én 
1nost ismét elfogom mondani, 1uind 13acscí11yir6l rr1ind Verseghyről ; az 
utolsótól 1nég irtózta1u is. Ncn1 cin bcrcn1 nekcrn, a kinek minden
szent, ha czélra. visz; s a ki a Verseghy 1uoralitását aka.1ja ismerni,
s neheztel, hqgy én azt tagadon1, hallgasson ki, s al{kor szóljon. El
hirdetni 1nely rosz, 1nely alacsony e1nbcr volt az, ok nélkül nem fo
go1u soha; az hozzán1 nem illik: de a ki vádol engem ő n1iatta1 ki
vánhatom, hogy hallgasson lci s akkor szóljon. -

Nen1 lelem Sonettedet. Kérlek külcl 1ucg. 
Képed nincs Jithogra.phol,·a, de lesz. 1\Iost Th . csalc rajzoltat, 

az enyé111 kész, dc irtóztató. El kell e vetni; egyet sc1n ereszt lci 
Theicrewk belölc s ujra 1netszcti. Az ő távollétében gnzul dolgozának 

a németek. - 1\ilcgküldé-c neked Szeclc,· az én profilemct Richtettől �
Az nem szép clolgozús, de igen jó. - Kérlek, édes baráto1n

1 
pakold

igen sol{ papirosba olajban festett l{épc1uct
1 

s ]{üld le nekem, clc csak 
igen bizonyos alka.lon1111al, s bizd a hozóra, hogy deszkúját 1ueg ne 
pattantsa. I-Ia sol{ papirost tcszcsz ri, nem dörgölődhctik le róla
a festés. Élj szerencsésen. 

Szernerének fölolvasám levclcn1et és a tiédet. Köszöni; ír mi-
helyest jól lesz. Könyvét vége felé nyo111tatják. 

Pest, jn,nuár. 23-án 1829. 
Giizmicsnalc l(aziriczy baráti tiszteletét. 

Képemet, kedves ba.rátom, a 1uaga épségében vevén1 töled. Ne 
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tarts attól , hogy . vissza ne 1nenjen. Kevél ykedc1u én azza1, hogy 
az nálad függ. 

'l'oldi te1jeszté el köztünk a hírt, hogy a választás nálatoh: vég
hez n1énc. Ne,n a szerint üte ki a dolog, a mint én, és mi mindnyá
ján itt oltajtottuk. Ila nem k:épzelhete1n is, hogy k1.rsaid roszul vá
lasztottak, ne,n csuda, ha annak óbajtám, quac hon1ines prima pu
tant, a kit a h.iro,n közü l n1agát is,nerem és annyira szeretek. 

Január 21-én fch·evé pere1uet a Septe1nvirátiis, s győzten1 itt is. 
Fclesége,n 1ncgnycrte a 1nagi'tét, azaz osztály részét, és a jövedeln1ckct 
181 i-olta. ])e n1i a jövedcln1ct 1810 olta kcresénk, s teljes jussa l az 
Isten ll'iú1111rílja előtt. A bírák, kik tribunál jok: felsősége szerint esalc 
Istennek és lclkiis1uéretnek tartoznak fel elni, arra is néztek, hogy ez 
a gonosz tcstYér egészen cl ne rorr1oljon, bár azt érden1li. l',lcglásd, 
1;1ég 1nost se1u tér 1nagához, 1116g most se1n hagyja abba fortélyait. 
Bn gondolatlanul, po1upásan soha nem éltem, s még akkor sem élnék, 
ha a Szita ür loteriáját nycrteru volna meg, mert n1inck: a pompa? de a 
sógoron1 gazsága és ez a per elrontott. Soha sc1n buvolc ki bajon1ból, s 
gycr1nekci1n is érzeni fogj cl.le a sulyt, 1ncly engem öszszetipora ! -

Oly gyönyörrel ol,asod-c te is életemet a Tiidorn. Gyiijte11i. XI. XII. 
kötC'tébcn 1nint n1úsok? - L.ítván a közóhajtást, folytatom azt, nem 
c1ulitvc a 23 7 napi bajt, igen, hohui szép scénáit 1nég ezen epochá
nak is. I�gész mostanig viszcn1 a munkát, n1ely két kötetben 1829. meg
jelen. Sok jó 1uag\·át hintén1 el a jónak, s religiosus érzésin1nek ben
ne. N'cn1 térek vissza. feleségcruhcz, gyermckei1nhez, míg a munkát be 
nem Yégzc1n ; mert Szeniere szc1nci előtt k.ell dolgoznom. Ő az én leg
biztosabb tanácslóm. 

Szeniel'e az ünnepek előtt ki1ncnt v: :da Péczel1·e, s halálosan 1negbe
tegcdctt. l\lost itt van, s gyógyúl. Ki is jár, ha szép napot hoz fel az 
Isten; dc nagyon gyenge. Olvastuk s együtt olvastuk leveledet, Sonette
clet, s csucl,1ltuk lelked csudálást érdc1nlő erejét. Az én fülen1et két szó 
csapá 1neg benne, n1c n iink és ébrednek f e l. A kettőt két sorban 
adni nem szabad. Elhagyná1n a postposítiót. Szelíd és ne1uesérzésü dal. 

1\ sok nk, 8 k betü a 8 első rímekben - azt nem szereti a 
Sonett, niert igen vadhang, s jól esett, hogy a görög a rosznak ebből 
szött nc\·ct xaxo,;. 

. 
l\Icglátlak., s Sze1ne1·ével. J\likor ncn1 tudom. - Th eivrewk még

k1 ne,u n_1ctszete képedet. E napokban indul Bécsbe, dolgoztatni a rajzo-
1:;tban kesz darabokat. A tiéd mikor lesz kész, nem tudhatja maga is. -
Elj szerencsésen. 

' 
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Szeniere tisztel. 
Vi1·ág Benedek oly roszul vala e hctckbbcn, hogy bizonyosnak lá-

tánlc halálát. i\lég f ckszik. 
A I(a1 ·lsbadi ferdöbcn találtatott egy kö , melyre e sorolc vol-

tak felírva: 

ln Aquas Carolinas. Cecinit Ba1·0 Bolnislaus Lobkou:itz Saeculo XV. 

Fons IIcliconiadum incrito cclcbranda cohorti, 
Unde tibi laticct calidi, vcnacvc n1cantis 
Sulphuris, aut vi,7ac, dictu mirabilc calcis. 
Per terra.s Siculu1nne ignis, qui provocat Aetnan1, 
Id facit an Stygii forsan vicinia Ditis. 
Has tcpefecit aquas? Baja.rum littora cedant, 
Atquc Antenorcum prospcctans, unda 'ri1navun1, 
Et quac coerulco consurgit pr ox.ima Rltento 
Nobilitata tuo, sanctissimc Carole rcgu1n 
Intcritu. Spua, (Achen n1cllctt) quantas emittit in acra bullas ! 
Adspice, quam varic lapidcs ct 1uarmora pingit 
Per qnaecunque fluit. Vix ipsa colorib ns lris 
Collucct totidc1n. l<'elix per saecula mana 
Fons saccr, hnmano gcncrique salutifcr csto. 
Rccl<le seni valiclas vircs, pa viclacve pucllac 
Formosa1n confcr facic1n, n1orbisque n1cclcrc 
Orunibus, ut patrias acceclat lactior oras 
Quisqnis in hac lympha fragilcs in11nerscrit artus. 

:riiedic. Doctor De-Ca1TO 1nár 28 nyclYrc forclítatá le, s lcértc 
Vörösniartyt, hogy ],:üldje n1eg neki magyar forclításiit i_s, mert úgy 
fogják az orginálist kiadni 1nindcn nyel vrc fordított 1ni'tsa1val, a hogy 
valamely Philologusolc a JJatei· nostert. Vedd i1n a u1agyar fordítást: 

]?orrás, n1e lynclc ezer lant zengi dicséreti t, honnan 
Jőnek hő vizeid, s a mész és kén ere benned? 
A te tüzed, s n1ely a Sicilia tércin Aetnát 
Lángoltatja, rokon, vagy hevítnck: A vernusi szikrák? 
Bájának hátrálj orvos vize, s te ki 'l'iruáYnsz 
Szo1nszédjában eredsz, és te l�i clicsöitecl a. helyt 
flol Károly lakozott s elholt, Gcr1uania fénye. 
Oh mint lökdösi fel buborékait. Oh 111i szinckkel 
Festi be mentében a 1nárványt, és Yala1nit lé! ! 
A menny boltozatán clcvcnb színekkel az Irisz 
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I,·c ncn1 ég inkübb. Folj boldog százaclolcon túl. 
J\clj az öregnek erőt is1uét, add vissza pirossát 
IIcrvadozó lyányk,1k orczúinak, üzd cl az élet 
l>iniait, hogy n1inclcn ki Yizcdbcn n1cgfcrecl innét
Epcn té1jcn cl, és Yigan láthassa hazáj�'lt.

Pannonhaln1án, jan. 26-án 1829. 

J(azi1iczyria k Guz1nics 

icl vczlését. 

'\7 etted , nc111 kétlc1u, képedet; ,·cttételc S0nette1net. Az elsö re
n1éllcn1 é)>cn jutott kezedhez, s rc1uéllen1 épen fog visszatérni hozzárn. 
S011P.Uern itt nagy kcd ,·czésscl fogadtatott ,  n1agasztaltatott; azt bisze1n 
h��y a bcnyon1,1st az cléncklés és egyéb helybeli környülmények: se� 
g1t�l;. �?e cn��n1 csa�c, 

J;:ettőtök itélctc nyugtathat 1ueg. És ti hallgat
tok . l"-t baratun az itclcttcl, ha kcn1ény lesz is az. 

.. l\álunk e hó 15d. esett 1ncg a .főre parancsolt voksolás. Az el-
so helyre (igy kiYúnta ezt a tübbséo·) 73 voks cgvO'ycl to· ·bb · t 

] !' 
::, J Jt:, 1 1Ull1 a

YO ,so ok szún1ának fele, kívántatott. Az első voksol.íssal ezt a számot 
egy scn1 nyerte n1cg; 71 volt a legtöbb. De 1nár a másodil;: voksolás
s,al ' 9-ct kapotl_ az előbbi 7 J gyes, és ez Ri1nely Jllihcíly, 35 esztendős
!1atal cn1b_c.'.

· ,  s / csztcnclös tl �eol. prof. külömbcn sze1nbctünölcg nyá 
ia_s, s nz ifJus,tgnak sz.crfclcth barútja. - A 1násodik helyre inár ncin
l�"·:\nt

�t�tt a �öbb;c;é� �Utal az az cgygycl több voks; s azért ezt egyszeri 
'oksol,tssal ltorcas 1 anias a szerzet 1nostani I',·io,'J·a 46 évü é 13 
cs· t ti 1 1· � • 1 

' 1 s 
z · ico · pro · Oü YO {ssal nyoré cl. - Gondold el csak: m· t ·· ·té t 

1 
. r . 

G 1 Ol n 
czz�.' n;1nt ptrt n�ásod Yagy har1nad napra a candidaczio után! A
�.1/1!:tenu·nyt ol,as

.
a, � ennek utolsó kötetében a te pályád emlékét ol

' asa, 11:�lync:,,.,n11'.1dJárt elején úgy u1cgháboroclott lelke, hogy két l a 
pot, a 'o é:;

. 
1 1-d1kct n1 cgszaggatná. Igy tovább 110111 aclhatá. ( a, pél

d,'. nyt az cgcsz con,ont oh-assa) hane111 clhoz:L hozzám,  ho(J'y cscrél-
nen1 fel cnvén1n1cl · clc 011 . , ]· · ., 11 · 0 

• . . · 
) cn1 csa '- Yasar a <aln1iYal Jár·, ugyan azért

nckc1n 1 cll R l ( e 
.
a JO tPyens e ütt vétkét n1cggyónno1n, s lcérncn1, eresz-

tené
. 
a n1,�g:\ct f�lyan1atb a ,  s a 1ncgszaggattat tartanál rnagánál míg

c1��·c·1.11 clcrkcz
.
nck. lláboroclúsát ne csudilld, és n1agacl ellen n1é� ke

vcsb: n1'.1gy:irazcl, a derék férfiunak:; ö neked ré(J'től forró tisztelőd . 
hozzan1 irt leveleid l· t · · . 0 ' 

. ne� antl]a, s nc1n k.evcsbé gyönyörködik. bcnnek 
n11nt n1agan1 Dc te ott ol . 1 . t . ál 1 . , 

.. 
. · . ) va ami 1rto , s o y igazán rólunk, 1nintha 

cgycdul rolunk irta.cl Yolna. A ragyogni ,ágyás, barátom, szertelen egy 

\ 
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vágyás, ){iben az vagyon. Egy czilckecl az én lclkc1nct is hcviilctbc 

hozá: ,,11 j6 nem hiszi sat." s egy n1ás: ,,De légyen szabcul sat." ,,Egy

sennni sat." - Dc folytato1u, vagy inkább rckcsztern a candiclaczio tör 

ténetét. Hár1nat kiván a Ji'elsig 1naga elébe tc1jcsztetni ; 1nondhaton1 

és kevélykcdve n1onclorn, szerzctcmnek 10-15 ily férfiai vagynak; s 

most a. har1nadik voksolással a. te Izid6rod jött tapétrc 42. vokssal. 
' 

En édes baráton1 atya ncrn vagyok, de érzékeny tudok lenni, és 

igen érzék eny idegen szenvedésre; és soha tchctösb sorsot, 1uint a n1i

lycn neke1n jutott, óhajtni nem tudok, egyéb, 1nikor a szcnvcdön sc

gitni kellene. Én nein hiszem, hogy ha ott állanék a. hol te .íllasz, a 

sors ken1énységét úgy tuclná1n-c eltürni, 1nint te türöcl azt, vagy n1int 

azt türni l,itszol. lVIcgbocsátod azért nekem a Stoai Yigasztalást, bátoi· 

ezt én nen1 Stocíb6l 1ncritén1. 
l\'fit tegyünk egyebet? Dúsa.k bi1ják a földet, dc bi1j[1k-c a 111cny-

nyct is? Jó, hogy a szenvedő meghalhat; n1ég jobb, hogy a nyon1orgaló

nak. is n1eg kell halnia. Pénzen még a szentséget is n1cglchct YÚs,\rlani ! -

mondá e napok .ban - egy alacsony gondolkozású c1nLcrcsc. Gono,;z ta

nács! gonosz ,szív! Dc hagyjuk ezeket. A k .i jól kezdte, nc1n fogja 110111 jól 

végezni. - En téged a taYaszig 1nost múr nc1n vá.rlak; clc akkor l(a

zinczy ! ha akkor sem jövendsz ! - Leveleidet :izonban égve váron,. 
' .. 

Epen 1nost veszem január 23d. irt leveledet. ÜrYcndck gonosz

pöröd végénel<. T\lit a .  bírák végzénck, igazolnunk kell, s a te szi,·cd,

s a ticidé bizonyosan jobbak, sen1hogy akúrkit scn1miYé tenni kiYán

nátok. - i.Jcly gyönyörrel olvason1 én l'álycí(l crnlékét , a fcntckböl
' 

, 

kiveheted. Egek olvashatni az egészet. En 1uost szegény Réray bio-

graphiáján dolgozon1 csupán Paintnerhez irt lcvclciböl. Ila te tudnnl va

la1nivcl felőle tudósítani , szcretné1n. Ilorvát Istvántól 11c1n nyerhetek

levelet. - Köszönöm egyenes itélctedct, S0nette1n cránt. A jelben, és

a solc kban egyczern veled; de a. nieniink nekem inkább tetszik, n1int

a niegyiink. Nevettem xr.1.xog-oclat, s tüstént a xfJ.xxrir,, juta. eszembe. Elj

bará.ton1, s gyógyuljon 1uellctted Szeniere. Szeretném I ha e lcYclcmct

Sz. kivül mással nem k.özlenéd. 

Gitz1nicsriak J(azinczy 

szíves tiszteletét. 

Pest, febr. 8-án 1829. 

Deczcn1ber 18-ún irt lcvclcclct fcbrua.riusban vcvé111. Ide hoz:ík

a póstáról, holott a póstát gyakran tckintcn1 n1cg. l\[it gonclolhatúl hall

gatáso1ura.? l\Íost láthatod, hogy a Yétkes nem én v:igyok. 

•
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„l(ét c1nbcrt ugy fcstél, l'nint az ciubcri nao·ysáo- ideálJ'át s irnc 
'"I 1] t> "'  ' JO c,·c co, s <'zek

1 
a most clsöLcn hított 1ucllett, pyg1naeusok !" _ Ki a kettő'. ne1u tuclon1 ; talún S11.:ieten és I'ásztho1'y. Dc akár ki lég?'en, u11nd egy. l\lé1jünk kitkit a 1naga n1értékével, édes barátom s lassnk, hol áll a n�::ig� péílyájéín. A háro1n mindenike clérhcté a föp�n

to_t, dc. 11�111 az_on lincaban. S1cieten nem tudott volna oly poctai munJ�akat, 1 1:111 1_ 1�_1ut � hanna�lil_<: dc a liarmadilc nc1u volt volna oly lel�,�s u
'.
'1 a1·t. kuL"�t cs oly k1k1altott Pacdagoga„cha. A Oyöngyökröl azt1telheti a l1pcsc1 recens. a n1it akar; dc títni foo·od az Élet és Lite1·.I\': _kötetében 

I 
l�ogy ö fölkentje a ])fúzscíknak. I.Iogy ö maga rccenseahi inngát a nen1et, tahín lÁ11siai 11iclo1n. Ujságlevélben

1 
az oly ala

c�ony h�zug�ág1 1ninthogy én 1naga111at a bécsi Annúlisokban. Ez a gaz 
Yad �z. cn >. c,yyornnak f.\ j : nekem nc1n fájt , no ha 111co- ne1n tudnam ol� Yil..tgosan mutat11i1 n1int az Aszalay János és J(oss:ith szbir6 attc
sta_tun1aYa 1 (Tucl. Oyfíjteniény cleczenib. 1828.) hogy ncn1 loptaru öt 
forintot. 

. A két lc1nbcrgi professor Jl[a1·tinovics Ignácz J6zsef vala, az cxfr�11c1scanus: és li'essle,· az cxcapncinus. l\Jibcn állott az exz?ecliens ta
nr'.cs_, clfcleJtctte111. A ki búl6júba akara k:críteni az a nyavalyás Dov1u�ican11s S;:athnuí1·i vala 

1 
ki tavai holt meg Pozsonyban ott libror. re\·1sor. ' 

S::�'.ne1·e köszönt; fenn j,ir, de el van tiltva az olvasástól. }\,fostnyo1ntatJak 1lluzcí1·iona 1 T7. k.ötetc 7 -dik ivét · ... III d 1·6 , A É'l , L · , ··• . . -.. sz. z . et
es 1te1·. hosszú és í n·y .-.}k.-.1 ti · · · ]) 1'. ' • o «· " 111a an cz1n1Jc itt ;,tizarionná van elvál-toztatYa. Ebben fclcletccl a hadnagy Szontagh Gi1sztáv értel;:ezésére le Yan nyo1ntat\·a. Azon részére értcl·ezé·énck I l · rt . .1 . ... " , mc y a magyar nye vet 
�s 1 eratu.rat, 1 lcti, én íclcltcm. Sze1ne1·e egy thcn1át ada fel elbeszéllés-
7 e s ��- �!1eu1.�ra czcl;: készitettck darabokat, J(éplaki Vilma, pór regét. - l Ul'O,�ln(o·ty hcxan1ctcrckbc11 1 e1)0S.'?.t. ](is J{á1·oly novellát. - }(.' -fal 11rl1 1 '· l ·-< • 

• 
is . Y \.ai o Y oss1.in1 szcllcn1bcn com1 cumot. - Gróf Jl1ailáth t .. _derest. un 

. l'i.rág bctege,;kedett. Gyógyul. - Az A e a d  e 1n i á  r ó  l lur _ S , z . I , sc1nm1
J . · zi,c ienyi stvan e ny,\.ron ilngliába rncgycn. Sze11ie1·e leér boo·yr,::srf napkor Yitcsd cl tőle a j]f1tzál'ion III. és lV. l;:ötctét. Iutó�d út> aé 1

c1olgot '. hogy inind a két uj kötetet vihessék. - Éli' szerencsés!� e cs baraton1. 

157 

Pannonhalmán, febr. lG-án 182!). 
J(cizi1iczyriak Guz11iics 

tiszteletét. 
A pyg1naeusokk.í lett nagyok:, ne1n S1victen, ne1u I'cisztory ; ha

nen1 Eszte1·házy Ká1·. és Széchenyi l?e1'. s ki v[tlt az clsé,, s e 1nostani 
eolosszod lincában is 1ncgcgyeznclc. Dc értlek baráto1n ,  kitkit saját 
1nértékével kell mérnüulc : s ha E. nagy 1:ia11 s nagy Jll<.ígnás volt1 P.

nagyobb e1nbcr, s a szépet inkább tudja érzeni, becsülni, 1niut amaz; 
s tapasztalási a vihígon nagyobbal c ,  s 1nüvcltetése fentebb; s enged
nünk: lcell valamit a kornak is, nc1nclc? - Valóban, barátom, n1agam 
is  boszonlcodta1n a lipcsei rec. alacsonyító hazugságán, s ne hidd, hogy 
én bitte1n, mit az ott 1 noncl. Vajmi vakmerök az oda dolgozni szokott 
németek! be lcönnycn :ill nálulc a mcgpiszkolits, lealjasiüí.s ! Dc hiszen 
ök a tudományos világna.k , 11.u,o.; �rpa il1·ista1·khjai, é::; sokan i1náclják 
ítéleteket. Csak a mostan clöttc1n álló fiizctLen is tnikct kell olvasno1n ! 
a többi k.özött, hogy a reforn1atio olta az egész Euróz1ú'&an a catholi
cusok: a tudo1nányokban1 szép 1nesterségekbcn sat, sc1nrnit scn1 tudnak 
n1utatni. Ezt i1ja egy könyvszcrzö; rccensense ngyan a szép 1niivckrc 
nézve a dolgot bedenl.:lichnek mondja, dc n1[tr ez előtt nyilván kiinondta, 
hogy a szerzővel teljesen egy értelemben vagyon; azért nc1n is rcccusálja
a k:önyvet , hanen1 inkább annak ajánlat(tra kivou:tst tészcn bclölc. S 
gondold, ily gonosz portékával lcét kötet Yau tön1Ye. 1\. Sz. épen se1n-
1nit sem tartózkodik kimondani, hogy ilnglia az irlandi catholicusokat 
igazsúgosan tartja szolgasitgban; s ezt a rcc. dicsérYC hagyja helyben. 
De hagyjulc ezeket. 

Az a Doniinicaniis libr. revisor ! hallám fclölc, hogy alatta ke,�és 
könyv boldogult1 rucrt a JI.Iathesísúen is eretnekséget lútott ! 

I-Iiszcd1 kital:ílom1 111iért lcivántad tőlem k6pcc1ct? Biographiádat
te két kötetben adod, az elsőt a fiatal, a másodikat az öreg J{azinczy

I 

iogja élcesiteni. rrat:tlitn1? Tedd, édes bar:\.to1n, hogy találtan1. Bn n1ct-
szésrc maga111 ajánlok 30 bankó forintot1 többet ajánlanék, ha kerül
ne; dc több jó 6s több tcbcti.ísb en1bcr vagyon haz.111kban. Ne nehez
telj kérlek egyenes jó s�(ve1nrc; a gondol.it igen igen kedves, s szc
rctné1n realizálva lá.tni. Orcgséged 1nássa már keze1unél vagyon; ta
lálva vagy, s igen jól vagy tal[d\'a. 

Nckcn1 az Élet és Lite1·atu1·a czim tetszett, azért mert a könyv
ezéljának 1negfclclt. 1\. 1lluzá1·ion jó, dc soknak ncn1 fog tetszeni, n1crt
nem értik. Szliincre hozzáu1 is bocsátott jcleuté::;6Lcn csalc egy kötet-

•



158 

röl szól. Kérlek adjátok tüstént tudtomra a kettőnek árát, hogy ele
gendő pénzt küldhessek. Folyó írásaink között ez a legjobbik. - I-Ia 
';;éche11yi11 k _l119licí&a készül , tudnia kell, hogy Acaderniánkból lega

lább n1ost 1ncg, SC11)Jni sen1 lesz. Kár! -
'Fhe1cre1i'küt a fiatal· thcoreticus n1egvagdal la. l\Ii nt veszi ezt 

'Fhe1cre11-l,; l ],'iatah1ink korán critizálnak; s ezt az ujat sajnálo1n. 
1\ n1i dolgunk úgy hallon1 jobban áll, 1nint sem gondolá1n ; de 

úgy :;oha se1n fog, a 1nint állhatott, s állania kellett volna. -
Te 111int iillasz ! I{aza mi örvenclctest irhatál? l\1int ltönnyített 

r:ij tad a pi.ír Yégzctc? -
'ze1nere niint áll cgcszségéYcl? I -Iázasodjck, dc ne hirtelenltedve ! 

Dcczc1nbcr 1 cl. lcvclen1nck oly késő érkezése ncke1n valóban bc
dcnklich. :Keni akaro1n, hogy lcvclei1nnck pontjaira egyenként felelj. 
'I'c i,j, a n1it irni szeretsz; ez nekcn1 nagyobb nyereség, de emlitést 
n1indcn leYclc1nröl tégy, 111crt unsrc Lagc ist "·ahrhaftig beclenklich. 
Ila én YCttc1n lcYclcidröl ncrn cn1lékeznén1 , tégy figycln1etessé. Jele 
!eszen, hogy nem Yctten1. t\ te bar{1 ts;,\god, s a tiédhez hasonló , ne
kc1u egy s csak egy i.iri..\1ncn1, kincscru. 

i\lint Yagynak a tieid J:Jzé1.Jhal1 non? l\lint van Izido 1'cÍ?n 11:\.z a hal
Jú,;1 neke1n jót tc:;zcn, ha hazug is; de ha hazugnak lenni érte1n, nern 
tudon1 n1it, s u1iként. ;\ 1uéltatlansúg szörnyű, szörnyebb lehet gyü-
1nölcsc. 

1\z a te _\'ag.11o(t, kit te annyira tisztelsz, lehetetlen, hogy téged 
ne szeressen, ne becsüljön. JaYasold neki, kérd öt , tegye azt az ér
<lc1nes J{o,cícs Jlfútyá:;t, 111cgyéjc papját , most Pesten Doginaticcie pro
fcssort, kanonokká; kérd tegye. 're ncke1n ezzel igen kedves dolgot 
fognál c:;clckedni. Lc,·clczésccl 1nost nekc1n mindenem. 

1\. caudidacziót jelentő levelemre még nem feleltél! Vetted-e? 

Pest, febr. 21-én 1829. 
Guz1nicsr1,a/..; J(aziriczyja. 

Lelkünknek 1negn1agyarázhatatlan különösségci közé tartozilc az 
is, hogy nc1n azt csin.iljuk a n1it szeretnénk és akarnánk és jónak lá
tunk, hanc111 a hoYa bennünket egy cllcntállhatatlan hatalom von vagy 
tói. E.: történt Yelcn1 is édes barútom, utolsó leveled vétele olta. l\•Iinden 
reggel oly szándékkal ugrán1 ki ágya1nból, hogy neked fogok felelni; 
<le egyéb gondolat - és kit kisére több mint enge1n? - mindég egye
bet tc,·e clömbe, - ín1e leveledre csak 1nost felelhetek. 
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l\,fi indíthatá titrsaclat arra , hogy a Turlo1n. Gyiijtern. említett le
veleit kitépje, ne1u tnclon1 képzclui, i�cn azt, .hogy v�gy r.ajta t�.rtén� valaiui olyan, vagy vele. Kedvetlen bantaitatn1, dc bantan1 bccsulct�s 
embernelt méo· keservesebb. 1:\ bántattatnsnak becsületes en1bcr n1cg 
örül; kedves �'lzt látnunk, hogy ellenségünk gyaliizatosnak bizonyítja 
magát: clc hol talál nyugaltnat az a szerencsétlen, a ki oda ragadtatá 
magát indulatjai által, hogy mást bántson? riaki ezt elgondolja, gaz
sáoTa soha sen1 fog vctetnedni. Nckcn1 Isten oly tüzes gyern1ckckct adott 
mi:t magan1 vagyok; ncn1 erötetclc sc 1ntnit, tudván az crötctésnck n1i 
baszna vagyon; dc örön1cst beszélem el nekik élctcn1nc1c nétncly scé
náit azért boo·y a. boszú marhai öröu1énck utálatoss,1gát vclck ércztes-, 0 b .. , . . ,, sein. Az ugy elhintett u1ag aratást igér. Bízzunk Isten en; o t 1� JO e 
lesznek niint én az vagyok, s 1nint az anyjok az; s 1uint T;il'ük LaJOS az 
volt. Dc édes baráton1, ne higyj, ne higyj sza\'ain1nak; itkozott hypo
crita vagyok · rényt prédik.Ilok s lc\.tni fogod a Jluzcirion I\T. kötetében, 
111clynek 8 di

1

Jc i vét pro correctura 111a kapjulc 1'r�ttne'.· töl, 1�int kc.félc1n
meg eo·y cinberiinkct, a ki s:,,,örnyü crubcrnclc kcpzclt s kcpzeltch n1a
o-át kö

0

ztünk. l\Iidön clnéze1n dühön1ct , az anyár11nak egy lnsurgcnsc 
jut cszen1bc, ki közel nyolcz\'ttn c:;ztcndös korúban �úl�1nl� lakott l.cc
o·yclemböl · ö alio· tud a láb,i,n állani öregség gyengcscgc1 n1Latt, s ncha 0 ' 0 

b .. ,jött: ,,1:\sszonyom jobban vagyok , n1crt bclckapta1u egy orosz a ,  JO_ inegtépászta1u." Igy vagyok én is, 1ninckutána Ö;oo11tagft11al� ,, nych:bcl1 
Értekezésére" felelhettem , és egy 1nús czikkclybcn egy n1a,; Yalakinck 
anticy 1·ai toúúko t tartottan1 orra alá, hogy tü��köl j e ki pöfl'ctcgét. l'.z én 
fclckczctcn1 egy zsolt,írt e szökon kezd: ,,úrüküclbe, Urani, 1109any ok 
jöttek". 1:\.zt 1nondltato1n én is, látván, mit kezd néo1cly c1nbcr, l�og� magát valaminek tekintcsse. Nem tudunk, n1_ert nen1 .tan�tltunk, s tanttan� alcaruolc.1:\.z Is tenben boldogult J)ater Szrijcz Le o },Jciria Eyerl,cn azt mond,L 
nelcem és ha jól cn1lékczctn , nyo1ut. 1llnukc{jci olvasóinak is, hogy ö 
ncin oÍy kutya, a ki ne ugasson. Kutyúhoz maga1oat ncn1 öri.i

.
t'.1cst ha-

sonlítoin . dc annvit tuclok hoo-y 1nikor han1is prófét11k hallatJak a ma
' J / O 

• h • 'kgok Búlcí.ini tanításaikat, neru rosz dolog olvasóinkat kérn. 1, o�y nczzc •
fülöket és farkokat. - Te ba 1najd veszed a köny,·et, lastl, cs nevesd:
incly istentelenül tudok én szelíd is lenni ; 1ninthogy az Epigl'arnrncíért 
és Recensióért haragusznak. . l\Ii<lön a J:>ala tinii.s Bécsbe fcln1énc, Gr. Széchen yi és Andrcísy cl
mcnének bozzlt , s kérték, hogy sürgetné az 1lcacleni ia ,ügyét. l\Ieg
igértc. illár itthon van, élc nem tudom, 1ui hirt hozott. Ertcni fogod, 
ha 1ueghallom. 

•



lGO 

IIogy P.ípátok meghala, ncu1 lesz többé ujság. Tegnap a Ca1·clin. 
egy czcdul;\t jitrata körül a Se1Jternvil'cít1tson, nJelybcn 1uegköveti va
súrnapra hivott Ycnclégeit, ob funestu111 exitu1u suac Sanctitatis. -
l:izcrcttc a tudo1u. és 1ucstcrségeket, nyájas volt a nála összcgyült 
társaságokban s élte unalmait azzal üzte cl 1uagától, hogy ablakaiból 
és folyosóiról puskúzta a \'Crcbckct és gala1ubokat. Ennyit hallottam 
felölc. \T,Hasztitstok neken1 111ínt tctszhctik, tudod, ha nem szólok is. 

, 
1 

. Búr a sz. I'éler thronus.in láthatnálak még! Ugy csa e azért 1s 111cg-
jclcnnék ott, hogy láthassam, a n1it egész élete1uben óhajtotta1n látni 

a J?onia sc1ntat. -
:Élj szerencsésen édes kcclYes baráto111 és szeress. 
Estvc 1-esselényi 1ucgjövc Bécsből s azon hírt hozá, hogy ő Fels. 

1negcrösité a 1nagyar tudós l'ársasdgot. -
J]'cb r. 2G. - 'l'íz nappal ezelőtt irt leveledet e pillanatban ve

szem. l\Icgbecsülhetctlcn jós,\.god cngc1net könnyekre fakaszta. l\iely 
öröm ily lelkeket látni n1int te vagy, édes barátom! Szerne1'éhez sza
ladta1n be, 1nidön leveled 6rkczék. Ott bontotta1u fel; s azonnal olvas
ta1u fenn szó,al, 111ert ö nem szeret téged kevésbé n1iut én , s nincs 
cn1bcr, a kit iukúbb szercssclc 1uínt őtct. 

]) ... crúnt c::;alcnem 1ucgzavar az a sok egymással ellenkező ité
lct, niclyct felőle 1nindég hallok. Nem akarok. bíró lenni ezen ellenk:e
zö ítéletekben; annyit azonban látok, hogy némely dolgok nen1 jól 
esnek. Ilyen az, hogy l'ilel fekete övet hord n1ég 1ua is, ö ki disze a 
ncu1zctnck, s igen nctucs lclkü c1ubcr, mig mi1sok minden érdem nélkül 
kapjúk cl a verest 6s a l(crc_;;ztet azo11fclül. Ennek P ... e az oka nem 
tnJon1; dc 110111 hihetem. i-\.1ubár vakn1eröség maga1nat oly dologba 
a\·atno,11, a mi rám 6pen nc111 tartozik; higyj ncke1u édes barátom, hogy 
ohajtásodról, 1ncly nckcn1 parancs, n1ég pedig kedves para.ncs ne1n fogolc 
elfeledkezni, 1uíhclyt vele leszek; söt ha válasza, melyet tőle most vá
rok (Gyüngyeii·öt lesz a szó) nckcn1 kedvező talál lenni, addig is teljesí
tem azt, nlielött vele leszek. I-Ia jó gcniusom cl nem hágy, merhetem a ve
szedcln1cs lép(·st; ncn1 keY6s izbcn n1crtcm olyat, s nc1n szerencsétlenül. 
Az én )ta9!}01,i cngen1 1ucg fog érteni s becsülni fogja bennem 1nclcgsé
gc111ct. 'l'cgnap llol'i;cith püspüknél Yalék cstvc, Vitkovicscsal és Fáyval 
s egy pap jöYe oda, az tah1u a te barátod. Sem maga sem a püspök meg 
uc,n ncyezte, de gondolom ö volt. lla is,uét meglátom, szólani fogok ve
le s n1ínt azzal, a ki általad nekc,n is barátom. 1-\.clná az Isten, hogy ne
ki szolgálhassak, dc úgy tetszik, hogy az érdem a ti renclctekben is 
csak úgy kap jutnJ1uat, ,nint a Yilúgiaknál. 
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l{épernet tőled nem az a szándék hozatá el, melyet gyanítasz, de 
ohajto,n, hogy gyanításod teljesedést érhessen. Légy gondok 11élkül; ez 
visszamegyeu hozzád. 

lYluzárion - III. Köt. Élet és Literat. Rész XI-XIX. -- IV. köt. 
Rész XX-XXVII. Ez a két köt. czíiujc; s mi11deník kötet ára háro111 

' 
forint. Az Etet és Literat. czíin, mind a czímlapon, n1ind a könyv 1uinde-
nik lapján, megmarad. A 1ltfitzá1·ion csak azért jö elébe, 111ert a felidézés 
köunyeLb az egy névre, mint a háromra. Kivált a negyedik kötet igen 
jó lesz. Ennek most szedik már 10-ik ivét. 

Sze·mere fenn jár; sokszor semmi baja. De 1nég gyengélkedik. A 
tavasz visszaadja erejét. En is arra kéren1 n1índég, a 111it te tanAcs-
lasz. - Köszönöm , s forró köszönettel, hogy fclesége1nről, gyerrue
keimröl emlékezel. Egészségesek, és E,nit és Lajos fiain1ról kedves hi
reket veszek. lVIi lehetett volna belölök, ha az a gyilkos meg nem ölte 
volna reményimet. l\1ég most nem tudom , van-e és rnarad-e valaruin1, 
mert zavarba hozott. De én is azt mondo1n, a mit te: Dcu::; providebit. 

Pest, 1narcz. 17-én 1820. 

Guzrnicsriak J(azi·nczv 

Muzá1·ion szombaton csakugyan elkészült, s a kötő egész éjjel 
nen1 alvék , hogy Szeme1·e ki.ildözhesse szerte az országban, tegnap 
és ma. lVli sokat kiáltozánk, bár csak Guzinicsnál leheténk vala, 1ui
kor a könyv kezéhez �r, és azt olvasni fogja, s a fesz és pö.ff� a bal
lagdogál és keleget kaczagásra fakasztgatja. l{épzeljük azt, és együtt 
nevetünk veled, de vá1:juk is a hírt, ha nevettél-e. Baráto1n, bQszut 
becsületes e1uber nem enged magának soha! de a pöffcteget csik
landás által fakasztani meg, keresztényi rény. l\1aga az újra dolgozott 
elő beszéd is gonoszsiig, és aligha a 1ui emberünk az {iltal oe1n kapja a leg
lteserübb pilulát, hogy előbeszédének egy részét ujra dolgozni n e m  l e
he t e. lVIikor az ember vagy ne1n ismeri magát, vagy ísn1eri, de 1nint 
egy második Catilína dönt, tapos mást, hogy maga toto vertice sup
ra lehesen: akkor valóban szükség volt megkinálni egy szippanhis 
zászpácskával. 

l\1ig nem tndod, n1iket üz a maga mesterségeivel !tz a derék ember, 
talán nem fogod érteni, hogy mind ezeket szükség vala tenni, nem ma
gunkért - mi oly kevélyek vagyunk, hogy nem féltjül{ magunkat -
hanem az ügyért. Nyugtalanul vá1juk, hogy üsse ki magát a dolog, s l,is
suk, mint hozá dühös haragba (mert ezt szokta tenni) pajkosk.odásunk. 

11 
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il\liolta Pesten vagyok, Szallttsztot isn1ét újra leirtam, s n1ost másod
szor 'irou1 itt. Épen n1:1 yegzém be Catilinát. 

)[ost az én I'atl'ial'chci11i .1llózesét tisztázo1u. A szent I-Iajdan 
Gyüngyeinek készen kell lenuiek a!)rili�ban, s 1nájusban nyomtattatom. 

Hzen1e1·é11 k jobban yan. l(övetn1 fogJa tanácsodat. 
'ckein néh,\ny n�tpo1nat boldog napokká tevé a párizsi táncz hire. 

Oh·asácl a 'l'uclo,n. Gyiijtcni. fcbruáriusi lzötetében. Valahol nemzetem 
ragyog, az enge1n kikap 1naga1nból, bár t:íncz által. . Én :1 ]lelylartó tanács Yélcményén is szeretnék változtatni. Rende
sen n1ennck a dolgok n1ég a papsúgnál is, s nagyon óhajtorn, hogy az 
én en1bcren1n1el lehessek. J)e azért 'l'itel dereka gyász szint visel! lllik:-e 
ez, holott 'l'itel a n1agyar néYre fenyt vona ruég külföldön is. 

C'a11,1i,1g tiszteletére a francziák cn1lél� pénzt verettek, mint Döb· 
renteynek C'se„ey l"arkas, dc a melyet ez régen megbánt. - Egy exem
plar }'estre is jött. Éjszaki .tbnericcíban tízezer praenu1uerans ta.lált�
tott a Dübl'entey - akar{un 111ondani a Canning c1nlékpénzére. Egyik

oldahln feje mellig ruha. nélkül, s ez írás GEORGE, n1ás oldalról 
(;J\i\;\IN O. A tnlsó lapon: Liberté, Civile et Religieiise dans L'itnivers. 
J 27. és ez a. perigraplton: A LA CONCORDE DES PEUPLES. 

1\ ,nC'daille tokocskában l�üldctett szét, n1int a 1uilyenben asszo
nyaink gyé1uántjainkat hordják. Blj szerencsésen, édes barátom, és 
ne feledd, hogy nckc1n töled venni levelet 1uindég nagy örötn. 

A Pri1,uí:; novo exe1nplo az oltárnál marcz. 9-én ne1n lm Na
n1cu sat., hauc1n 1ltyá11ak, ]}'ittnak sat. i1nádkozott. Ezt bizonyosan meg
hallgatta az Isten. Péczcl, april. 2-án 1829. 

Q,uzrr1,ics1ialc I(ciziriczy 

baráti tiszteletét. 

Itt Yagyok szombat olta, édes barátom, s Péczel, a Ráclayak és a 
n1i /3;:e1,ieré11k lakja, neken1 egy uj történetnél fogva leve ismét neveze
tessé : - az, a kit én 1uinclen más barátim felett szeretek , vasárnap 
reggeli tc1np\01n előtt n1árcz. 2�d. vúlta jegyet özvegy Fáy Józsefnl, 
született C::;o ,nct Bo,·bcíla asszonysúggal, s egy órával azután ki is hirdet
tetett. A 1ni barátunlc cszescbben nc1n házasoclha.ték; együtt leli 
ifju, lcccl,·c:; kiilscjii, k.edvcs n1ódú, tiszteletes jegycséLcn, valatnit eszes 
és jó e1nbcr óhajthat. A gondviselés nc1n szokott a gyarló halandór61 
1ucg1clcdkczni, s 1nind11y(�junkra k.iild ba.jt, hogy 1nagtLnkat öröminkben 
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el n_e �igyj_ül�. ��t küldhetne e kettöre, nem érte1n, hanemha. egyikét a
más1����tól 1do elott kapná el. A lépést velök kölcsönös linjlanJóság és
becsules téteté s annak megnyugtató érzése, hogy n1inden tekintetben 
egy1náshoz illenek. Virágvasárnapján fognak összecskettctni. Ncke1u 
n}�gy örömömr� va� látni, h�gy mind itt minden, a ki a történetet látja,
1n1nd Pesten meg 1n1uden, a ];:1 tudta, hogy ez készül, szívesen örvendenek 
s egy szájjal lélekkel azt kiáltják, hogy a legjobb en1ber a legjobb asz
szonyt veszi. - Engerr1, ki ötödik holnapja hogy távol y:igyok házain
tól, nyugtalan vár feleségem s a sok gyer,nek, és még több baj; de itt 
maradok , hogy tanuja lehessek összkelésöknek is. lly scén[tkat csak 
egyszer látunk az életben, s örö meim poharát utolsó cseppig szeretem 
szö1:pölg�tni. Elunván magan1at a k.ét szerelines közt, az irigység 111 iatt
a mint hiheted, szobán1ba vonulék vissza, s annak ablakából lévén lcg
l{edvezöbb kilátás a Ráday ház kastélya felé, lerajzolán1 azt ,  s oly 
szerencsésen , hogy Pályá11i egyik lapjára. vignetként fogo111 nyon1tat
h��ni. �1egérdcmlé az a ház, melynek szobáiban literaturánk első gyü
molcse1 s már 1741b. tern1ettek, hogy a késöbb 1naraclék által is ismer
tessék. 

A szomszédban , Jl1aglódon , van egy Szer,vey József nevü nem 
öreg ember; 1799b. született. Olvastam nlunkáit a két Zsebkönyvben, 
Jl1ine1·vában, s ballán1, hogy Schillernek néhány theatru1ui darabjait jarn
busolcban, s két kötet lyricus költeményeit lefordította,  s vágytam látni. 
Marczius utolsó és april elsö napjaiban át jöYe hozzánk, s felolvasá 
egy részét, Don Carlosnak, il1aria Stua1·tnak sat. s ha csak az öröm, 
hogy ilyet látok, meg nem csalt,'ez a derék fiatal ember epocbát fog csi
nálni literatúránkban az ízlésre nézve. Szeretném hallani, Döb1·entey kiál
tozza-e még a n1aga l\IERNI KELL-jét, s ezer meg ezer originális firka 
felér-e egy oly darabbal, mint Don ()arlos vagy .1liaria Stuctl't, ha tudni
illik jól lesz adva. i:iuperint. ](is, kinek 111a. vevé1n levelét - ( e leve
lemet Péczelen kczdé1u, s itt irtam Pesten april. 3d.) - s ez velem egy 
órtclen,bcn van. 

Ilalljad ítéletét il1uzárion felöl is. - ,,Sze11ie1·e Jlluzáriona ezelött 
egy pár nappal érkczék kczen1hez. l\>Iely clicsö 1nunk.a! 'l'iszteletct s nagy 
hálát érdemel kiadója 1nincl bölcs plánjúért, mind a. felvett munkákért. lgy 
szerkesztetve, lehetetlen 1uég az oly vélekedéseket is örömest ne1n ol
vasni, 1nelyek a mienkkel ellenkeznek. Legelsöben a te dolgozásodat 
futottam végig, s mindeniken gyönyörködve, dc legnagyobb örö1nn1cl ar
ra, a mit a IV. lcötetben lap. 152-163 irsz .. A.rról az oly sokszor előfor
dult tárgyról summásabbau szebbet - s kimcrítöbbcn velösebbet s rr1eo--o 
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gyözöbbct meg tudton1mal senki sem 1nondott. De elragadó örömmel 
forgnlám kcrcszUil u61ncly fiatalabbaknalt értekezéseit is. l{i nem n1ond
haton11 mely édes érzés hatja el szivemct, mikor olyakat l,1tolt literatu
rúnk gyctrapitására uj erővel s fiatal elevens6ggel fellépni, kikben talen
ton1 s tutlo1uciny egycsiilve van, s kiktől ugyan azért tovább haladó ki-
111iívcltctésök után sok szépet és jelest lehet rernényleni. Én azt az irigy
séget, n1olyröl 111indcn litcraturákban, s legközelébb Jl1úzcirion IV. köt. 
lap. 10-8-!. van panasz, ne1ucsak nem érzc1n magamban de 1ne.,. sem 

/ 0 

foghnto1n. 'zive1nből 6hajto1u isu1orni1 s szeretet és tisztelet csókjával 
illetni n1ind a;,;okat, kiknek Yalaroely jó 1uunkújokat olvaso1n, s 1nég jele
scbbckct ig6rü tehetségüket l.íto1n". - Eddig ](is, s kiki tudja, hogy 
1niud az nckc1n is elejétől fogva niogbizonyított érzésen1. Igy repülte1u 
a te ülcléscdro; így olvastan1 Zirczet elragadtatással; igy ltértem a pesti 
üt barátot, hogy án1bár fiai1n lehetnének, szólítsanak a barátság te titu
lusú ,·al ; s ezt akkor, n1idiín egy Yalaki ezeket ne1n leereszkedés bői, 
hane1n göggcl, 111int a h:;jdani durva Prókátor patvaristáit I öcséni tt1·a1n-
11ak titulú,zgat;i s éroztcté, hogy ő érdo1nben is több n1int ezek, n1int 
C:37. tcndlik ben s lopott tcki n tctckbcn. Csudálkozva s boszan kod va kér
dczgcté,

. 
liogy miként csl1otik, l1ogy én az Auróra s lf.ébe rccensiójában

csak a fiabdokat n1aga:;7.lal.ln1 ; nem hihcté, hogy 1niért nc1n őtet is ; s 
egyik lc,·clébcn szán1ra vo11a, hogy a velo1n közlött ossziáni költe1ué
nyét Yálaszon1bau hogy hagybatú.111 szó nélkül. l\Iogolvasván a j]{uzá1·ion 
l\f. kötetét, n1cg fogja érteni. - l{á ijeszték, 1nint a rosz pusltús a nyul
ra. - l\lég többet fog suttogni, titkon, azt n1ondod. 1\zt úgy is tette vol-
1�:i; s n1ost 1nég tvbbtöl retteg, s ncin 1ucr. Ila 111er, szolgáh,tjára leszek. 
Elj szerencsésen édes barúto111. 

A leghitelesebb hirck utiin irhato1u1 hogy a Felség a magyar Acci
clc:uiiát 111ég u1cg ne1n erősítette. 

Pannonhal1uán1 april. 12-én 1829. 

J(azinczyriak Giizrnics 

szíves tiszteletét. 

Dgy olvasáin a llluzríriont édes barátom hoo·y 1nost örü1ntől ma1·cl 
b 

. . . / b / < 

oszusagtol ragadtatva tenném egy1nás után le. �Iegvallom az elsőben 
(Ili.) igen kevés van, mi k.ielégítctt, 1ni ne boszontott volna� Az Aritho
logicík j,ó gondolat; s Vilniának mese 1:ucséit, csak az elhunyt lrcdvéért
n�1� ut�lom; _dc. JlJ_uzárionúan nem jól állanalt. A solc szavu Ugod, a
sotet, nincs muvcsz1 bocs nélltül. lli,ba mogérdcmlé ltostáját, annál in-
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lcább, hogy a betü és szelle1n rt'.1t contrasztban állanalt cgyn1ással. A 
Sír6 [{egynek, Aclolfnalc és Gr. ll1rtiláth tiinclércinel, 1 ncn1 kétlem lesz
nek olvasói, csak épen azolc ltözött lel1etnck kevesen, kiknek a illuzá
rion van szánva. S mit akartolt az Istenért azzal az ék �tclcn Példával 1 Nem 
vala-e azt elég nyolczszor könnyen adni 1nagyarul, n1it a nén1et gőg 
négyszer adott? Ki lehet ennek az éktelen 1nunkánalc kovácsa? Én lcét 
lapot nen1 tudnék vagy csak leírni is józan észszcl.-A mennyit vesztett 
clőtte1n a Jvluz(fa·ion III. kötete, épen annyit, sőt jóval többet nycre a 
IV. Itt n1indont a tnaga helyén, a maga alakjában találtan1. Én Szontagh
kéziratát csak futólag nézhetéin által csoportos foglalatosságai1n rniatt;
csalr azokra ügyeltem, miket a fI. R. Sz. e ránt irt elég f enncn, s gőggel;
ezekből is csak azokat szemeltem ki, miket Cs. ellen 1nondot. i\lost fi
gyclmetcsebben olvasán1 a többit is. Elirtóztam hallatlan, s tudatlan
mondásán: másolás , utánozás soha nem tcre1nt nc1nzcti literatúrát.
Ugyan hát mutatna egy I csalc egyetlenegy nemzeti, dc csinos , müvelt
literatúrát, mely másolás utánozás nélkiil kapott fel tudtunkra, a classi
cai tetőre. Itt is nagy vagy te; dc én téged Szalliisztoclhoz irt olöbcszé
dodben csudállak, s tartlak felérhetetlcnnek. Itt láttatocl te ( s hogyan
láttatod) az irói charactcrt, érdemet. Ki azt nem érti s ncn1 érzi, ne fog
jon tollhoz, vagy ha fogott, örökre tegye azt le.

Sze1nere tehát a fecskékkel párosodik ! sőt párosodott már1 s ta
lán épen most, 1nikor e sorolcat irom délutáni 6 órakor. Sziven1ből ohaj
to1n, s kérem Istenünktől, hogy a boldogságot) n1clyct te tudva jövcu
dclsz, tolljében sokáig hörpölje. Férfiasan �,11<\. ki az özvegy évét; n1og
érclen1li, hogy Tlilrnája áldást kérjen a párra Istenétől. 

\Szenvey dolgozásai már régtől felfüggesztve tartják figyelmemet; 
tiszta ő s lelkes.' Dc hogy ö epochát csin{tljon s pedig az izlésrc néz
ve, nehéz, vagy szavadra is, hinnem. Az ízlésben köztiinl;: cpoch:-\.t te 
csinálál édes barátom;  hogy ezt egy uj váltsa fel, sc111 hiszem, scin 
óhajtom. Lán1 ezt sem tudjált sokan n1ég 111a is n1cgc1uésztcni, felven
ni, benne és vele élni még kevesebben. 

, 

Egy emlékeztetés a te titulus által. }�n aggalornn1al fogadtalak 
téged, édes barátom, Pesten. r cm tudám n1int fogacljalak : a levelezés 
hangjával-e vagy a tiszteletével? l\1a.gam son1 tudorn, hogyan történt, 
hogy minden visszatetszcs nélkül az első 1ncllctt n1aradta1n. 1'�n azt 
szeretném, ha mindnyájan ehhez szok:nának 1nagyaraink, annál inkü.bb, 
hogy ha a solt hideg urazással ncn1 akaru1,k élni, nyelvünkön ide il
lő harmadilt szo1nélyt nem találunk. Döbrentey kegyeclét nehezen kap
juk: fel. S volna-e a t.e-ben valami tisztelettel meg ncn1 férhető? 

•
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Te tehát haza készülsz a nélkül, hogy Pannon lial?nát meglásd! 
l\leddig csalogatsz ,nég? De ha hazatérted nődrc s gyermelceidre néz
ve kivcínatos, rnit én régen gondoltan1, ez a kötelesség előtte1u a leg
szcntcbbik. l\Icnj azért; vigasztald 1ueg, kiket csak te vigasztalhatsz. 
Dc ha n1ég egyszer Pestre jövendsz első gondod PannonhalmCÍ!ra le
gyen. Csokollak téged és Szenie1·ét. Tisztelem honosaidat. 

Pest, april. 17-én 1829. Nagypénteken. 
Tisztelt kedves baráto111, ! 

A u1i Sze»ierénk 1nult va .�árnap aprilis 12-én az én jelenlétemben esküvék össze szeretetre méltó jegyesével. A mit utolsó levelemben neked azon asszonyság felől irtani, most uj ra elkellene mondanom, n1ég pedig nagyobbításokkal; soha Sze1ne1·e jobb lelket, magához illőbct ncn1 vúlaszthata. Ki1nondhatatlanul tetszik. az nekem I hogy ők ncn1 nézik 1nindcnben, 1uit kíván a rend, hanem inkább mit az ész vagy szív .. i-\. Sze1nere h[�zütól mentek a 1nár kiüresedett, de egyszerre el is tölt tcn1plon1ba, s a Szen1ere házánál evénk meg az ebédet minden vendég nélkül. l\lert ha IIo,·vát István és Vitkovics kihozattak volna, a.. péczeli atyafiak és birtokos társak nehezlctték volna 1negncn1 h1vatúsukat; s a 1ni gondolkozásunk szerint ezt a napot a boldogítottaknak jobb 111agokba11 tölteni, mint lár1ua közt. nperint. l{isnek Yctte1u levelét lvfuzárion cránt. Nagyon meg vanclégcc� \·e Yel� ;_ �ze1.·cti, hogy. a két ellenkező tanítás vagy dolgozáscgyn1as. 111elle allitat1k, s egyike a 1násika mellett inkább kitündöklik,s . a n11t �zontagh.nrik a nyelvdolgában felelte111, szereti, magasztalja,m1n�l „annal a 1111t \·alaha e tárgyban olvasott, jobbnak állitja, s kin1cr1�obb11�lc I_Iyen fonuát mond Schécliiis is, hogy szavaival éljek, Yaktaban 11· n11ndcnt alá, a 1uit ezen philologiai értelcezésemben és Szc'.lluszli J :>ro9rconn1á1nban tanította1n, egyedül ezt az egyet nem szereti: 2po��/1U. -:-urpi.ou, inert az Acszthetica 1ná.r ma megmondja hogy mi a SZIC:P. - De hát az Aesthetica theoreticusai honnan ab�tra.há-1:'tk azt? és ne111 azt kiáltja-e a tapasztalás hogv az a fő doloo- hogy 
1 1 k . 1 

. . ' / ,/ 01 e ·e1n cet es szemeinket a SZEP vizsgálása s studiuma által élesít·s\'.k.'. Ncn1 til�om én, hogy aestbeticázzunk, de azt kivánom, hogy a gorog e���,1�la1.·oka.t csudálgassuk (görög = régi uj classikusok munk.) - a gorogot itt egy boráczi e1nlékezés bozá tollaruba. 
. Szem�re nagyon kér, s én együtt vele, hallasd ismét magadatakar Sontugh ellen, akár ellenem; válassz tárgyat a 111i1zá1·ion két kö-
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tetéből, magyarázd lci, 1uit n1onda j61 vagy roszúl. Döbi·entey nem tu
do1n oly lcész lesz-e ezután is tanítani, mint írjunk, n1int eddig; gon
dolnám, nem fog úgy taposgatni másokat , mint eddig, s suttogásait 
ezután csak titkon teszi, bár mérgesebben. Ai is jó; legalább nyug
tom lesz, ha nem tudom. 

Ez utolsó levelen1 hozzád innen. NovcmL. 2G-ilc olta nem hitta111 
azt a szeretett asszonyt, és azt a csoport gyermeket. Bár ez id6n meg-
lássalak ! Elj igen szerencsésen. -

Szontágh ellen szólván 1negn1utatta111, hogy tudo111 tisztelni cllen
kező1net, hci azt é,,clenili. - S mit n1onclál az clőbcszécl újra dolgo
zására? a kétszeri re? 1->est , april 27 -6n 1829. 

Giizniicshoz J(cizi1iczvja. 

Szenir:1·éne k n1enyegzöjc rniatt, 1ncly őtet april 12-én a szeretetre 
legméltóbb asszonyi lélekkel egyesítette, több napokat töltvén Pécze
len , leveledet, édes barátoni, csak tegnapi bcérl<ezésünl(l<cl vehct6nk.
Én eo-yütt vcvén1 J(isét és Szent-Jlliklósyét is, és 1nég hú.rmat azonfe
lül h:r�m tudós férfitól, kiknek: tisztcle111 tudományaikat, dc a kik:
nelc izlésektől az én izlése1u igen is nagyon különbözik. Ezen lcvc
lek.nclc rnindenike lvfitzárion felől hallatj::i. ítéletét: te javalva , úgy
a n1i Szent-ll!f:ikl6synk; ](is szinte 1nagasztalásokkal; azok pedig, k.ik
nek neveiket becsület és barátság titkolnom parancsolják, csak ne111
1uindcnt g[Lncsolva , fecldve s leginkább azt , a n1it Jl{uzcfo·ion tőle111
veve föl. 

A mi barátunknalc nyereség hallani a 1n{isolc ítéletét Jl11tzá1·ionct
felől, akár javalás légyen az, akár feddés, vagy épen vád; s ő azt min
den változtatás nélkül viszi be litcratnránknal< e k.isded archivumába,
hoo-y a ]césöbb kor, sőt n1ár ez a mostani is, h\ssa, n1int küzdénclc az
eg;esek a maszszával, s ez a derengés n1int hozá fel végre a szép na�
I)ot melyet n1éo- mindég hajnalgani, s csak hajnalgani, látunk. Neki/ b b. á czéljaira és plánjába tartozván,  hogy 1uaga ne szóljon , reá1n 1z.,
hogy a mit e1ulített leveleikben közlésre, vagy cz{d'olásra méltónak
tekintelc, a következő lcötctre dolgozná,n fel; ő azt veled és néinely
másokkal fogja ismét közleni, hogy itt viszont az én állítAson1at ve
gyétel{ vizsgálat alá, s a 1VJuzCÍ!rion, olvasói így tárgyainkat, �inél tö�b
oldalaik:ról nézhessék. Halljad legelébb J(ist: - ,,Jl1uzci1·ion ezelott
egy pár nappal érkezék kezemhez. lVIely dicső munka! Tiszteletet és
hálát érdemel annalt kiadója mind bölcs plánjáért mind a felvett clol-
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gozásokért. Igy szerkesztve lehetetlen még oly vélek.edéseket is örö
n1cst nen1 ol,asni, melyek a n1ieinkkel ellenkeznek. Legelsőben a te 
dolgozásaidon futotta1n végig, s mindeniken gyönyörködve, de legna
gyobb örörr11ncl azon, a 1nit IV. köt. 152-163. lap. írsz. Azon oly 
sokszor előfordult t,irgyról summásabban szebbet, s kimeríttőbben ve
lösebbct, s n1eggyőzöbbet tudtommal 1nég senki nem n1ondott. - De 
elragadó öröm1nel forgatám keresztül né111ely .fiatalabbak értekezései
ket is. J{i nem n1ondhatom, 1uely édes érzés hatja el szíve1uet, mikor 
olyakat látok literaturánk gyarapítására uj erővel s fiatal elevenséggel 
fellépni, kikben talcnton1 és tudomány egyesülve vannak, és a kiktől 
ugyan ezért tovább ,haladó n1üveltetésök után, sok szépet és helyest 
lehet rcn1énylcncn1. En azt az irigységet, melyről n1inden literaturák
ban, legközelebb l\7

• k. 10-84. l. körül is van panasz, nem csak nem 
érzen1 1naga1nban, de 1ncg sem foghatom. Szívemből ohajtom ismerni, 
s szeretés és tisztclés csókjaival illetni mind azokat, kiknek jó dol
gozásaikat olvasom, és még jelesebbeket ígérő tehetségeiket látoru." 
- Igy Kis a hon lelkes ifjairól, kik bennünket öregeket és náloknál
örcgcl)beket rnegpiríthatnának, ha az ügy híve pirulhatna a hol ör
Ycndnic kell; - úgy az a tiszteletet és örök hálát érdemlő társunk,
ki kevés hiján fél század olta, szemeincl� és egészségének örök gyen
gélkedéseik mellett is, oly hiven szolgálá ügyünket, a hogyan litera
raturánk egész körében nem tuég inkább senki - haladva mindég a
pályún, készen n1indég tanulni 1uásoktól, de mindég elég erővel bir 
Ya, barátitól sem venni által, a mi saját keble érzéseivel ellénkezik; 
s oly ne1nü dolgozásokra is terjesztvén ki gondjait, 1uelyek neki pá
lyájúra netn tartoztak, s így fényét nem nevclhették, de a melyeknek: 

I n1cgjelenését a nemzet ja.va kívánta. Es még !{is így, nézd körül ma-
gadat íróink szá1uá.ban és lásd .figurántjainkat, kik leglelkesebb ifja
ink.hoz kevély kegyelemben ereszkednek alá s nekik leczkéket tarta
nak, kétségen kiviil abban lelvén elsöségöket, hogy ök ezeknél ko
rábban születtek. l\Jert 1uiben másban? 

Nincs különben, 1nint Kis mondja: - az a n1ód, n1elyen Szeme1·e
akar kor.lra hatni; bizonyítja mind tiszta látását, mind egyenességét és 
alaktal:in szerénységét, 1nelyek neki az irói pályán mint az életben ki
tündöklő s közönségesen elismert tulajdonai. Nen1 nézi ő czélnak magát, 
nz ügyet csak eszköznek a mi őtet ragyogtassa; nem eltanultatni, ha
ncn1 ki.találtatni aka1ja tanításait, s szólani gondolkozó fejekhez vágy,
nc1n n11�de'.1 benyo1násnak engedni, készekhez. És hogy nagy mérték
ben érzik igyekezete becsét az olvasók, már onnan is látni, hogy JJ!Iuzá-
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1-ionnak itt egyszerre megjelent és együtt áru}t III. és IV. kötete szá1no
sabb vevőket talála, mint a két elsö, mely Jtlet és Lite1'atiira czím alatt 
jelent 1neg, holott neklinlt csak az szok:ott kedves lenni, a mi új, bár 
nem jó; és a jó nem kell, ha nem új. l�zt litánk �qaz Sdniu elnek Zsei
könyvében, melyet midőn megjelent, háro1n hét alatt újra kellc nyon1tat
n i ,  mert n1inclen példányai el valának kapva. Aur6rcínkat pedig csak 
lelkes kiadójának ildozatjai, s nyelvünk némely pártfogóinak buzgósá
gok tartja fenn. 

Én clötte1n 111ttzcírionnak különösen az az 6rcle1ue van, hogy ve
lünk a criticát 1ueg kezdi kedveltetni, s azon egyenessége által, hogy a 
maga felől hozott, nem mindég kedvezö, ítéleteket is közli olvasóival, 
és midőn nem ő szól, hanem az irókat szólaltatja és 1ninclen feddés és java
lás nélkül, s 1nég így ezek ön1uagok szállítják ön magokat vagy f cl vagy 
le, elkerüli a panaszt, azt a keservest! hogy a rccensens barútságból di
csér, idegenségből sc1jt, sőt hogy a rccenscns szernélyc egy az iróéval, s 
az önmaga tömjénezi magát. IIogy légyen folyóirásunk, s olyan, mely 
nem egy két n1unk:it vegyen ítélet és szoros itélet al[L, hanem minden 
munkát , a külföldiek közül pedig a nevczetescbbeket velünk nJcgis
mértesse, arra ugyan halaszthatatlan szükségünk van, s valamig olyat 
nem birunk, mind addig olvasgatásink s dolgozgat:'tsink örök játékok 
maradnak, s nem válhatnak: komoly studiun11ná. 

A Kis java.lása mellett elmondom említett levclezöi1n gáncsail{at 
is. - Ezel{ ne1n értik oktató munka akar-e lenni Jlliizárion vagy mu
lattató· s ha oktató, 1uit keres itt egy Tfasorru Bába (itt tiindé,· Ilona 
czim alatt), melyet, a mint ezek hiszik, 1uég a pórnép kezéböl is ki kel
lene kapni, mint ostobaságot és superstitiot terjesztő n1ázolást: - ha 
pedig mulattató: 1nit akart légyen Szeme1'e azzal, n1idön a III. kötet vé
gében 63 lapon végig egy propositiót 2355 variatiób�n ácl. - � panasz 
oly közönséges, hogy egyik megyénktől, mely azzal cl1csek�clbet'.k, hogy 
Jl1i.1,z áriont igen számos példányban hozatá 1neg, már 1ucgerkczek a ful
minatio, hogy ők többé J11uz(vrionrwk következő k?t�teit horda�ni ne�fogják, mert nekik Vaso1-,·ú Bába, és az a ,,se11i1ni tiszt�lettel.�� .incs _szu
leji eránt" 63 lapnyi változtatlisokban nem kell. - Trszteliuk k.,nck
kinek ítéletét · derék portéka az, 111idő11 az ember 1naga itél és ne1n 
lcöveti vakon 'a másokét; ... a ki nen1 csak'. ítélni, hanem jól ítélni 
is akar, annak elmélkedni is szükség a megítélt tárgy felett. l\'Iidön a 
Typographus Sze1ne1·ének a kirakott ívet megkülclé, hogy a corrector a 
betűszedő botlásait jegyezze J,;:i, s a kiralcott iv a kézirattal összehason
lítatott, Sze1nerének lcét cselédje ,  ki ezt a "semnii tisztelettel nincset<' 
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örökké hallá isrnétcltotni , kiszalacla a szob.\ból és eldőlt nevettében, 
hogy micsoda könyv lehet az, a melyet az ő urok csinál, hiszen azt a 
1uoralis taniüíst elég volt volna csak egyszer 1nonclani. - S míg a l�ét 
cseléd így kaczagott, a Szenie1·e barátjai ne1u gyözék csuclálni, hogy a 
111it Je11iscli (lásd a könyv utolsó lapját) csak négyszer tuda �variálni 
nén1ctbcn , azt a n1agyar 2355-ör variálhal'Í. Én úgy hiszem, hogy a 
S::;enieJ'e philologus barátjaiYal szebb egy sorban állani, mint a kacza
gó két cseléddel; és bár ez a példa a 1lliczál'ion olvasóit ezután arra 
e1nlékeztcthesse, hogy saját látásoknak is higyjenek ugyan, clc higyje
nck valaruit annak is, a kit a J(isek 0001 néznek .figyclmökre egészen 
n1éltatlannak. - A 1 ·aso;·1·1'<, Bába mentségére ne1n szólunk: semmit. 
Bajos dolog mindent 1nindennek n1agyarázni. A jobb olvasók itt csu
dálni fogj,ík , hogy Gróf 1llailcíth, a 1ui leglelkesebb regélőnk , ezt a 
bohó történetet, a n1aga geniálís cléaclása által, 1nint tudá 1nind azok 
cl[ítt trnni kedvessé, a kiknek lelkek van. !-lát az a józanok által bot-
ránkoz,ísnak bolonds:ígnak nézett LEVEL, n1elyct 111.ailáth 24 óra mul-
ya azut.111, hogy annak költésére Szenie1·e által megkérctctt, neki n1eg 
is küldött , 1uint bizonyí�ja az a csuclálásunkat érde1nlö férfi nagy t a 
lentumát , nagy olvasottságát! Bizony az ailtopsia né1nclyeknél nem 
.\ldás, hancn1 baj. Egyik. levclezőn1nck: az a nagy panasza van ivÍ1.1,zá , .

rion ellen, hogy az, fclfcjtés nélkül adván az egymással cllonkczö vé
lekedéseket, az clkés7.ült olvasónak hasznára nincs, az el ncn1 készül
teket csalt n1cgtévcszti. - Ezt a vüratlan feddést, ](is itélctc eléggé 
1ncgszégycní ti. 

Ila Jlnzcírion arra szoktatja 111ajcl olvasóit, hogy figyclemn1el ol
Yassanak s gondolkodjanak azon , a 1uit olvastak:, s a mit első olva
sással 1ncg 110111 érte ttck, olvassúk, 1uég n1egértik, panaszok meg fog 
szünni. l{i akarjon úgy szólani, hogy minden értse! 

1\. legkeményebl, lcczkc az c1ulítctt nevetlenck leveleiben ncke1n 
szól, sziiujek 1ncg m,l.r valaha oly dolgokat tanítani, a miket senki sen1 hi
szen-, ( s ilyen az, a mit a nyelv dolg,í.ban mondék, ilyen a 1uit Szalluszt 
felül , ki minden ruagasztahl.si111 rncllctt árnyéka setu lehet Cice?·6nak 
és 7.,acit1u1znak, s előre rettegnek Szallusztonitól.) -s ne leljen1 gyönyö
rüségc1nct annak n1arczangolásában, a kit 111ig élc tö1njéncztem, a ki 
crúnta1n sok helyt bizonyíta figyclrnet, és a ki első dísze a ne1nzetnek. 
s közönséges szerclinc. - Az clsőbu leczkék tőlem hosszasb feleletet 
kiYúnnak, s azt fogo1n adni: itt csak egy két szót az utolsóra. 

Csokonaynak clicsö oldalai vagynak, dc vagynak igen nem dicsők 
is, s a ki benne a clicsökct 1nelegcn 1nagasztalja, s a nem clícsök:et fecl-
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di, s óhajtja, hogy bá1· élne, s törölhetn6 le szenyjeit, az neki hívebb 
barátja, mint a kik még mocslcait is iiuáclgatják. Szóljanak: ezek az ö 
irnádói, lehet-e olvasni pirulás nélkül, a mit egy „nincs cpigramrnom"ban 
melynek egyik sorában Cso1nb6k Jank.6 s G'sonibók Sál'a fordul elő, em
leget, s azért emleget, hogy hívatlan barátjai szünjcnek 1ncg valaha 1uár 
azokat václlaoi , kilc a Csokonay verseiben mindent nem csudálhatnak. 
Epen az oly tekintctii íróban lcell kimutatni a vétkest, a milyen Cso
konay volt. Az ilyenelc kényszerítnek engem itt még egyszer cltnon 
dani, hogy az a „Földiekkel játsz6", melyet oly sokan a n1agyar köl
tés legelső díszéuelc néznek, igen rendes egy óda. Szent 111iklóssy nc1n 
bántásnalc veszi, a mit én itt Csokonayval tevék, hanem baráti szolgá
latnak s buzdít, tüzel, kér, hogy dolgozásaiban törölgesse1n ki, a n1ít 
ő maga tenne meg, ha élne, s nem azt veszi rosz néYcn, hogy törlöt
te1n, igazítottam, hanem hogy többet 110111 törlöttc1u. Abban tér cl az 
én ítéleten1töl, hogy n1ig én minden dolgozásai közt azt a lelkes pór
dalt tartom legszerencsésebbnek, rnely e szókon kezelődik: ,,1l11iet sö
tét nyárfák alatt", - ö a „Csik6bö1·ös kulacsot". ,,l\Iely eredetiség, 1nely 
nemzeti character van ebben! ugy1uoncl. Az a vidán1 kedv , szeszély, 
busongás, szinte a szilajkodásig csapongó dévajsággal kellcn1cs terrné
szeii összeolvadásban! s az az utólérhctctlen ,  könnyű, nen1 keresett 
popularis hang, oly igazán leka,pva a 1nagyar ajalcról, n1ely Ci;okonay
nak annyira sajátja , n1ely kifejezhetetlen kedvességet és intcrcszszét 
adtala:: a n1aga nemében egyetlen darabnak". 

Szent Jvlikl6ssynak igaza van; én egy hiten vagyolc vele, és a 1nit 
a darab n1agasztalására mond, azt én azzal tolclorn ki, hogy itt még 
a dalon végig vitt idea is sajátja Csolconaynak, ne1u úgy 111ínt az 0111-

lített pórclalban és az Evaii - E11oeben, melycla:: nén1et dalok után k é 
szültelc, vagy az „Igyunk bct1'átim" a komoi· - n1cly az et?nici, ainici e 
i?i tavolci - olasz dal után. Dc a Csikóbőrös 1nagát 1nár csakne1n el
unatja; a mi kedves dalnolcunk abban cl ncn1 rcjtheté , hogy virtuo
zitása bebizonyítására kénytelen vala maga 1nagát ingcrlcni; a Nyá1·
fást el nem unjuk, noha csak nem oly hosszu mint a G'sikóbörös. l\Iiért? 
En úgy hiszem, egyszersmind azért is, n1ert szerelmest látni kedvcsb 1nég 
a „ Ternierselc és Ostáclék tábláin is, mint kancs6skodót; a llyá?fcísban 
é r z e t t érzés hangzik : a Csikóbö1·ösben s z e r e p e s k: e cl ö, s a tréfa 
itt hideg. 

Quintiliá.nnak egy magasztaló szavát itt fedclővé kell változtat
nom: lile se profecisse sciat, cui Csokonay non valde placebit. - l\lég 
a hol jó is, mázolás, lelkes mázolás a jobb helyeken (kivévén az álta-
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lan1 n1agasztaltakat)1 de valóságos 1názolcís. I-Iol áll az a müvészségbeu 
a ki Ostridot 11eu1 esud.1.lja? de hol az, a ki Ostádot szereti 1nindenek 
felett? 

Pannonhalmán, jun. 28-án 1829. 

J(a;:in,czynak Gi,::rnics 

tiszteletét, idvezlését. 

l\[ennyit ne1n iránk 1nár ! l\Iiolta te, tisztelt bariton_1, Pestet oda 
hagy.1.d, leveledet ne1n vettem, s te az enyi1net szintúgy nem olvas
tad. �cn1 tudorn azonban az én utolsó111at1 mely épen ak.kor inclula 
tőlem hozzád, 1nikor a te utolsód indulhatott én hozzám, Pesten vet
ted-e vagy másutt, Yagy sehol se1n. Ott én, ha jól jut eszembe tet
tein egy két szót a Jllnzá,-ion felől. Azolta te nem irtál, hihető, cso
portos foglalatoss.igid 1niatt1 n1clyck oly hosszú távolléted alatt vára-

/ 

koztak reád. En scn1 irta1n azolta, s ennek nem egy oka volt: vár-
ta1n először, hogy te fogsz enge1u házi dolgaidról, hogylétedről, tudó
sítani ; vártan,, hogy a 1niclolgu11k is cl fog elülni, fclszólításocl végre 1 
hogy tuclatni1n nyilv.111 itélcte1net a Jl{uzcírion eránt, megvallo1n, nem 
kevés aggódást szerzett, kivált 1niolta tudom, hogy az irtózatos Példa 
Sze1ne,-énktül 1nagától vagyon. Én ez eránt itélete1net ugyan vissza ne1n 
huzon11 dc nyilván sem 1nonclon1 ki, inert a jó Sze1nerét 1nég inkább ir
tózo1n megbántani, mint a Példát olvasni. 

l\[ajd csak nc1n ezt kell vallano1n az egész III. k:ötctröl. Én a n1e
iiékct1 a tündéreket 1uegszerctni nem tudom ; és a 1vfuzcí1·ionban épen 
1101n itélhctc1n azokat helyükön állani. A IV. kötethez igen sok jót 
sok sz6pct tudnék n1ondani1 s akarná1n, hogy ez a III-iktól válva 
jött volna ki. l\iiit tegyek hát, n1onclcl 1neg ! l\[utasd ki a közép utat, 
1nclycn induljak? a III. fclöl hallattno1n szavan1at1 önérzésemnek és ide
gennek sértése nélkül. 

A 1ui dolgunk 1naiglan függöbcn vagyon; a Felség mindeddig 
ncn1 hallatja szavat. Tuclon:1 én, hogy fontos dolgokban ne1u jó a hir
tclcnkcdés 

I 
de egy sz:1111os tagú t.irsasiíg kinevezendő fejével ily 

sokáig késni ncn, jót szül; nálunk pedig annál károsabb, hogy már 
12 é,· olta Fű A11cít úr nélkül ko1·1n;ínyoztatunk, egy igen jó Re
Jens :í Ital. 

Jjn Yégzén1 fl1:vaynak p:Uyijilt, 1ucly most 1-Jorváth István bírá
lása_ alatt ,·agyon; a hellén lit0raturáról több éveken által tett jegy
�etc11uct dolgozgaton1 ki, hogy egyik folyóirásunkban közöljem, ifja-
1nkban szeretetet gerjeszteni a I-Iellének eránt, s azt az óhajtást tá-
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masztani, hogy vajha I-Iellasz nyelve egy arányban tanítatnéh: isk.ol(�
inl{ban R6ináéval

1 
1nely utolsónal{ literaturája, az clsöjénck ismerete nél

k.ül, igen tökéletlen és lélektelen áll clöttünk. 
Ezt én lJ{inei·vához szántam, de halljad mi történt! Pesten lé-

' 

tünkh:or Gr. Desz�Oy 1ncgszólított1 hogy il!inervút ne hagynún1 cl. En 
igértem, hogy n1ihclycst 'l'heolo9icímat végzcn11 fogok hozzá dolgozni. 
Két esztendeig folyvást fogva tartott az a 1nunka. Ez alatt Ellingei· 
is mcgintctt, hogy irnélc már egyszer vala1uit. (Jllinervrít ő nekem in
gyen küldé.) Erre mind a Grófnak 1nind Diillaizynak irta1n s igértc1n, 
hogy fogok dolgozni, s hogy különösen a hellén literatúrával fogo1n 
JJ1inervcít megajándékozni. Azonban Ellinge,· az idei Jllinervcít elfogta 
tőlem. l\ícgpanaszlám ezt a Gr6fnak, s kijclcntén11 hogy ha az az e1n
ber nem szép tettét jóvá nc1n tecncli, neki küldeni sc1111nit scn1 fo
gok. Nekem pénz nern k.ell, de a könyvet 

I 
n1clyhez maga1n is dol

gozon11 pénzen megvásárlani nem fogo1u. 
Te mit csinálsz ? l\Iikor örvendhetünk Szal liisztoclna,k J El"délyi 

Leveleidnek 1 iliitobiographicíclnak J Ila sokáig késel, 1najd sarkaclba 
háo-ok s lefordítom Szaltiisztnak clcclan1atíóJ

. át C'atali11a ellen." Sok van
O 1 

abban a mi reánk illik; szeretném, ha fordításban tőlc1u jönne, 1n6g 
minekelőtte a tiéd 1ncgjclcnik.1 111ajcl újjal fognák ist11cröscink 1nutat-
ni : IIeu est! -

l\ifint van nagyságos nöcl? n1int lzid6rá1n?, s a többi tieid? l\Jire 
mehettél sógorocldal? - Inkább szeretlek 

I 
t!sztcllck 

I 
sc1n hogy 

ezekről ne szeretnék tölcd valan1it olvasni. - Elj szerencsésen. 

Széphalon11 julins 7-én 1829. 

Giizrnics1ialc J(cizinc;:,y 
szíves tiszteletét. 

Junius 3-án értc1n haza, édes barátom. Patak és Ujhely közt 
lriszállék a szekérből, hogy gyalog jövén ítltal a hegyeken, 1ninél 
elébb lithassarn meg az enyéimet; mert míg a szekér Ujhelyt éré, én 
gyalog itt valék. Kerten1cn jöttem kcrcs;:;tül. Eu,qenie hínyon1 anyjával 
ült egy szobában, s ő lát., n1eg lcgclébb. Felkiálta örömében, s feleségem, 
lányon1 a legnagyobb örömmel szöktek clön1be. A többi gycr1nc
k.cm azután jött. Sokáig valók oda, inert E1nit fiam azalatt ennyivel 
baladá felül kis növéscmct - A te 
leányod is megnőtt, s 1ncgtölt. Lajos fiam novemberben nem tucla olvas-
ni: most conjug:ílja u1ind a négyet. 

•
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Junius 0-én n1ár E1Jerjesen volta1n, mely hozzám másfél nap-
11yira fekszik. FelkiildYén a Se1Jten1virdtus sen tentiáját, Lánczy Asses
sort a SeJJten1vir test,·érét kérten1 töle exequensen,nek. Nen1 öt adá, 
hancrn Zn1eskdlt; ez pedig k.i1uond�í. prókátoro1unak, hogy augusztus 
clött nc1n jöhet. 

l(érte1u a l)1·aesest, gondolja meg n1cly nyon1orúságokba hoza a 
sógoron1 rucggyözhetctlcn 1nakacssága, hogy hét gyern1ekem éhezik , 
hogy 1 D eszt. olta felcségeiu egy fillért sen1 vön, hogy ostron1oltatom 
hitclczöin1töl, s junins 15-én cxcqnálnak egy aclósságon1ért. Azt mondá, 
hogy ö Z,11e1;krílt Yissza ncn1 hí1·ha�ja, s hogy 111i külö1nbség van a közt, 
ha nc1n aug. 1-söjcn , hancn1 julius 3 L-ikén lesz a kázn1éri executio? 
Azt _:u�ndá1u nck i az okosság iltal tanácslott kí1u éléssel , hogy egy 
clgyotrott cn,b_crnck az ö tréfúja keseríi. - Eljövék Epe1jes1·öt, s nem 
nycrtc1u scn1n11t. 

Z,neskál 111ost önkényt 1uor.da le functiojáról, s én 23-ikban 1ná
sodszor J:;11e1jegen Yalék, s n1cgkapá1n Lánczyt. De annak csak a termi
nus utols0 napján adc\k ki a pert. !gy az cxecutio julius 27-ikére ha
!as�tat�tt. Ila a J>,·aeses ötet külclé vala ki, midőn pe::ti levelemet vette, 
1ns1nualtathatott volna az, s most 1uá.r exccutióm állana a sógorom 
ellen. 

Engcin itt n1inclenc1umel, házam1ual, embereimmel földcin1111el rét
jcin1tucl s ingó s ingatlan holmimmel excquálá.nak, s m�st 1ninclazt iren
dában bírom, 111íg az Isten rá segéll, hogy a pénzt letehete1u. Ezt kö
szönhctcn1 a sógoron1 istcntelenségének. 

. :i\[i_t 1�1ond sógoro1nnak a lelki is1néret, hn mcghalljn, hogy e gya-
lazaton 1s altnl kell e csnen1 ? Rosz ember nem '"id·" · 1 ti ·· é t • Le J«, 1111 a e (11sm re . 
i\.zonbnn niost azt hirdeti, hogy ö .11,niccít keresett 111indég, én ncn1 akar
lani. Ezt a per 111cghazudtolja, azt bizonyítván hoo-y én kétszer kér-
t 1 ,, . ' 0 

c�n.' n1tcrit a _perben is; Ö pedig azt vitatá, hogy lánytestvérinck sern.
n11 Jns,ok, s aj<\nlott �11,1iccí1nat cl ncrn fogadta. 

B
'.
� beteg, fck1·ö beteg vagyok, az aranyérben, és elveszett 1nin· 

dc� erun1. - J ui. clsiíjén 19 n1inut cstveli 9 elött ajtóin1 csattoo-tak, 
s ao-yan1 rcnn-c 111· t b"I „ 1\I. ? 

0 

"" < o 111 a o cso. - l t ez. kérdé1n a szo1uszécl szobá-
ban 

_
lc,·í� f�lcsé�c��ti!I. A: .. olvaso�t, ka1jút a. falnak crtctvén, s érzi, hogy

az J...ci�lCH) en loJ...od1k. l• oldrcngcs volt kevés perez alatt kétízben. l\íár
Yan !urunk, hogy Yolt Szat,nrírban, S.?ctbolcsban Scí1·osban. 

1\ 1lluzcí1·ion rcccnsio1"át fclhoztan1, hoa.:y
1 

ltJ· i·a ] t � c10 gozzan1, s jól 
cs

-�
tt, h�gy fc�hoztain. Itt is n1in<len boszankoclik a „nincs tisztelettel 

s,:ul. Cl'a11t·' 1111att. Ura1naticai aprósi.g ! dc érdcinli a. tud{tst, hog·y rui 
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2355-ször variálhatjulc, a mit a német csak 4-szcr. Nc1u azért van min
den nyomtatva, hogy olvassál(. 

A tii,ndéri r61nánolc is a Poesis va?"iatíva osztályához tartoznak. 
Nem philos. józansággal kell olvasni, n1crt úgy ostobaság vchiculun1n 
lesz, hanc1u n1int 1nüv6szi n1unk.át. S ki ncn1 csudúlja a liaso1T1í Bá
bában és a Levélben 1llailáthot J - B1·eiighel vásznon fcste boszorkányo
kat, s lélekkel. 

\ Én juniusban másodszor clolgozan1 }!)leternet, 1nost harrnadszor. 
Beteg vagyok, de n1indcnnap irok. háro1u ivet, néha négyet. Azután Szat
lusztoinat fogom végig nézni, s Szallusztot Catilináriái1n11icd, Jlfit6 1Jcjota-
1·us, Liglfo·iiis és a II. PhiliJ1picújával cresztcn1 ki , hogy lússák a 
nyelv k:ülömbségét a Szall. és Cicer6 f orclításniban. II01·udt Jcíno1; püs
pök nekem mondá felőled , hogy te bizonyosan ÁJJCÍt lészesz , nem 
tudom hol. 

A inai postával érkezett hirek szerént az én !::Jchédele1n (1''oldy) 
jun. 26-ikán szc1u orvosnak esküdött fel, junius 30-ik Jlfcd. Drnak, s 
az utóbbik nap deákul is , magyarul is disputála , a n1i példa nélkül 
volt eddig. 

.1\íi történik: J.llinervával, nem tudo1n. Dulházy panaszkodik Ellin-
9e1· ellen, hogy ö maga a 1:cclactor, a rnihcz ne1n tud, úgy n1onclják. Bár 
1nindig tudna a rcclactor. Elj szerencsésen édes barátom. 

Füred, julins 24-én 1829. 

J{azi1ic::yriak Gu::niics 
icl vezlését. 

Itt vagyok écles baráton1, kellő forrásánál az életnek , közepén 
egy nagy szép sokaságnak, t(u·saságábau k.ét a világon legjobb barát
nak, cle a kikkel együtt lenni Yigabb környülállása.ikban szeretnék. 
Vitkovicsot ugy talúlá1n itt, 111int a k:i nagy bajt kevés gonddal tud vi
selni; mint a. lti meghalni is nevetve tudna; Szeine1'ét a mindenre fölötte 
érzékenyt, mint a ki kis bajból is szeret nagyot csinálni, s 1nindig bcl-
scjévcl bibclödik. Én 1uagan1 ugy, 1nint a ki falak között inkúbb kép· 
zölt, 1nint való bajait ugyanazon falak h.özött ha.gyk'l, hogy az élet ké· 
jét érezze. Vitkovics cs S;;enie,·e, napról napra javulnak, vid(.tnulna.k, s 
én 1nost velük, majd ltözcl hozz{�jok tnllo1n feledni a hon hagytakat. 
E hó 18-ikán egy kissé kcdYctlcn helyzetben volta.rn. Tucltatu éu, s 
tudták bar,ltink. is, hogy Dübrentey volt növcnclékjévcl ezen fog áltutaz-

•
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I ni s crry napot itt tölteni; s tudtam azt is, Sze111ere mint áll vele. En,
ki a 1:unk,1s n1agyart

1 ha velem ne111 1nindenben egyez is, egyenlőleg
tisztclen1, szeretten1 volna a kcttöt közelebb látni egymáshoz, s félten1 1

a literatori tüzet is1nérvén
1 

vala1ui kedvetlen jelenéstől. 1\kartam, hogy
Sze111e/'e vele , bármi hidegen is nyájasan szóljon , de ö kész volt az
ellent kerülni, se1nn1int vele sze1nbe ,\,llani, s a nap ugy 111ent le, rni
ként feljö,·e. 1'etszett T'itkovics elinéssége, ki od� szökelvén, hol Döb
rentey és én áll,ink, futólag 1uonda D. hez. Jó, hogy közöttünk vagy,
különben a közönség azt gondolná, hogy 1ninden magyar literator
döglik. Én 111ég azon este hálásra Tihanyba koesiztam, Döbren tey Gróf
já,·al n1.Is nap délre ut,\nna1n liajtott, s ebédelvén velünk, áltviteté ma
gát a JJalato11on, Son109yon által Erdélybe lévén utja. Ohajtnám, édes
baráto111, ne vol11a közöttünk személygyülölet; s ha már szeretni nem,
tlirni tudn,ink egyn1ást; s tn.rtanók 1ueg azt a tőled szentül szabott tör
vényt, hogy az iigyet különözzük meg a sze1nélytől, s tudjunk ennek
akkor is baráti lenni, mikor azt üldözzük. Sze1ner·étöt érte1n, hogy te
1ll11zdl'ion becséröl akarsz bennünk tudósítani, s ebbéli értekezéseddel
engc1u is 1uegtisztcl II i, 6ha j tvn, várom ja vallatidat, 1nelyek re1néllem,
utolsó levelen1ben jelentett kivánato1unak eleget fognak tenni. Élj sze
rencscscn, édes baráton), tiéid között, ki naponként cisz barátid emlé
kezetökben.

I{áztnér, jul. 28d. 1829.

Gu;;1nicsnaJ..:, örök ba1·átja l(azi1iczy, 
szivcs tiszteletét.

:Négy nappal ezclölt ]?ül'edről irt leveledet, édes barátom, azon szo
bában vcsze1u, hol 25 eszt. előtt feleségemnek házassági elsö jelenté
sc111et tevé111, és a hol ö asszonynyá lett; s azon fatális exccutió alatt,
n1elyre nen1 hittem , hogy Yalaha szi.ikségen1 lesz. Itt, e szent helyen
csküszö1n, hogy én soha a sógororn ellen harnis lélekkel semn1it nem
l�övettcm cl, söt tiszta ,agyok Isten és saját lelkem előtt; dc ő én
er,int::un clejétöl fogva n1áig egyéb volt, és ina is az, a ki eddig. Pró
kátori játék n1inden, kik azt tn.rtjitk, hogy hosti in hoste1u omnia licent.
i\la elvégezzük 111ostani ittlétünk foglalatossügit, de septcmberben ismét
összegyülünk. Győztem ugyan a pörben, de ez a gyözcdelcm nen1 sok
kal jobb, 1nint a gyenge 1ucgvercttctés.

lla te, édes barúton1, l1
1iil'eden csak örön1öt keressz, örvendek,

hogy ott vagy, s sajnáluúlak, ha a szükség kergetett volna oda, a mi
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Szerne1·ét és Vitkovicsot. Bölcs embernek mindig elég, ha neki az Is
tenek egészséget és pénzt, a mennyire szüksége van, adtak; aequu111
ani1num sibi ipse parabit. Képzelem, 1nely örömmökkcl élé! te ottan,
a mi szeretetre oly igen 1nélt6

1 
s fenekig tiszta két barátunk társasá

gában. Ha pedig lfi111fyt is ott találtad, vagy meglátogathat�i<l, ugy
nem csak örvendek: örö1nidnek, de irígylem is szerencscdet. l\fely ked
ves neke1n csak azzal is dicsekedhetne1n, hogy azt a halhatatlan e1ubert
láthatám, mint hasonló lelkü testvérét Kárott, és ennek szorosb bar{l-
tit. Igy már elmondhato111, hogy látván ezeket, Faludyn, ilnyoson, és, 

Be1·zsenyin kívül mind láttarn, a kik pályánkon örök fényben rn.gyog
nak. Nem akadok fel rajta, hogy a n1i Szeinerénk, ha talán nem kcrül
geté is, egy valakinek elhizott arczát látni, de annak 1.-íthatásü.ra nem
igen tolakodott. l\iinek: a hamis lelkiisködés:2 1ninek. ott szeretetet mu -
tatni, a hol alkalmasint elhülénk egymás iránt, s szercthetj ük-e, a kit
lehetetlen becsülnünk? Javallo<l, hogy rnegkiilön1bözteten1 a személyt
és ügyet, de valld 1neg egyszersmind, hogy vannak esetek, hol meg
haragudni is szabad , esn,Jc a harag igazságos legyen , és ne,ncs. Azt
a bolondot, a kinél a 1naga uri személye a ezét, az ügy pedig csak
eszköz a dicső czélra, és a ki annak az ő főczéljának még n,z ügyet is
k.ész feláldozni; azt a fényt és pénzt vadászót, a ki, hogy e kettőt clé1je,
gondolkozásárol is le1nond, s azt szolgálja a mit gyülöl, az ily alac;;onyt
lehetetlen szeretni, inert lehetetlen becsülni. Kilesi az ember rnit akar
nak, a kik neki valamit adhatnak, s ugy szól, hogy ezek szeretik, és
hogy czélját érje, összetapossa barátit. Erre csak szóval adhatok ma
gyarázatot. - l(övy jul. 23d. megholt. 

A 111itzá1·ion recensi6ját, mely egy hozzád szóló levélben van fel
clolo-ozva a n1i Szeme1·énk Pest1·e visszatérvén, Bártfaynál fogja találni.b ' , Olvastad-e a Kis Gyula könyvét� En azt elég drágán n1egvevém.
- Nen1 szeretnén1

1 
ha azt én irtam volna. Az e111ber ne1n tudja, mi az,

és mi akara lenni. Élj szerencsésen, édes baráto1n, és szeress. '---
Balaton-Füred, jul. 30-án 1829.

J(azinczy1ialc Giizrnics 
tiszteletét.

Levető volt nekünk I itt javuló barátidnak , az a levél , melyet
7-én eresztél hozzám. Téged a gondviselés kemény próbákon viszen
által; de lelket is erőset adott azoknak kiálhatá.s0kra. Ha példAnyu�
adott ö téged nekünk a müvésziségben, péld.íul fogja életedet hagyn1

12
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a maradéknak. Áldozatul a rénynelc csak erösel{et választhat, gyen

o-éknek ostromolta.tí1sok czélt vesztett maradna. Lediil az áldozat,
t> 

s ezren erősödnek utána a rény nehéz pályáján. Baráto1u ! nel{ed ke-

mény, dc dicső pálya jutott a halandók között. 
Az azonban ncrn jól esik, hogy erőtelen beteg létedre se1u szü

nöl az irástól: türniink kell, 1ni� el nc111 fordíthatunk; de keresett dol

gokkal bajt nevelni s nyujtani nen1 szabad; a megpihenés munlcás etu

bernck féli<T crvóo-),ulás · hane1nha te dolo-ozva pihensz. �iiért nincse-
� t,,/ t> ) 0 

nek neked épen oly tehetős barátid , 1nilyen jósziviíel{ vannak?? De

a rény kevésbé fényes ott, hol a bajok orvosolhatók. 1-Iirdesd kérlek

egyikét 1nunkáidnak, ez szép ut lészen a vetélkedésre. 
A 1lliizá1·ion tárgyairól most semmit, míg veendem, n1it nek:em 

szánál. Sze1nel'e igéri nekem , hogy D ... yt is megfogja jó szívével 

szelídíteni. Adja Isten, hogy egyek lehessünk. Itt mind Vitkovics mind 

Szernel'e napról napra jaYulnak. Pali, ki eddig nem vőn tollat, most 

nőjének irogat 111inden elerőtlenedés nélkül. August. 12-lcérc vá1ja ide 
a jó Jlsszo11yt, hogy vele utazhasson haza. Itt maradok addig én is. 

Isten segítse ügyedet , tekintse békével türni tudó lelkedet; s 
adja 1ueg cröddcl függetlenségedet, hogy láthass még e földön derült 
napokitt. 'l'i:;ztele1n ne1nes szivü házadat, csókolom Iziclórárnat. 

Pannonhalmán, aug. 28-án 1829. 

J(ci:;in,czvhoz Giizmics. 

Füredi együtt létünkben , hol te , tisztelt barátom, mindennapi 
tárgya vahil szives beszélgetéseinknek , 1uondá nekem jó Bzernel'énk, 
hogy te engen1 egy írással készülsz 1neglepni, mely ll1iizárion közeleb
bi köteteit illetné. Ezt én l•'üredrőt s Sze 1ne1·6töt vcvém,  azon n1cgké
réssel a J.lluzcirion kiadójától , hogy hozzá szivetn szerint szólanék. 
Nektek , s a közügynek mit tudnék én n1egtagaclni? IIazánknak , s 
barátinknak élnünlc int Rónia bölcs szónokja , s parancsol a tartozás, 
s a jobb lélek sugallata. 

A te iratod, tisztelt hazafi, különféle, itt s ott ellenkező ítélete
ket :id fel, 1nclyek 1.llitzciriont 111agasztalják és alázz[dc, gáncsolják és 
igazolják ; magad a n1agasztaló s igazló részen (dlasz, s ne1u kételkc
uel, levcle1nben jelentett csekély vélen1éuye111nél fogva, hogy veled 
ott állok én is. Ilogy iratainkat mennél többen ítélve olvassák, lciván
nunk kell , s rajta örvendnünk. Az irat adója 1uagát , azonnal hogy 
lcözre bocsátá, a megitélésuel'- alája veté, s a. hozott ítéletet scn1 va-
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kon tisztelnie, se1n joggal megvetnie, de figyelemmel hallo-atnia s vizs
gálnia illi�. Az it�let�k eg�U:ást kergetik: te megitélt;cl Cs�konayt,
s ez a te 1téleted 1smet meg1teltetett, s ez az ítéletet itélö ítélet új ité·
!etet vonz magára. Igy megyen ez vég nélkül, s még igy n1egyen, tud
JUk hogy élünk, s ébren vagyunk, s ha zavarban is, tisztulunk, ha
ladunk.

, 
A �zép �üvésziség itélöiben legközönségesb vétek az egyoldalu-

scig, a felszegseg. Nem szólok azol{ról, kik nem annyira a 111ünek mint 
a személynek, kitöl a mű származott , baráti vagy ellenségi: ezek a 
személyt, nem a 1nüvet ítélik, s ha ezt is, azonnal készen vannak ve
le, m�helyt _tud_va a 1nüvész elöttöl{. Egyebünnen is származik félszeg
ség, es pedig igen gyakran. Legtöbben a tárgyat tekintik, és nem a 
tárgy eléadását; a 1nüvet individualis izletökhez vio- koinoly vao-y ' t> ' 0 

épen _komor 1':edvökhöz , öntetszésölchez szabják , 1uint lydiai köhez,
nem 1nk�bb a nagynak, jónak és szépnek közönséges fö ideájához; 
és nem inkább, - nen1 ugyan az egyes iskolai szigoru regulákhoz -
de mégis a közönséges , a müvésziség természetéhez elkerülhetod.;nül 
szükséges, fötörvényekhez, melyeket a régiség, kezet fogva a termé-
i,zettel , megszentelt ,  1nelyek ellen nem epos az epicon , ne1n drá11ia a 
dramaticon , bármi bájló formába legyen is öntve. Soknak megnyeré 
már kedvezését a munka egyedül azért, mert vig vagy ko11ioly; 1nin
dennapi vagy fenséges; de hogy a víg, ko?noly, a mindennapi, a fensé
ges, mint adatott? n1egfelel-e a z  és e z  közönséges ideájának? ezt csak 
kérdeni is kevesen tudj{ik, még keyesebben megítélni. Igy van a dolog 
a formákkal is, a 1nü mechanicájával : soknak elég, ba pityergő clegia, 
vagy fendurrogó hexameter, vagy echózó rí1nek csiklándozzák, bájolják, 
vagy boszontják fülök:et. Többnyire feledve van a rr1ünck czél, idő, hely 
s egyéb körülinény arányossága; pedig tudjuk, 1ncnnyit teszcn a ma
gában csekély dolog is a maga helyén, idején, czéljával cgyezöleg ; el
lenben, mennyit veszt e nélkül a magában legszerencsésebb n1ü is. Az 
is nagy és közönséges félszegség itélöinkben, hogy egyes ideákat, sza
vakat, szólásokat, képeket fognak fel a nélkül, hogy az egésznek lelkét 
felfogták volna, s azokat ehez n1érve birálnik meg. 

Nem az egyes ideák , szava.k sat. szépek vagy rútak , hanem az 
egészben illés vagy ne1u illés teszi azokfl.t ilyenekké, s az egésznek har
moniája vagy disharmoniája határozza cl a müvészi becset. Ezek: n1ellett so
ha sem szabad a jó criticusnak figyelmét elvonni a literatúrának állapotjá
tól: tudnia kell, s felvennie gondosan, hol áll az most? honnan indult 
ki ; meddig jutott, merre s 1ni uton veszi menetét? �1iben gazdag mi-
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ben szegény, 1niben szükölködik: mind eddig? Figyelemmel kell tarta
nia a k.ülföldi, különösen a szomszéd literatúránalt állása pontját, emel
lcedésének eszközeit, akadályait; és mind czelckel összevetni a bírálás 
altt vett 1niivet, s ezek szerint határozni meg érde1nét. 

Ezek szerint akarnán1 én bírálva látni a magyar mi.lveket, s lcü
li.inösen i;z„t s Litel'atúrát, mely most már 111iizárion nevet visel hom
lok.ín; s 1nind azt a birót leszállítva bírói szélcéröl, s oda utasítva, 
hogy tanuljon elébb, a ki ezeknél fogva bírálni nem tud. 

Ezeket vizsgálván, gyak.orolni inkább, 1nint érezni kellene ret
tegnünk a birói pálczát. A sok ki érett, ki értetlen, ki szerény és 
igazságos, ki indulatos és igazságtalan criticus, épen ugy rontja a jó iz
lé:;t, n1int a solc szakács az ételt. Szeretném, ha köztünlc a jók törvé
nyökké tennék: minden dolgozásnak criticát szerezni, s azt ezzel együtt 
adni; 110111 critizálni felszólít.is nélkül , hanen1ha a felszólított criticus 
ocsárolja a jót, jay::d ja a roszat; az írónak magánalc nem védeni magát, 
bane1n ügyét más criticusra bízni. 

Szeniel'e a Jlluzáríon atyja és szerkesztője, a legbiztosabb utat vá
lasztá, 1nikor a gondosan kiválasztot miivekuek maga választ bírákat, 
ki, isn1cr,én a. 1nagyar tanult s iró ltözönséget, választásában ne1n k.öny
nyen hibázhat, s hogy ncn1 kedvczökct lccrcs, eléggé 1uutatja Z1·inyijé
nek csuclálást, köYctést érclcn1lö criticája. Jó az is, hogy többeknelc meg
hallgatja s bc,eszi Yéle111énycikct, 1nclyek ha gonoszok, annál kártéko
nyabba.k, ha szájról szájra repkednek, dc nyon1tatva nincsenek, n:ncse
nclc okoknál fogva visszautasilva, ha jók, bizonyosan 1negérdcmlik, 
hogy nyilvitnosokká tétessenek. 

1�c, tisztelt férfiu, azt kívánod tölen1, hogy állításaidat a többek 
lcözött én is bírálnám n1eg; Sze1nel'e azt, hogy ki fej tcgctném, mint álla
nak folyóirásaink, a 'l'tut. Gyíijteniény, a iiinei·va i Ezek iránt, mely irá
nya t,,rtoznék lenni Jlfuzá?'ionnak, s 1ncly iránya van? Inkább tisztellek 
rnindkcttötökct, scn1hogy kiváns,\gtoknalc engedni ne alcarja.k ; ti lás
sátok, vélen1ényc1n ki1nondásával nüt nyertelc, 1nit nyer literatúránk:. 

rrc tudod, dicsö férfin, tudják azok, lcik minclkettőnlcet figyelem
ben tartanak, n1ennyire egyez kettönknclt vélelcedésc ne1nzeti litcratú
rúnk ügyében ; hogy én téged itt n1int n1cstert régtől tisztellek, s kö
,etni lörckszcn1. Dc azért, sem ha egyezünk, az igcizság ; sem ha nem 
egyezünk, a tisztelet, sértve ncn1 lehet, mihelyt az egyezés okos, a nem 
egyezés ncn1különben okos, dc szerény; söt többeknek egyezésölc sze
rez az ügynek hitelt, a ncin egyezés a személyeknek függetlenséget. 
Nclcen1 kevés, igen kevés lcönyv tctszélc még ugy, hogy egészen tetszett 
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volna. A ki egy egész könyvben, a ki több kötetből álló, különféle, töb-
bektől adott, s feldolgozott tárgyu munltában n1indent javai, mindent 
1nagasztal, vagy gondatlanul tett olvasását, itélete csekélységét, vagy 
hízelékenységét árulja el. 

A mi fiatal iróinkat illeti, ki ne örvendjen ezeknek? ki ne óhajtsa, 
hogy az ősz bajnokoknalc nyomdokokba lépve felebb haladjanak? hogy 
azoknak tetteikre fényesbel{kel vessenek hon1ályt? A ki veteránusaink 
közül ezek:nck. ragyogásokat kaján szemmel nézni, koszorujokat irigyel
ni tudná, az ugyan se1nmiképen el nem k.erülné igazságos itéletünket, 
hogy csak magát, soha nem a ltözjót, szerette, kereste; ki ezen alacsony 
lelkiíségével legméltóbbá tenné magát arra, hogy neve soha a jók között 
ne említessék. De fiataljaink is legyenek szerények: soha ne feledjék 
azt az időt, melyben a legcsekélyebb áldozat is nagy volt, 1uely ha nen1 
tétetik, ők. igy ragyogni nem fognak. Nincs rútabb az irígykeclö atyánál, 
és hálátlan fiúnál. A megaggott iró ne tolja az ifjuság nyakára tanult
ságát , de illik: azt az ifjunak felkeresni, kiv{Lnni, elfogadni; az ilyen 
ifjut az öregnek ölelni, vele mindenét szívesen közleni, s reá hagyni, mit 
tartson meg abból, mit vessen el. Ez volt szava a régi bölcseségnek ; ez 
legyen a 1uainak: is; ez a természettől megszentelt örök rend, n1clyet 
csak elfogultak tapodnak. -

Itélete1u neke1n, melyet hozzád irt levelemben röviden lcin1ondék, 
Jl![úzá1·ion III. IV. kötete iránt, ez: l\iennyire a III. félreesap czéljától, 
annyira czélját lcin1erítő a IV. -1\'Ii czélja a Jlfiizdrionnak, ezt czímjéből, 
és az első köteteknek: foglalatjolcból kitalálni ne1n nehéz. Czímjc ezen 
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gyüjteménynel{ elejétöl Elet s L1'te?'atúl'a. Többen fcnakadtak e czímcn, 
1uint nem eléggé vilitgosan érthetőn (Élet s Lit. II. ]{. 41.'3. l.) s az élet 
alatt Biographiákat; vártalt,cle a megjelent, s ruegolvasott I. köt. láttatá, 
hogy az Élet az életben, k.ülönösen a tudományos életben clöforduló dol
gokat, lcvelezések.et, jeles gondolatolcat, mondásokat, vetckcdésckct je
lent· a Lite1·atúra ellenben jelesb n1iiveltct, és criticát tárgyaz. Az új, 
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görögös Jl,fiizévrion rokon a Lite1·atúl'ával, s az Eletet kizárja, és azt az 
ideát adja., melyet a Lite1·atú1·ánal.; tulajdonítánk csak 1nost. Ha a két 
első kötet foglalatját tekintem, azt kell hinncn1, hogy llliizárion fentebb 
rcndü, tanult, 1uüvclt olvasóknak vagyon szánva , s lcülönöscn a szép 
1nüvésziség barátinak. Ennélfogva itélvén a III. kötetet, n1cg kell val
lanom, hogy Vil?nának 1ueséi, s Gr. JV'lailcith regéi, tündéres románjai, 
nem a 1v.liizá1·ionba valók, bár1nilyen legyen is különben becsök. Az el
sők alacsonyabbak, semhogy fentebb rendü, tanult, müvelt olvasókat 
mulassanak; az utolsók hihetetlenségök miatt sem az életből merítve nin-
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csene�:, sctn arra nc1n„1nunkálnak, sem a n1ai go.ndolkozásmóddal meg
nem lernck. Dc az elsokre nézve, kik az efféléket nen1 ok nélkül fonóházakba utasítják, n1egengesztelheti Sze·1ne1'e iránt a lelkes asszony bold��t'.lt �rnyéka, s a� a gyönyörií Sonett, inely oly szépen s méltán állba1v1oláp1 1nellett, 1n1nt a két szerző, nő és fé1j állanak. Az utolsóknak

hihetet!en�égöket fele�tesse velünk: az a ritka ecset, az a kellemetes, gon
dos eleadas, az a vidám elevenségü festés, melylyel hazánknak e 
n1unkás Gr6fja kívánta honi literatúránkat ritka példával emelni. 1�[
ről hozott ítéletedet, hogy ő a mi leglelkesebb regélőnk, enyémn�k is
v�llom. Ne. né�zük '.11indig a dolgot, sőt a dolgot soha se nézzük egyedu!; az elcadas �dJa .1ucg a müvésznek: be0sét. Nevetséges a Békaeg�rlia1·cz,. dc a k1 ezt JÓI festi, nem kisebb müvészi becse azénál, k i azIlion falai alatt küzdő Isten embereket festé. Az a végtelen Variati6, az a Péld,l, melyet hozzád irt levelemben én is rettenetesnek neveztem, s csinálójától 1nég a józan észt isn1egtagadta�,. tudtomra, még senki javallatát sem nyerte meg. Te
�cke1n azt 1rad, hogy nem azért van minden írva, hogy olvassuk.Ertlek én téged: láttatni akarátok magyar nyelvünk ezer és ismétezer és háromszá� ötvenötszöri fordulhatóságát ugyanazon egy feladásban; s lecsapni a nén1et Jenisch gőgjét , ki azt hiteté el magá
�áYal, s azt akari másokkal is elhitetni, hogy nJár elég, sőt hasonl1thatatlan fordulásu a német nyelv ha azt az egy feladá t 

• 

, < s negyszer en-gedé, 1n1nden hozzátétel s erőszak nélkül adatni. De most már azt
kérdez�.n1 tőled,. azt Sze,nerétöl, azt Szemei·énelc ezt is javaló baráti tói,ha a gog lcrántasára, nyelvünk engedékenysége kimutatására, szükséges, érdemes volt-e a négyszer variált fcladáson 2355-ször feszíteniaz elmét, .koptatni a tollat, koptatni a vasbetüket, eröltetni a Corrector. szen�.et, vesztcg�tni legalább is 500-szor a 63 lapnyi papirost, sa kc�kcdo ol�asót farasztani, hogy lássa, ha ugyancsak vagyon-e a '.e�adas hozzátetel, erőszak, ismétlés nélkül annyiszor változtatva? l'i1it1teluétck arról a fej edclemröl, ki négy ellenséges Icatona ellen 2355fegyveres embert állítana ki? Nevetnétek valóban velünk és a szolgákkal c�yütt, vagy boszonkodnátok. A felesleg nagy erö maga magát nyo�Ja le. I-Ia Sze1ne,·e a feladást ötször adja, eleget tön barátnak nem baratna� s czélt ér; ha nyolezszor, sokat ad, s a gőg le van tiporva'.
-: Azt m�nd,i nekem Szeniere, azt írod te, hogy ez a két utolsó kötettoob vcvot talála mint a két első Hisze ·· ··1··k ·t D · , < • m, s oru o · raJ a. e en ezta szer���sét a két első elhiresedett érdemének tulajdonítom. lVlajd haaz V-d1k is oly nagy, vagy még nagyobb, szerencséjét teszi, hinni fogom,
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hogy a III. és IV-clik is kedvezésben vagynak; dc soha sen1 azt, hogy
a III. nyere l<ülönösön köz lcedvezést, a I\T.diknck fogom én ezt a sze
rencsét tulaiclonítani, n1elyrc ideje 1nár általtérnem, 1nint olyanra, mely
enge1u, és sok másokat esuclálásra, örömre rngadt. 

Egész élet, a nen1cs munkásságnal<, küzdésnek pályája, nyilik itt
1neg elöttünl<. Itt látjuk, s a hazafiuság örö1uhevétöl részegedvc szemlél
jük, csudáljuk, 111int fejlenelc itt ki az erők ; n1int állanak a legjobbak
nal< miíveik, itéletcik egymásnalc ellenében, ezek is, azol< is biza.kodva
a nemzet javalatát, a diadalmi koszorút clnyerhetni. Boldog nemzet,
n1clynel< választott fiai ily bizalornn1al lépnek fel anyai színe előtt!
Szalay Ben:fan1in) s a 1uindig kedves víg szeszletü J{isfaludy, áll a sorom
pón, nevetséges hősével, Fe1·csivel; l<edvre gyujtva a nézőt tovább
nézni, s beereszl<cclni �i vivás teljes közepébe. l{övetkezik a kőtábla,
magasra függesztve, tele írva a ne1nes l<üzclés törvényeivel, melyeket
az ingerlő és ingcrlett hőseknek tisztelniek illik; melyeknél fogva
a gyáv{1bb néző is k.önnyen átláLhassa , ki nagy a küzdésben ki ala-
csony. 

S ime lcét hős, a nernzet tisztcltjei, Kazinczy és l(ölcsey, egymás-
ra nem irigyek, sőt viszont barátságokban keYélyck is, lépnek ki ne-
111esen vívni 1ucg. A biró elfátyolozva a bekötött szen1í.i 'J.'heniiszként,
1uind lce'ttejét, bár külön tekintetekből, koszorúra ítéli méltónak. De a
mi ezt követi, f,�clalommal tölti be a résztvevő nézőt) lccclvetlen scé
nára emlélcezteti öt vissza, a még kedvetlenebb jelenet. Achilt és i!ga
nie,nnont látsz itt egymás ellen inclulatoskodva szikrázni, a közügynek

tcte1nes kárával. Vajha ez legyen a régi boszunak végső kiöntése! s a
haza esdeklő gcniusza békéltesse valahára össze az cgyf'orn1án dicső,
egy mértékben na.gy, tisztelt hősöket. - Bcijzri, a fiatal hős röviden, v.i
lágosan, s igazán adja elé a kis epigramn1án�ik születését, nevckecléset,
csinosoclását hnzánkban, kövctlcczéscül azon theoriának, 1nelyct egye
bütt aclott s J(azin czynak nyujtja a k.oszorut. Kazinczy ellenben szo
ros io-azs�<o·gal itél meo· egy ifjantan elhalt bajnokot, ki, ha n1ás lcö-

o b b 
h . rülmények között tovább 61, szép gyözeln1ekct fog talán arat atn1 .. -

Egy bajnok. érkezik új czítnmel, k.i eddig nem�sen fut?tta pályá1át
'.

most rostával jelen 1neg, birói tisztjét ak11r,·ún 1elenten1. Ez, a neki
tulajdon húmorral, sok: igazságot csípős kaczajjal 111011d, �el.!e.kre mos.�
a vivó, majd a néző sereg vonja félre száját. Ezzel vegzod1k az elso
scéna. l' A másodil< scénát egy parányi levél, mely előbbi l�üzdésre e� e-
lceztet, nyitja meg. S íme egy uj hős, dicső fegyverrel, dicső tollal, b1zo-
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dalon1mal ügyéhez , bizodalommal magához, bizodalon1mal a közön
séghez, lép a dicspályára. V cle négyen vívnak meg, kik lcözött a sok 
koszorus l(a::i11czy dicsőn rekeszti a viadalt. A rettenthetetlen hős a 
nélkül, hogy n1agát 1ucggyözőttnek lenni higyje, hátralép, dicsőségét a 
viadalban inkább, mint győzödelemben találván; s a kit ellenei meg 
nem győztenek, maga győzte magát meg. Ez a győzedelem szebb ugyttn 
a világ n1inclen hadán vett győzödelemnél; de n1i mindnyájan sajnál
nánk, ha egy ily nen1es szerénységii férfiu ugy lépett volna l e  a pályá
ról, hogy soha arra fel ne lépjen: az igazság s tudomány országában az 
ilyen ,isszalépés káros, hol, ha szép győzni, nem szégyen meggyőzetni 
is: itt is ott is a közügy boldogul. - Ez a gyönyörü, valamint hason
líthatatlan viadal valan1int kezdé, ugy rekeszti is a scénát, s lcár lett 
volna itt többet mutatni. 

A harmadik seenát Kazinczy foglalja el, kedvenczével, R611ia iró
já\·al, Szalliiszttal, kit tőle nyelvünkön oly esenyen várunk. Azt vél
néd, n1aga Szalluszt beszél magáról, annyira ben van ezen beszédben 
a Szalluszti szellem és szín. Itt látod R6rna három nagy iróját Cice1·ót,
'l.'acituszt, és Szall1tsztot szemközt állítva, ugy festve, a hogy író festve 
n1ég kevés ,olt; vonz a tárgy, ragad a tárgyat festőnelc csuda ecsete. 

A negyedik scéna régibb s ujabb nyelvbajnokok nemes verse
nyeiket mutatja fel. 1'Iulató és oktató scéna. Az ötödikben ragyog egy 
költe1nény, Scí:rnuel, a szent Iiajda1i Gyöngyeiböl, n1elyeket nagymél
tóságu felső őri P y r k e r Lá s z l ó  Patriarcha és egri Érselc ő excel
lentiája ira, a neki tulajdon ritka l{öltői szclle111mel, s ezt itt, a Gyön
gyökbc forrón szeretett, l{azinczy adja poetai prozában n1agyarul, azon 
könnyiiséggcl, mely fordításait bélyegzi, nemcsak a dolgot adni, de az 
írónak sajúts,\gait is remekül {dtalhozni. S ez a classicus fordítónak 
érde111e; s csak ekkor 111ondhatjuk, hogy az író is igy irt volna ma
gyarul, ha rnagyarul ir. -

A hntodik scéna apróbb, hason tárgyu s szellemit versezeteket 
mutat: z„inyit, a hőst, Z,·inyi 1-Yíikl6st6l; J(e111ényt, Gyöngyösitöl; Á·rpá
dot, Rádayt6t; Zalánt, TTö1·ösrna1·tyt6l. l\Iindegyik n1agán hordozza korá
na�c színét, és a költő sajátságait. Az efféle példákból láthatni, meny
nyit haladott nyelvünk, s literatúránk, s elgondolhatjuk, mennyit fog 
ezentul haladhatni. 

A hetedik egy borzasztó regét nyuj t : ,,A fal közé zárt" levelelc
ben, a XVII sz.lzad közepéből Gr. Jl!fciiláth Jánost6l. Ezt követik a 
nyolczadikban: egy bevezetés a japáni történethez, s ez, és maga a törté
net között, l(ovácsóczynak egy szerelmes dala; s most a japáni törté-
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netecske maga, Kazinczyt6l, alkalmas leczkéül a féltékenyeknek, n1ely
hez hasonlók már a ill. kötetben adattak. Ugyanazon történet balladá
ban, rímes jambusokban, s ugyan az 1(azinczyt6l a próza nyelvén. Vég 
re Gibálrt és E·ma nevek alatt ugyanazon tárgy ro1uánera, ugyan Ka
zinczyt6l, trochaeuszokban. Az egy tárgynalc ennyi alaku változásai 
mind nyelvünk könnyű fordulásait, mind a lcét írónak erejét, nyilván 
1nutatják, 1nind pedig példányul szolgálnak, és scrkentésül ifjainknak. 

Függelékül lep itt meg bennünlc I-Ia1·váth Istvánnak, példátlan ol
vasottságu, majdne1u hihetetlen co1ubinatiójú irónknalc mélységes érte
kezése a Ka j á n  szóról, elkészitésül ez is, mind több más, azon várva
várt nagy munlcának fogadásához, könnyebb értéséhez, s hitelességéhez, 
melyet ez a fáradhatlan férfiu nen1zetünlc eredetéről fog a világ ítélete 
alá bocsátani. Va.!óban a Jl1uzá1·ionnak ez a kötete literatúránk dísze, 
kevélysége. -

l\1it te, barátom, Szontagh társunknak feleletül a nyelv dolgában 
mondasz, oly nyilván értelinü, oly teljes igazs.1gú, hogy semn1it sem 
kételkedem l(isilnkkel azt mindenek felett javalni ; s szeretné1n tudni, 
mi lehetne abban, a mit senki sem hiszen? Ez a tárgy n1ár annyira ki 
van, s különösen általad, fejtve, felvilágosítva, hogy a puszta ellen s ha
talom mondások: nen1 jó ; nen1 szabad; vész a nyelv tisztasága sat . .6-
gyeln1et sem érdemelnek. l\Iiért nem tekintünk jobban a 111inden litcra
túrának történetébe? Vagy csalc a szomszéd litcratúrúéba is ? 1'Iiért 
nem vetjük ennek a két utolsó, s a lcét felsőbb században adott müveit 
össze, hogy látnók, mint szcplősöclött, 1nint ro1ulott az a nyelv, mely 
épen azon az uton, a melyen n1ost a 1nienk halad, jutott a tökéletnek 
azon polczára, a melyen k.evés állott még? Vagy azt gondoljuk-e, hogy 
a }lellének gyönyörü nyelve, s ennek. a gyönyörü nyelYnclc a n1aga ne
mében egyetlen literatúrája, a minden későbbi literatúr.í.nal, anyja, a te
remtés óta volt olyan, a milyennek látjuk tökélete főpontján? vagy ma
gából, egyedül magából, minden külforr{1sok, idegen . seg_éclszcre_k nél
lcül fejlett ki, s nyert halhatatlanságot? Csak a vak hiheti ezt� kinek a
hellén nemzet előtt nem világított nap. l{iüríté ez a n1unkas nernzct 
kelet 1uinden tárait, s az elrablott gyöngyöket kéje szerint ugy f Uzte 
magára, hogy idő lefolytával egészen honosiaknak látszanának. 1Iát lió
mu nyelvére, literatúrájára mi vont fényt? Foszszuk 1ncg ezt llellasz
gyöngyeitöl, s ugy fog pusztán állani, 1nint álla vadságánák korában. 
- Ki kívánjon minden írónak, n1inden irásnak egy tollat, egy arczot,
egy szint , egy ízlést? l\Ielyik literatÍlra nyuj t erre az cgyfornJaság1:a 
példát? Nincsenek-e a világ minden iróinak lcülön sajátságaik, s a k1-
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nck nincsenek,  több-e az 1názolónál, majomnál? S szép, kedves vol
na-e ez az ogyforn1aság? Az egész tern1észet ellene k:iált. - Jó ere
deti n1agyar munkákat csak: az a kor vc'lrhat, melyben a nyelv kifejtve, 
1uagát kiforrva, egyes próbák által kirnüvelve, akármi ideáknak, tár
gyaknak , érzéseknek szép, teljes benyon1i1sokra készen áll, melyben 
nem merész kapkodásolc adják a tollat k.ezünkbe, nem ide oda hanyat
ló lélek: vezeti azt; hanem a szüntclcni studium ltészít írókat; magá
ba szállott lélek , és egy tisztán feltünt nc1nzeti Geniitsz vezérli öket. 
- Do hagyd, tegyek én is vallást. Az a solt idegen 1náz a magyar ar
czon nckcn1 sc1u tetszik, nem tetszhetik, pedig nen1 egy magyar írót
1uutathatnék, a ki minden kíméllés, megválasztás nélk.ül, tiszta hellén,
hellén-német, némct-franczia, olasz-angol színeket ugy zagyvál össze,
s m.izol 111agyar 1uunkáj�u·a, hogy az alakot egészen nevetségessé teszi.
1'c Yahil az, ki majd mindent a n1aga helyén tudál alkaln1aztatni: n á 
lad másként beszél a ,nag,yar, a f,·anczia, a né1net, az a,igol; más és
más szinben vannak fordítva Osszici11, Gess11e1· sat. ]cinelt lcinek híven
tudád megtartani saját charactcrét , és írói szinét. Többen neheztelve
vevék , és kisebb nagyobb kin1éléssel fakadának ki , hogy eként ron
tod a nyelvet, s gonosz példát adsz a fiatalságnak. Követöid a lccserü
,ádokat azzal gonclolúk legsikeresebben mcgboszulhatni, ha feddett, ki
gunyolt helycidct 1ninél gyakrabban , s sze1nbetünőleg haln1ozzák
össze ,  és n1ég máshclyt kercstckkel is szaporítjálc az új szineket. S
íme ez te,·é öket igazán nevetségesekké n1ég azok clött is, kik a he
lyén s csinj,111 á.116 idegen színeket becsülni tudták ; ölt akár 1uagok
beszéljenek, akár 111.ist, rnagyart Yagy idegent, beszéltessenek 111indcn
1ncgY{das1.his nélkül aggatják az idegen ,nisinást n1unk.ájokra. Innen a
bc1názolt Yár , a képtelen zavar. A minden litcratúránalc tanulása I a
niindcnnck vak n1aj1nolása teszi azt, hogy n1ostani literatúránk zavar
n:-.k látszik. Dc én is jobbnak láto1n azt, inintha egy 1nozclulatlan sze
génységében állana. Azonban mivel erről a tárgyról magam is külö
nösen s bővebben akarok szólani , kin1uhi.tvá.n a tévedés okát, s az 
utat, melyen vissza.léphessünk, hogy nagyobb erővel, s biztosabban ha
ladjunk: itt többet ncn1 1nondok. Valahol helye 1ninclennek van , de 
nc1u n1incleonelc mindenütt. 

1Iogy Ciceró többnelc tetszik n1int Szalluszt, nem csudálhatjuk: 
Cicero bőségben áradoz, könnyü, vilúgos, folyó ; a dologban helyhezi 
inkább az eröt, n1int a beszédben; ugy ir, a mint szólana, s mint 
akarná hogy n1ások is szóljanak. Bö perioclusokkal rakott beszéde, 
ritkán engedi öt sentcntiosnsnak lenni. Szalluszt n1indcn cröt a bcszédböl 
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függeszt fel ; nem ismert saját szépségeket hinteget; ugy ir, a hogy 
nem beszélt, s a hogy ne1u akarhatja, hogy mások beszéljenek. Rö
vid, csak igen ritka pcriodusai beszédében egymást érik, meglepve 
szüntelen az olvasót, a legválogatottab mély értelmii scntentiálc. Szal
luszt az a római prozaisták között, mi I-Iorácz a lcöltölc lcözött. 

Kinek a lcevés szavu, mély értclmü, magas szellemü sententiosus 
I-Io,·ácz kevesbé tetszik mint az áradozó, könnyelmüleg szökdelő, indu
latok.ban merengö O·víd, annalc Cice,·o fog Szalluszt felett tetszeni. Ne 
feledjük hogy iskolánkban a p a t e  r e 1 o q u e n t i  a e r o m a n a  e , 
Cice1·0 iránt majdnem isteni tisztelettel tölteténk el ; Szallusztról vagy 
semmit se1u ha.llánk, vagy kevés jót. Az a hiszem, hogy csak az ir jól 
deálcul, a ki cice,·oniane ir, korán elfoglalá ítéletünket. De azt ne1u tu
dom nem csuclálni, Tacititsz barátja mint lehet barátj� inkább Cicer6nak 
mint Szalluszt,iak. -

Csokonay imádójánalc körömben én senkit sem ismerek. Egygyel 
valék, a ki öt elsö lcöltönek hitte ; de ez nem e földön született. Az 
ö ízlése nekem nem izlése1u. ,,Földiekkel }átszóját" szeretem komor 
kedvemben én is énekelgetni, de ódának, a szó müvészi értelmében, 
soha sem tartám, s ne1u tarthatom, mig azt szabad, lcell hinoe1u, hogy 
Ho1·ácz és Be1·zsenyi ódákat írtak. Azt azonban ne1n javalhatom, hogy 
valal{i lcöltöményeit kijavítgatva adja; baráti ezt a n1erönck rosz ne
ven fognák venni; a 1uerönek baráti pedig azt fognák ohajtani, hogy 
idegen mü javítgatása helyett maga adna jobbakat. 1\1aradjon kiki az, 
a mi volt, s maga ép sajátságában állja ki a minden kornak ítéletét. -

Szenie,·e lcérdésére talán 1naga Szeniei·e tudna legjobb feleletet ad
ni. Ő mind a 'l.\id. Gyííjteni6nyt, mind a 1J1inei·vcít, nem iso1eri kevés
bé, mint akárki rnás; 1J1iizárionjcít pedig senki sem ngy, 1uint ö. A 
Titd. G-yü}teniény, mindenes gyüjten1ény, kiterjeszkcdilc a tudomány és 
mesterség minden ágára , minden e1nber talál benne , a mit maga 
hasznára fordíthasson; de fordításokat

1 
idegen elme szüleményeket fel 

nem veszen. Ennek czélja azért a nemzetnek: minden tárgyu , s águ 
mi.ívelése; a szorgalomnak, tanultságnak, szép és hasznos mesterségel{
nek, a földmüvelésnelc elömozdítása, lcözvetlenül 1nagából a nemzet
kebeléből, a magyar elinék tanulmányaikból, szerzéscikböl. IIason czél
zású a !Vline1·va, csak hogy ebben lcevcsebb gond fordítatil;: az élet
hasznaira, mint az elme és szív müvclésére, s fordítások is fel vétetnek.
A Muzátrion a szép müvésziségnek látszik egyedül szentelve lenni.
Eddig azomban csal{ a szép literatúra volt foglalatja; ohajtnám, hogy
a muzsikára, a lcéprajzolásra, iráson faragásra is te1jesztené figyelmét,
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1ucly 1ncstcrségek 111:ír hazánkban is kezdenek gyakoroltatni s honosí
tatni.

Pannonhalmán, sept. 1. 1829.
l(azinczynak Gitzmics. 

Enge1u Fiired,·e nem az a végső szükség kergete, mely Szeine·
rét és T'itkovicsot; bajon1 alább áll, dc annyira. mégis, hogy, ha idő
köz�cn 11e1u. oszlatou1, 1nunkásságon1at ott ott megakasztja, kedvemet
szeg,, s ha 1gy marad, rémüléssel tölt cl, hogy erőt veszcn lelkemen·
s én gondos, tal,ín kelleténél gondosb vagyok, a roszat megelőzni. Fe:
!ette rr'.cgörYcndcztctctt hozzám utasított iratod a jJfitzcfo·ion, ügyében.
Ezt 1uar Ji'ii1'eclen vártuk, s n1egkaptuk volna. még ott létemben ha
egy tanító társan1

1 
kinek talán szükségesb volt a cura, mint nel�em,

az a.lkaln1atoss�1ggal előbb nem érk:czik, mint rendelém, 1uclyen haza
k.clle jönnö1n. Dc Sze1ne1'e elég szorgos volt azt csakhamar utánan1
küldeni. i\Iost már ennek áltvizsgálásán gyakorlon1 új erőmet, s öröm
mel tapaszt�lo1u, hogy a dolog 111cgycn, s vigan megyen; annál vi
�abban pcd,g, hogy veled gondolkozom, mely egész társa.lkodássá vá
lilc Ilogy Yclcd mindenben egy véleh:eclésen legyek ezt te lelkes fér-
fi 1· . l 

' ' u nen1 c1Yanoc ; hogy a. fő ideákban egyezem, előre felteheted. 
CicCl'O barátjait, n1int Szallicszt becsn1érlőit nevetem őlc 11e111 tudják, miben áll az írói érdem. Elötte1n írói érd:1ne Tacifl:tsznalc is nag�·ob� 1uint .. �icel'ona_k, de olvasása. fáraszt, 1nikor Szallitszté ragad;

�,ce:·onak boscge unaszt. De azt csuclálon1, 111int lehet Tacitusz ba.rátJa, inkább bar.\tja C'ice1·onak, 1uint Szallusztnak. A többit 111a.jd el-1uondon1.
' 

, , . �lla�)o�od �- édes b�ráto�, sziintelen aggód{isba.n tart engemet;s. azei t n11ncl tobb tuclós1tást ohajtok tőled. Sze1ne 1·e s Vitkovics hoo-ylctck reszkedtct: mind a k .ettő szép szívvel bíró· s n1ikor az el:ő
:�ink,�s l,ell�év�I, ritka gondolkozás{iva.l, meglepő ; győző itéletével,o� �n�cd er�esci�·cl en1cl bennünket; akkor a. 1uásik: vidá1n lredvével,de, aJ lclcn1_cny_c1v�l az élet ,ig körébe vonz le. l\Iennyi veszteségünk.lenne e kct ferfiunak enyésztében ! l\Iinket most is a bizonytalanságsz�i�veszt; ��ug. 16-ún volt nálunk Vagner az uj Prépost. Szép lelkü-
11� ÜJas kcpu s ked,ii férfiú. Isten tartsa. fen kedvetlen gondjaid lcözott lelked nagyságát.
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Széphalom, aug. 17-én 1829.
Guzmicsnalc J(azinczy 

baráti tiszteletét.
Illik a te gondolkozásodhoz, a te érzéseiclhez, a. te ba.rátságocl

hoz, nemes lelki.i férfi, oly melegen venni részt az engem érő csapá
solcba.n, mint utolsó leveled bizonyítja.; s án1bár akarnán1, hogy a jók
fájdalom érzései nélkül gondolkozzanak róla.111, ör,endck mégis, hogy
együtt szenveded vele1u szenvedési1uct. Azok valóban nagyok. A sors
nak tueg leellett voln erántam 1nár 1801-bcn enyhülni , s i1ne mindig
csapkod. I-Ia. csalt 1nagan1 szcn,•edném vcrdcsésit, ne,n panaszkodná.111 ;
de vedd feleségemet, vedel hét gyer1neken1et, kiknek se1n azt a neve
lést nem adhatom, a. mit adtam Yolna, ha ezek nem érénck ,ala, se1n
azon örö1nöket , melyekre számot tarthatnának. - De engedd , hogy
elforduljak sebein1 lá.tásától. Azokat felednünk kell, mikor lehet. 

Sept. 17 -én 1829. Eddig irtam volt ina egy holnapja ,{tlaszon1at
hozzád édes barátom, s a sok baj félre téteté azt ,elein, s nen1 en
gedé , hogy máig elővegyem. I:-lidcglclös feleségem , ]J)r,iil pedig és
Antonín legidősebb lcét fiai,n, nem csak hidcglelősek, hancn1 inhidcg

I betegei. En és a.nyjok is1uét kigyógyulánk , dc a két fin n1ég 1nin-
dég olyanok , mint a légy ősz felé. Betegek csaknen1 minden cse
léclim i s  , igy felesége1nnek , k.i külső s belső gazdaságo1uat 1uaga

viszi , (inert engcn1 elfoglal a per és a. creditorai111 zaklatása , s a li
terárius dolgozás , melyet most haszonra is akarolc üzni) annál több
a hata.· \Az egri É1·sek a salzburgi fürdőkből Gasteinböl lci.ildé Yissza még
juliusban a. Szent J-Iajda1i Gyöngyeinck. fordítás:tt, öt lapnyi igazítások:
kal. Én a. nyalábot sept. ,J:.én vettem, n1inden crön1et és időn1et, a
mit hideglcléseim cl nem raboltak, a munlca kisi1uítására fordítottam.
Ime tizenhárom nap alatt leírtam 203 lapot, s 111ár csak a 1llakkabék
vannalc hátra„ Azok. is le vannalc fordítva., cle le kell tisztázno1n, s
akkor általkülön1 az É1·seknek még egyszer, hogy tekintse végig, s

, 

küldöm a nyomtatóba.. A költséget hozz,í. az E,·sek adja 500 példányra;
s ezt a nélk ül, hogy én k.ér tc1n volna, s neke1n hagyja az cxemplárokat.
, ' En százat az E,·seknek lciildök, s azon leszelc, hogy barátim 300-nak

eladását magokra válalják. Előtted nincs titkom: mcgakaro1n kérni
Villax Ferd. urat, mint azon szerzet, ne1u tudo1n n1ely ncvii, fejét,
melynek az E1·sek i s  tagja. volt, hogy ötven pélcl.1nyt vegyen meg; tő-
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le illő lesz azt ajándékban osztogatni el lelkesebb vendégeinek. Ugyan
ezért kérlek, taníts meg első leveledben, 1ni a Czisztereziták magyar
országi fejének a titulusa? Eszes embernek a czí111 csal< hang; de
az eszes e1nber is kénytelen hozzá szabni 111agát, a n1it a rend kí
YÚn. - 1'éged arra kérlek, hogy ezen egész tárgyat hallgasd el, és
,-edd a barátság rózsája alatt mondottnak.

1'egnapelőtt, kedden, feleségem utánam jöve a tőle1n három fer
tálnyira lakó l(o1ná1'orny 1\Tá11ihoz. Septen1bernek 14-én Abait!}nak re
stauratiója vala, s testvér bátyja, Abattjnak subst. Viczeispánja, s en
nek igen tiszteletes hitvese, bemenének Kassára, s a beteg Nánit ltét
frajczin1er , és egy éltcske asszonycseléd gondjaira hagyák. Az én
11agyanyün1 ezen família tagja volt, s én velek tesvéri barátságban élek,
l{áni pedig neke1u sokat is köszön , mint én neki. A feleségem test
vére megérkezett I(rass6 vArmcgyéböl a kázméri executióra, mely hol
nap kezdődik n1egint, s ezt itt nem bagyhatánk a háznál; nekem, vagy
felesége1unek itt kelle maradni. E szerint vasárnap 13-án feleségem
és én átmcn6nk az öt hét óta fekvő beteghez ; feleségem a testvére
miatt haza jött, én pedig ott maradtam keddig. Képzeld édes barátom,
111cly jól esett nekem azt bizonyítani egy beteg barátnémnak, hogy én
róla gondoskodtan1, s bátyja s ángya távollétét lcipótolni, mihelyt be
tegségem tágult, és a meddig az executio közelítése cngedé, kész vol
tam. A szegény beteg azon na,p ólta érze lcönnyebbülést 

I 
bizonyosan

nc1n én 1niattan1 és feleségem miatt; de az oly történeteket az ember
h:1jland6 egy részben annak is tulajdonítani, a mit szcl'et. Azalatt báty
ja, a diétai hircs kö\'et, első \Ticzci:;pánnak választatott meg, s a hira betegre jóltcvőlcg hatott. i\Iidőn feleséí>'etu kedden érttem J. ött mond-
. 

� ' Ja, l�ogy ,egy akkor nap érkezett levelemben, Fáy And1·ás jelenti egypesti baraton1 rucgholtát. - Szeniere1 kérdém clijcdve. - Nem. - Barátom, oly igazságtalan valék, hogy hallván ne1n Sze11ie1·e, n1indent csendesen értettem. \T égre kimondá. Dc 1uidőn kimondá, összeszorula szi
��c1u

.'. 
s ncn1 tudók szólani. Ez az igen derék, ez a tiszta lelkü, ez azu��unket oly szentül szerető ember is oda van tehát 

I 
és oly kol'án.I 1 1 · aug. 2G-án született. 1\Ia írok Kulcsá1·nénak s kihirdetem hogy

. 1 
) ' n1inc cn 111unkáját összcgyüjtön1, s kiadom. Becsületes ember Öl'ömét leliabban, La 111cgholt barátja sirj[tra virágot vethet. Ji'cíy íija, hogy Sze1ne1·é1n ismét roszul van s Helnieczy irá megfeleségének a 17itkovics halúlát 

I 
hogy Pati mc� ne ütközzélc a híren' .. s egészsége s.uccussiót ne szenvedjen. - B aráton1, mely széplclku ember hal k1, ha Sze1nere hal ki, s mit vesztünk, ha nem dol-

191 

gozhatil< ! - Be szerencsés ö, hogy ezt a derék asszonyt elvevé. i\>Iit
tenne 111ost, ha fclcségtelcn volna, n1it, ha valamely fiatal leányt vett
volna el. 

Sietnc1u kell bevéo·ezni levcle1net, mert az cxecntióra tartozó irá-
o , 

sokk.a! rnég kész ne1n vagyok egészen. Elj szerencsésen, édes bará-
tom 

I 
és maradj 11cken1 az 

I 
a n1i vagy. Szcrctnén1 tudni n1iben ncn1

vagy az én értclme1ncn, nem n1inthai nem türn61u, hogy más nem ugy
gondolkozik 111int én - hancn1 1uivcl a te gonclolkozásodat ott is tisz
telem , a hol nem javalhatom. Jó az 

I 
hogy nem 1nincl gondolkozunk

egyformán. Kérlek tudasd, azt velcn1. 
Sept. 17 -én délben. Képzeld egy szerencsétlcnségen1ct. - Aul'6-

1·ában vagy Ui·ániávari 1negjclcne egy franczia izlésü cpigrao1má1u.
Pocta vagy, s historicus 
lvli vagy nagyobb, biz én nem érte111, sat.

s vala1uely rosz ember elhitetni igyekezett Gróf Teleky J6zsefet és Dc
zsőffyt, hogy rájok van a czélzás, mert egyik sora e,1:

lllustritásod 111cg nem sértcn1.
Teleky soha ne1n ira verset, Dezs�ff'y soha nen1 liistori.�t, s az cpigra1n
mát 20 esztendő előtt írtam. Lchetc-e tehát czllzás? - Telekynek ina
irok : D . . .  nek ncn1 irolc.

Pannonhaln1,'tn, octob. 7-én 182\:l.

l(cizinczynalc Giiz11iics

idvczlését.

Vitkovicsiink halála cngc1n is mcgrczzcntctt, bátor hihetőleg volt
előre látva. Benne mi 111inny.ijan sok.Lt vcszténk , pesti társaink leg
többet. Szem ,ei·e miatt rettegek , könnyen ér<lckclhciö ö, érzékeny, és
itt félénk. l\Icgküldé1n neki a l\Iuzcírion ügyében hozzú111 intézett ira
todat késérvc cnjco·yzctci1n1ncl. Én a tündéres mcséknel{ s annak
az ir;óztató Példának, 1nint 1nár írtam , bar:i,tja lenn! nc1n tudok,
egyebekben tökéletesen egy értcle1nbc11 vagyok veled. En a te der�k
iratodon és a Jllu.zál'ion 1'.ét kötetén úgy n1cntcn1 által , hogy 1.naJ cl

1 

s 1· ' . iuindenhez szólhatnék vala1nit, s pedig, a1uint ze1ne1·e c1Yana, sztve1n
szerint.

Igen
tisztelettel

ör,·cndck, hogy a „I{ajdcinkor Gyöngyeit" te torcl_itottad; s
érzem maga1nat azon nagy férfiú cránt eltel ,·e, k1 a nyon1-
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tatás költségeit önkényt válalá fel. Sem1nit sem kétkedem, hogy ba
rátid annyit, mennyit kivánsz, cl fognnak szólleszteni. Hozzá 1n bízvást
küldhetsz 30 példányt, ennyit clválalok; ha megszorúlsz, többet is küld
hetsz; a mit magan1 helyben elnem adhatok , szét küldö1n váro
sainkba. 

l'illaxnak canonicus titulusa lí'ö tisztelendő. Jól fogsz cseleked·
ni ,  ha a borítékot latánul küldöd , s írod : Reverendissimo ac Am
plissimo ( ez vagyon sche1natisz1nusokban is) belő! pedig nagyságolod
a szerint, a mit pesti tisztelkedésünk alkalmával mondogatni szoktad:
honore n1111qua11i 11eccat1,r. 

1\losolygá1n új szcrcncsétlcnségedet, 1nely előttem már régen tud
,a, söt ,uár feledYe is volt; s azt gondolám, bár e volna minden sze
rcucsétlcnségcd ! D ... fy panaszolkodva, s kérdezőleg, tal{dgatólag, ir-

, ta ezt n1eg nekc1n. En Yálaszomban lehetetlennek állítá,m lenni, em-
lítYén azokat, 1niket te hozzán1 ö felőle n1agasztalólag írtál. Sajnál
hatní, hogy a nagy férfiak elég gyengék hasonló gyanúnak helyt en
gedni. Eszcn1be jut itt l(isfaliidy l(átrol hasonló panasza Urá1iia el
len. Egy költött levél circulált Pesten, mely azt hirdeté, hogy Szede1·
és Bein1el „1u1·órát megrontani szc\ndékoznak. ,,Bár megronthatnák, mon
dú1n az clötte1n panaszlónak, literatúr.1nk sokat fogna n)rerni, habár
mi jónál is jobbat 1nutathatna; de 1nég a költött ezé! megközelítve
sincs !H Szecle1·óen ily alacsony acmulátiót senki fel ne tegyen. 

S,zenierének, mivel töle1n is akart vala1nit a J.11uzárion jövendő kö
tetében, aj(tnlá,u (}1·dnidbót Etelkát l(ölcsey crisisével, Sonetteniet a tied
del, 1ncly utolsót ha fclvcendi, ujra dolgozom java,llatocl szerint. Élj
szerencsésen a tieiddel !

Széphalom, octob. 27 -én 1829.
Guz11iicsriak l(azi1iczy. 

' 
11110 édes barátom, beléptem életem 71-dik esztendejébe. Tekints

vissza vcle1n cln1ult napjai1nra, s kérdd 1nint javítottam sorsomon, hogy
gycrrnckci1n úgy örvcndhcssenek {dlapotjoknak, 1nelyben őket én ha
gyon1 , 1nint én annak, a melyben ösci1n igyckezeteik után én maradtam.
Nc1n csak nc,n ncveltc1n, a 1nit nckc1u ök hagytanak, hane1n azt is meg
fogyasztot1a1n, a n1ig a fclcségcn1 örökét kerestem, biráim előtt isten
telen testvére ellen, eladta1u, clköltöttc1u minden vesztegetés nélkül a
magamét. Borzadok attól, hogy ily éltes vagyok, s sok esztendőket
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többé 1naga1nnak nem ígérhetek. - De árváin1ra gondja lesz Istennek, /s ö tárnaszt barátokat, p[trtfogókat nekik. 
Ez az october neke1n ezen gondokon kívül is, gyilkoló holnapom

volt. Azon ponton állék, hogy fclesége1nct, élete1n boldogítóját, elvesz
tem. Octob. 7 -én, 8-án, 9-én ágya körül állék, tartottam jobbját, s
úgy vártam 1uinden perczben, hogy n1ég egyszer vesz lélegzetet, s
hátra döl, és elalszik örökre. - Barátom az ily scénúkat nem beszéd
ből, ne1n olvasásból, hanem tapaszta!{ts után kell isn1crni. Ez az egye
dül irtóztató a tcrn1észetbcn. - Orvosa nem hitte, hogy meg lássa töb
bé. - A nyavalya né1net neve Gcdar1n-Entzünclnng. - Életben maradt,
dc oly gyenge, hogy n1ég rctteghctek: elvesztéseért, retteghetek attól is,
hogy nyavalyája sokáig fog tartani. - Nem vagyok én annyira elké
nyesztctve, hogy a 1naga111 bajomat tekintsc1n a miudenekénél nagyobb
nak, s fclcjtscn1 a jót, 1nelyct 11eke1u az isteni gondviselés adott: dc
szeretné1n 1négis tudni, hol az, a ki ily elakadcisba jutott mint én? 

A Sze ·nt l!a:jdan Gyöngyeit holnap küldöm a Patriarcha Érseknek.
Scptón1ber és oct6berben azon dolgoztan1

1 
s azért is, hogy felejtsem az

engem öldöklő bajokat. - 1\Iost 1najd a jjfailcíth Regéin futok végig,
rnelyeket 111ég 1825. fordította,n, s azt is küldöm nyomtatás alá. Én a
1.llaitcít!t tcrc1ntö lelke könnyliségét, si111 aságit és azt a nagy világ tónu
sát, 1uelyet ö bele víve clolgoz�tsaiba, nagyon tisztelem, csudálo111, irigy
lem.

Szenie1·e megszólított, hogy sürgctné1n én is nálad a feleletet arra, a
111it én n1ondék a 'Atluzárion felől, s kérlel< édes baráton1 , teljesítsed, a mit
Szeniei·e vár. Azt ö nch:em szándékozik ált küldeni, hogy, isn1ét ha lesz
reá mit 1nondanorn, eln1ondhassam. - Némely barátink nem tiirik az ellen
111 ondást és a pert, s azt garázdaságn ak: s egyébnek ncvczgetik. Tulit
n1ondanak. hát arra, hogy Dietcíinkon s a várn1cgyék gyiilésein néha za
jongva is mennek a tanácskozúsok. Nekem még az is r�sz néven véte
tik, a mit Csokonay felől a J.vliiz{1J1'ÍJ>nban monclotta1n. Es bár megszó
lítana, a kinek ellenem panasza van, míg n1ost n1cntsége1net nem hall
va kárhoztatnak. Ez a szerencsétlenség ér cnge1n azzal a férfival is,
a kit 'én oly forró szívvel szercttc1n és szeretek, a ki nekcrn kcvélysé
gc1n volt, és örök kcvélységcn1 marad - Gr. Dezsőjfy J6zsejjel. Elnyel
a szégyen, mikor azt lítto1n, hogy annyi megtisztelő barátság, annyi jó
téteJ, annyi felsegéllés után cngcn1 ez az egyetlen egy, ez a nemes
lelkű cn1bcr néz hitetlennek, hálátlannak, a bar:itság clárulójának ! de
tisztaságom érzése, és az a gond, n1elylycl a G1·6fnalc kárommal is tar
tozom, hogy mentségem ötct 1uegnc b,íntsa, hogy neki kedvctlent elő
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ne hozzalc, eltilt attól hogy szóljak. Eljön az idő1 1ucly 1ncgbizonyítja1 
hogy én ncru felejtettcn1, Dezs�-/]ynek ,nivel tartozorn

.' � . . l\1ég Pesten Yalék, 1uidün 1uegérkczék a l(assci� Jllinerva 1dc1 első 
!(ötetc, s baratink figycln1cssé tevének a G1'6fnak azon vcrsezetérc, 
mely J{isfaludyho.-;, 13erzsenyihez, T1öl'ösrna1·tyhoz van intézve, � ezeket
vigasztalja a szcn�cdett búnt;1sokért. - J7ö1·üs1na1·ty és a többiek ncn� 
érték, hogy T'ü„üs1nal'ly mint Yígasztaltalhatik, holott ötet soha senki 
ne1n bántotta. Továbbá az ugyan ott e1nlcgetctt Hangzatkán aka
d.inak fel nén1cly barátink ; dc én cl ncn1 tuclá.1n hitetni 1naga
mat hog,· az a nyil ellcncn1 legyen ellőve; míg végre egy valaki bi-

, .; 
l l ' .zonyossá teve, hogy Gróf Dezs�O'y 1nagát egy epigra1n1ná1n á ta erz1 

n1cgbántva. S képzeld 1ncly cpígra1n1ná1u által! Imbol van: ,,Poeta 
1Jagy s historicus, cc 'l'oldi 1Iandb. der ung. Poesie; s hol dolgozott Gr. 
D . . . historiai nc)11bcn? s ha nc1n dolgozott, 1nint hihetik, hogy az 
az cpigran1n1a, ellene Ya11 ellőve? 8 1uondjnnk-c egyebet 111i11t azt, hogy 
ez az cpigraru1na IS esztendős, hol a G1'6jot még inká.bb nem bántha
túm. Némelyelc úgy hiszik, hogy én itt 110111 Gr. D . . . hanem Gr. 
T ... ellen üzén1 tisztclctlenségc111ct. Tctszilc nekem, hogy ne1u tudják 
1nclyik ellen? De 'r. viszont YCrsct ncn1 írt, soha, amint ugyan én 
tudom. \Tégre azon gondolatra jutok, hogy az egész vád ellcne1n on
nan jő

1 
inert az cpigra1nmában ez a sor is ill: 

Illustritcísod n1cg ncn1 sértem. 

'rcgyük hát Celebritrísocl. Én esküszöm az Istenre, s hazán1 bol
dogságára, nyclviink s literatúránk boldognh\,sára, hogy mcgse1n álino
dám, midőn azt irtani, ltogy érttc D ... vagy T . . . neheztclhcs
scnck. 

Baráto1n , köztünk gonosz cn1bcrck is vannak; kik az ily szik
rákat vagy 111:igok. lökik szívekbe, yagy azt lánggá fújják. Azt azolc 
c„elckszik, a kik szeretnének ragyogni, s nincs mivel. Nen1 kell vilá.
gosabban szólanon1. - A posta n1a indul, sietek, hogy levclcin1 cl ne 

' 

n1arac1janak. El j igen szerencsésen ! 
'J'c taliln ncn1 tcszesz ruagaclltoz illetlen lépést, ha e levelemet 

Gr. DnPk küldöd in originúli; azoknal-: következésében a 1nikct Gr. 
D. n1aga panaszla, neked. Az a G1·ófot n1cgcscnclcsithcti, a megcscncle-

' 

sítés pedii jó cn1bcrlicz ncn1 illetlen. Bn pirulolc 111aga1nat ily fertel-
mes vád ellen n1cntcni

1 
n1int ha azzal václolnánalt hogy lopta111.

r 
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Pannonhalmán, nov. 2·án 1829. 

J(ciziriczy1ialc Guzniics 
baráti szíves tiszteletét. 

Szemerének én angnsztusi vásárkor n1egküldén1 ké.::iratodat a 
1nagaméval együtt; ő nern felelt; azt scn1 tuclon1 111int áll egészsége. 
Isten crösítse a széplclkü férfiút , hunytával soknt, igen sokat veszte
nénk, kinek 1nár sok gyengélkedését is mélyen érezzük. 

S0;?1·on restaurált l(is-Jlla1·lonban fényesen, ünnepileg. Nagy Pál, 
hazúnk Grachusza \Ticzcispán akart lenni ; Széch1nyi Istv<ín tölc kitcl
hetöleg tevé ki n1ellctte magá.t a Herczegnél. l\Iincl hijábnn; a IIerczcg 
ne1u canclidálta, s úgy látszott, hogy a 1negye se1n kivúnta, félvén a 
hajthatlan Ielki.í e,ubert. Nagy rajta üte a Hcrczcgcn , rnegcresztc tü
zes nyelvét. E tettét többnyire baráti is gá.ncsoljúk. 

1:\. Cardinális Pri111ásr6l az a hír futa1nodott, hogy a szel rncgüté, 
dc segitettek rajta. Ilövid nyakú, kövér, Yérrnes cn1ber, könnyen el
halhat. Roppant építése kecl véért én neki n1ég több évet óhnjtok. Ila 

' ő k.ihal , nem fog-e azonnal helyébe lépni a te im:\dott E1·sckecl 1
Siess a Iiajclctn Gyöngyeivel, hogy n1ég ez idén Ycltcssük. Én 

n1inden jót várok. Élj bajaid közt is békében , nyon1<l azokat szebb 
örömeidnek érzésekkel le. 'l'isztelem nagyságos nődet, s gyer111ckcidct, 
különösen lzid61·á11iot. 

l\1ár bcpccsétlé1n e levelet , n1ikor Sztankovics győri kanonok, 
fordításaidnak, n1int már irtarn, nagy kedvelője lépe be hoz-zún1 ; el-
1uondán1 neki, hogy a Iiajdari Gyöngyeit készülsz fordítúsban kiadni; ő 
javalta csclckcclcteclet, egyszers1nincl azt a tan,\csot adja, hogy a Pa
triarcha képével együtt adnád. Sokba nc1n fog kerülni, h::i. a 'l'unisziász 
elött álló képnelc reze meg vagyon; különben sem kétclkccle1n, hogy a 
Patriarcha ezt a költséget is fclvála.lja. 

Széphalom, deczcmb. 12-én 1829. 

Guzniicsrialc J(azinczy 
szives tiszteletét. 

l\fár van hirem, édes bar<1tom, hogy levele1nct közlécl; dc az ha-
szontalan volt. 0 uen1 fogad el sem1ni feh·ilügosítást , s 1naga n1a 
gát csalogatja. Rútat én tenni nem fogok, söt clu1ondaton1 a 1nit J:..te-
2,os Then1isztocles1·ől 111oncl , ha jól emlékczcrn: ista contumelia eu1n 
non fregit, secl ercxit. Azonban moralit:íson1 vétetvén gyanúba, szóla-
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ni fo .... ok a Jlluzárion olvasóihoz ,  ne1n felőle , haneu1 íclölcn1. Olvasd
0 

az egyik czikkclyt. . 'I'al:1lrr·1t·i1- t·1po..,.atóztak. l.;.i van itt bántva; tudni akarák aztJ) e e t>' < �, " t>" ) 

t 'J · · sol·a11 l..!zc''l) c' rzésü cm ber ú O'V ncn1 fog- leskelődni a,:1JUa O'aJll O CS ,e • '-' OJ � 

ulú: a uiit b�fcd előtte házi gazdája, mint az ut[tn ncn1 fog fülelgctni,
a 111{t előtte cn1l.,crcinclc súgva mond, s kérdé-e valaki J11al'ticiltól, ki
az az ö l•'iclenlínusza s Cosco11iusza J Dc a t[l,lúlgatók, tapogatódzók 11e1n
{dh\nak 1ncg itt; vúdlottak , s ncn1 csak a legi�azságtalanab� vttd,�a.l,
111cly 111agát hallat.i, hancn1 a lcgképtclcnebbcl 1s .c�?szers111111d. 'I1sz
tasft<roiu büszke érzésében nem liLt,in1 n1aga1uho� 1llonek, hogy 1naga
uiat

0

cgy gyalázatos tett gyanúja c:llcn védjem. Brdcmlik a büntetést,
s elnémulok.· s tisztelettel forduh·ún cl a tisztcleten1ct oly nagy mér
tékben érdc1;,lő gyanítottó l ,  dévajkodva felelek vúcllói1nnak:, n1ert ök
csak ezt érdemlik. 

Nekik tch{tt azt n1onclon1, hogyha nem én iráni vala az cpigra1n-
iuát, s tölcru ](érdctnék, mit n1011dok, ki ez az Izé uran1, feleletem ez
volna: minthogy itt oly ,,alaki felől van szó, a ki verset is ír - �II�nd
buch ll. 1(. 4-1 lap, sor 9. Silány verse,L) - és roszúl; történetet 1s �r, �azt is roszúl én iróinknal" egész kisded seregében 1uást gyan1tan1
nc111 tudok, n;int - JJe 1·ecsenyi ):{agy Lcíszlót. 1\Iert i három praedicá
tu1u mindenek itélctc szerint, ö rc.í. illik leginl(ább.

' Dc hoo-y·an 1· uthntna ö azon n1cgtisztcltetéshcz, hogy ö ri löjjc-,1 o 

C' l 1. • , á.l nck uyilat '? hogyan illik ö rc,i, az llluslritcís 1 1ncly 1uost e evritas . -
tal yan itt fclYúltva, cgyü\'é? - lgcn jól, au1int ugyan nel{cm látszik,
1ncrt nyilvlin van , hogy az cpigrannnatista büntetni akará ugyan dc
linqucnsét , clc ncn1 akar,i, hogy erre rú. isroc1jenck. Oly ruhát vcte
tehát rá, 1nclyct viselni nem szokott. . . ,,Dc hút az Izé? - Izé annyi 1nint Valanii ,agy Valciki.; s a szó
Yal akkor élünk, 11 1ikor a ki,,únt szó ncu1 jut eszünk.be, vagy JUt ugyan,
dc nc1n akarjuk ki1nondani. A czíin lehetett volna „Egy valakihez". De
amaz jobban illett a dévajkodó cpigra1umboz".

1\Icnnyi bajt csinálnak a,:1 cn1hcrek u1agok.nak és ro[1soknak ok
nélkül.

,, Éu 1uindég inkúbb érzcltc1n a 111ásokon elkövetett 1néltatlansá.-
got, n1int an1it rajta1n l(övcttck cl -· ugyn1oncl egy franczia levélben
a ncn1cslclkü, dc nicgté,·cdt halttncló - s innen van az, Logy inkúbh
l.,únt a Cliokonay ellen clki.ivetctt igazs.igtalanság ,  n1int az ti ruúsik
cpigranllu, n1l;g 1,a annak tárgya én volnék is. Ila ez a Poetánk, a ki
oly gazdag ocslrumban, itt vagy ott 1ncgbántja i s  az ízlést n1inclcnütt
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annyi zsenit szikráztat, hogy az érclcmlett dicsöségtöl scn11ni cpigram1n
ncn1 foszthatja rncg a .  1naradék clött. 1\kkor irni tehát ellene versben és
prózában, n1idön ö már ne1n él, a helyett hogy az ízlés ellen elkövetett
hibái fcdcztctnénclc fel ellgséges okokkal; az kcgyctlc�ség; azt nyo1u
tatni fclölc hogy a halál elkapta gyalúzatja clijl az .1bprirliríssat, 1nég
több n1int kegyetlenség? hol veszi asszonyo1n a te sógoroll azt a ke
vély bátoi·scíyot, hogy egy Poenicit condc1nnáJjon, 1nclyct a publicun1 ncn1
látott?" - n1intlta abból, a n1it Cs. ada, ncn1 láthatnánk, nc1n kövct
kcztcthctnénlc, hogy ö, ki csak: dévaj szcszélybcn vala igen nngy, hc
roicun1ot nem adhatott volna szcrcncsé\·cl? Eln1ontlitn1 azt is, dc bán
tás nélkül , hogy Acgyptusban a holtak, a rón1ai Ccnsorolc által az
élök büntcttettck; eln1ondá1n, hogy a fari, rpiae sentias, 1uindnyájunknalc
jusunk,  s 1ni szükség rán1 neheztelni , 1nikor Jlfuzá1·ion kész felvenni
az cllenkczö állítúst. -

És ez legyen elég. - IIallcl isn1ét fogadáso1nat: én  'rútat tenni
nc1n fogok.

Tegnap vcYén1 a nagy Széchenyi leYelét „ A Tucl6s Tdrsaság,
1ucly régen megszületett, n1ég sc1n kapta rneg a keresztelést, - ezt
írja, noha válasz(Lban a textus václan1 és véclcl111c111 Yolt. A1nit neked
itt a két lapon n1ondék, becsülctc,n kivánta, hogy 1nonclja1n; dc én a.
sebet nen1 fogon, piszkúlni. 1'uclod-e 1inrle istac lacry1nae?

Exccntiónkban 1nég sc1n boldogulok. NoY. 30-tól dcczc1nb. 3-ig
Epe1jes1·c jártau1 bír,\,n1hor,. A sógoron1 azt l"ivún ja, hogy az ö prac
tensiói 38,000-bcn fizettessenek ki asztalára a suppntatio clö tt, hogy
ö osztán 28,000-ct, sőt talán n1incl a pénzt, n1cgesvén a supputatio,
vissza fizesse. Ezt azért, inert látja 1ncly nehéz annyi pénzt összccsi
nálni, s ennclc ürügyével igyekszik részünket tovább birni.

A szent Ilajdan Gyöngyeit 1uá.sfél holnap előtt lckíildén1 halha
tatlan írójának. Eddig nyo1uta.tják Budcín. �Icllcttc lesz 11iviríni által
f cs tett, s n1ctszett képe. 1'cgnap oh·asá.1u az ujságban, hogy Báró
Ba1·k6czy László valaha végre 1ncgkapá a veres övet, a 111it én, ugyan
neki lcöszönölc. Igen ncn1cs lelkü e1nber ez a fiatal kanonok. Elj sze
rencsésen, édes barátom, s szánd szcnveclö barátodat.

l'>annonhahnán, cleczc1nl.,. 13-ün 1829.
J(ciziriczyricik G'iizmics 

tiszteletét, iclvezlését,
Kettős leveledre vagyok adósod, édes baráto1n. Az clsörc vá

laszolni csak aklcor szándékoztan1, ha n1aicl a G1'6f válaszát vccnde1n;

•
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láss:un s tudassam veled, mit teve az igen nen1es szíven az igen szép 
levél. 1\ levél nélu\ny sorral tölen1 k:ísérőleg, noven1beri vásár alkalmával 
l{ú„olyi urhoz volt utasítva, s Kúl'olyi visszaírt, hogy kézhez szolgáltatta 
azt. Ekkor írtam , s n1.ir hart11adszor haszontalan Sze1neréliez is. Fe
leletet innen is, onnan is hiúba várol�; s tőled már a másodilr levél 
érkezett. Nagyon aggóclo1n kéziratink 1niatt; dc el nen1 veszhettek; 
Oszvalcl theolog. profcssorra voltak bizva, s ő bizonyosan 1negaclta. 
Dc én azokat ncin augusztusban, hane1n septernber végén küldé1n. Meg 
irtan1 kétszer Sze1ne1·ének, kinél k.crcsse, ha történetből még sem ka,p
ta Yolna; s arra esetre, ha eltévedtek, én a tiedet lcmásolta1n n1a
gan1nak, s ezt küldöm meg; a magamé csak töredéh:ben van nálam, s 
1uost lehetetlen idöt venncn1 újra feldolgozni. 

Sajnos, hogy nagy en1bcrek, tapasztalt férfiak annyira könnyhisz
cliniick egyet s niást inagokra érteni , s a próbált barátot gyanú alá 
Ycnni. Igen örülök azért, ha a 1uagát megbántottnak vélt gyanújából 
tisztul; ezt n1ind a ketten leginkább érdemlitek. 

Nagy nyereség !eszen a hazának P. képét a Szent }lajdan 
Gyöngyeivet birhatni ; nagy a fordításra nézve is; keclvesb !eszen így, 
s kapósabb. 

A 1ni S:ita11kovicsunlc k:ét hete hogy elhagyott bennünket; in
kább tisztcltcrn, szerettem a szép lelkü férfiut, semhogy neki egy Is
teni:eledet ne 1noncljak; s minthogy ő nek.ed is tisztelőd, ide írom ha
n1ar késziilt jan1buszai1nat; Sonett fogott lenni 7 ha az idő engedi vala. 

Győrött lakik egy tiniá,·, fVit1·da, ennek tíz magas, szép termetü, 
müvclt, lángcszi.i, jóvérű férfi gyermeke, s egy leánya ( dévajságból 
szoktúk ök rnonclani : tízen vagyunk férfitestvérek, s 1uinclenikünknelr 
Yan egy lúny testvére.) Ezek n1ár mind kinőtt, kitanult fiatal embe
rek, két pap, két ti1nár sat. 111ajcl mind jó muzsikusok és énekesek. Az

egyik pap , thcol. prof. a pesti sen1inariumban iskola társam, azólta 
tartós jó barátom, testvére által ezen verseket négy szavu énel(re te
�cté, és íg,y négy TVn1·cla énekkel lepé 1ueg a Praelatust, végvacsorá
Ja ala�t. 1 uclno_d kell, hogy Sztankouics az éneklő lcarnak nagy barátja,
inag� is �anult cnekcs, hetenként Acadeiniát tartott. 1\1:egbocsáss fecsegé
serncrt; 1�en szcre�cm ezeket a derék e1ubereket, s szívemnek jól esik,
hogy nck,k ,·alam1 kedvest tehettem, s az is, hogy veled közölhetem. 
l,ásd, többnyire csak német énekek zengnek az ilyes társaságokban 
111ost pedig 1nagyar zengett. 

' 

ll. Pált tettéért én nein vádolhatom: ö az ország gyülésén többet
n1ondott, most hevében valamivel disztelenebben, de felhevülése nem 
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volt olc nélkül. Azolta, hogy levelemet irta1n hozzád, volt szcrcncsé1n egy 
barátjával bcszéllcni; ez azt n1ondá, hogy N. bizonyossá tevé az első \T. 
Ispánt, 1\Ticzkyt (kit ö teve egylcor V. Isp:iuná) hogy ö csalc candidáltat
ni  kívánt, hogy 1negyéjébe11 ne l{tssék megvetve, kit az egész haza tisz
tel; de a V. Ispánságot elválalni nc1n fogja. (Ez igaz-e, vagy a mit 
ugyan egy hitelesnelc látszott cinbcr uh�n írtan,, n1cg1nonclani ki tudja?) 
}.,Ticzky hallgatta-e ezt el, vagy a IIcrczeg ncn1 hitt Pali szavának? ismét 
bizonytalan. Elég hogy Pali megvetve érzé 1nagát, s ez f�\j. 

Örvendek. feleséged felgyógyultán; neked pedig az cxccutió foly
tatásához sok szerencsét kivánolc. 

Én kis csónalcban biztosabban ülök, 1nint nagyban; s csalc az kér
dés, ki mekkorát képes lcormányozni. Tekintvén a szerzet körülmé
nyeit, én tudo1n, hogy a lcicsinybcn többet haszu{tlhatok. De én 1neg
nyul)'ocltomban 1uost 1nár semmi efélével nem gondololc; a jó Istenre 

0 

ö bízom megan1at. jobban tudja nclcc1n mi jó, mint magan1. 1\Ii!1clcn 
örön1cm könyv és jó szívek, s ezek. között a tiéd k.ülönöscn. Elj a 
tieiddel szerencsésen. 

ISTEN VELED ! 

Az Istenek ragadnalc cl tőlünlc 
Ó Sztankovics magokhoz. - Itt hagyod 
Kiket szerettél, s kik szcrcttcnck 
Téged viszont, Győrnclc vidán1 lakóit. 

l\ienj, vár birói széked, érdemed 
1\féltó jutalina, várnak. a pörök, 
Várnalc Themisznck felkent papjai, 
Segédi.il a nehéz ügyhez, közikbe. 

Való, solc arczot mos keserv k:önye, 
Az áltkarolt barát, s a jól gyámolt 
Szi.ikölkcdő, éretted összesír ; 
S az énelccs lcar hosszan rí utánnacl. 

De bú s örön1 vegyítve játszik itt: 
Bús a rideg szív, s a gyámoltalan; 
Öröm derül ám arczán a honnak, 
S a hon szerelme felderíti ezt s azt. 

•

• 



200 

1'itenj Sztankovics ! flazánkna.k ügye hív, 
1'Icnj ! - Ne1n lehet hazához biitclcn 
1\ hü barát, s az é>rzékeny Gyá111oly. -
A jók fohAsza leng köriil utadban. 

Széphalo111, cleczen1b. 30-án 1829. 
Gii;;niics1ialc J(azinczy 
baráti szíves tiszteletét. 

\7 égc az csztenclőnck, kedves barátom, s illő végig tekintcne1n az 
clmult tizenkét holnapra. i\{cly csapások értek engem! De 1nely örö
n1ek is. Ne legyünk hálátlanok a Gonclvisel6s cránt, s az örön1 cmló
kezcteibcn feledjük a bajokat. 

Sze11iere n1egkapta az én iráson1at, és a 1nit te aclál hozzá. Ezt kel
le legelébb neked 1nondano111, megnyugtat:isoclra. 

'l'e nekem Sztankovicshoz irt j:11nbusaidat küldécl 1ncg; én neked 
a Szent ll<�jd,in Gyöngyei előtt :'.tiló hexan1cterekct küldön1 itt. l\íaga a 
fordított tnunka rnár nyomtattatik Budán, én ezeknek (a hcxa,nctcrek
nck) lefordításával clkéstc1n, s csak tegnap tcvé111 postára az Érsekhez. 
Nyugtalan v,iron1 ,-álaszát, hogy lássa1n, mint clégeclett 1neo· vélek, 
és n1it kivün bcnnck változtatni. Dc nyugtalanít az is, hogyb te inint 
ítélsz felülök; inert higyj nekcn1, édes barátotn , én benned nem csak 
az igen ncn1es lelkií, s a nagytudon1ányú en1bert tisztelem és szcrete1n 
hanen1 azt is, a kinek beszédén i,qen sok báJ van. - Tuc1o1u én mel; 
helyek ezen hexa1uctcrei1nben gyengék: Ilyen ez a második lapon: 
1,F611yt hagya hajluíszni, s rninclennek nézni niagunkat" ezt szerettem vol
na világosabban 1nondani. Né1netül így Yan: 

Pflanzt in clic llerzcn Liebo zu schnöden1 Gowinn und Empfindun
gen nicdriger Selbstsucht - dc ncn1 tudán1 1uegigazítani. 

. _A �e ja1nbusaidra azt jegyzen61n meg, hogy az utolsó lábnak: 
rnuideg ?anibusnak kellene lenni, tudnillik a 10. syllabájú sorokban 
(nem a tizcnegyosokben.) ! .. ásd a Phaecle1· senáriusait. A többbi láb áll
hat spondeusból is, de a sor annál szebb, 1uinél több benne a jambus. 
� dact�·lus és anapacstus ugróvá teszik a grávis sch6mát. - Vannak: 
Ja1n husi sorok, hol az utolsó láb spondeus vagy trocheus. De ott min
den sor spon. vagy troeh. syllabán végződik. Az illycn schémájú ver
sek skánzonoknak neveztetnek. - Ezelcet csalc a schémára nézve 111011-

do.m, mc'.·t vers�id bolsö érdemökre 110111 mondhatok egyebet, 1nint
1n1nden Jót . Az ily daraboknak nem kell pipere. A búcsúzás kínjait 
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érzö szív felejti azt. Ilyenkor a szív 1nclegsége az egyetlen érdc1u; 
azt pedig versed egészen adja. 

Folojté1u feljebb n1onclani, engedd hát itt iclentenon1 cgyilc kér
désére lovolednck, hogy a kép 1nagyar aláírással lesz a künyv elött. 

1'Iinapi levelemben talán n1ár irtam, n1ily glossákat csin,Ut a té 
ved6s6böl kiszabadulni ne,n tudó, s h\j<lalina n1icsoda Yastag kicsapúso
kat enged n1agának n1ind a. 1ncllctt, hogy azt francziásan 1nogczukrozza. 
' En ink.{1bb szoroton1 a ,uagyar egyenességet. Dc n1ikor az eniber azt !útja, 
hogy a haragu,-6 sz6gyenel haragnu611ak lútszani, és 111égis teszi, 1nit sz6-
gyenel, kisértotbe iö n1ogvotésscl és hideg szán:íssal nézni, a ki annyira 
ne1n bir 1uagúYal. 1izonban legyünk békével, és higyjiik azt, hogy ö bizo
nyosan egyike a legjobb etubercknck, s felesége egyike a lcgnen1osobb 
torc1ntrnényü asszonyoknak, s 111indcn liib,íjok az, hogy ennek szerte
len irrit(tbilitású inalc jutottak, a1naz pedig, 111 indcnbcn nagynak érez
vén s találtatni látv,-\n magát, annyira hozzá szokott niagát ragyogónak 
látni, hogy elretten a feje felett hirtelen elmenő felleg árnyékntól is, s 
itt gyenge volt azt hinni, hogy rr1ás csapdostatvün 1ncg, ö csapclosta
tott 1neg. Do ilyet annál gyanitani, a ki ötet keYélykod,·o nevezte ba
rátjának, és n1ég n1ost is híven szereti, feltenni, gyanítani csak n1égis 
irtóztató 1uegtéYoclés. 

Rogy üriigyo legyen garázd�dkoclni, Csokonayt állítja n1cgsértctt
nok. Nincs szonyjo, nincs tnocska. Lússuk hát. Végig forgatta1n; n1int 
tetszenek ezek : · 

,,1\. balhatatlans,\g felette 
Örök tc1nplon1át építette 
A melybe ?negholt a hal,íl H. 

Pozsonyi kiadás lap 29. - s 
Könyozzen a góhér s bandorista bakar, 
l\Ielyct 1uost az agyag fült szoba ja takar. 1. 103 

baka?·, bakatoi· (Biharban, veres sziní.i szőlögo1·czd; s n1int az bando
rista? an1int a banclcrista homályosítja cl a ne1n bandoristákat a ma-
g a  szé1)sé.,.ével · ú.,.y a bak:ar az oo·yébb szölöncn1cket. A n1ásoclik sor 

" l:> ) l:)  b ezt teszi : 1'iíint enge1n fed a hideg ellen a fütött s1.oba, úgy a ba-
kart tőkqjéro hányt föld. (i\lert n1i télre befedjük szölötőkéinket.) 
Lap 105. l{iklcel a }-.Toét6l beplántált l-Iogyközön Bárkát, vagy is boi·

kát (roszacska bort) rakat a borözön. 
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Dc a koron:ít ! a koronát! - ,,Lap 107. folyók, patakok, 
l\Iondj,itok 1ncg: llyn1pha nem fórdött-c benne, 
:i'.Icrt úgy t{1n nagyon is fliszei·szcí.nios lenne! 

az az 
1

a fcrdö 1\�IJ111JJha a, vízbe csunyítana ! ! ! 
Es n1égrs 1ncgb,\ntása Csokonaynak, hogy én azt mondám, hogy 

a nyeri tök ja ,·allásai nak, tapsainak. szo1nja Yele szcnyj ckct, 111ocsko
kat kö,·c!tctc cl. 

Dc lcgyün!( nyugalon1ban, s ne cngodji.ik:, hogy egy tiszteletet 
órclcn1lö c111bcr gyengesége feledtethossc velünk, hogy ö tiszteletet
crdc1nel. 

' 

BI j szerencsésen édes baráton1, s 1naradj nokc1n az uj eszten-
dübcn is, a u1i eddig ,olt{tl ! 

Pannonhalmán, jan. 18-án 1830. 

J(azinczy1talc Guzmics 

tiszteletét. 

i\[egbocsáss nagyérdcmií baráto1n, hogy szép levedre késöcskén 
felelek. Fő 1lpcítunknak gondolatunknál korábbra rendelt ünnepi beik
tatása, nicly febr. 14-én fog történni, felette 1negszorított. Egy verso
zctbc kaptain, s ezt ez időre Yégezne111 is kellett, hogy nyomtatásban 
l.ithasson Yilúgot. 1\ szerzet történetét irá1u le hcxa.111cterekbcn, Pan
nónia szcízarljai czbn alatt, oly formán, mint Zii·cz c1uléke van írva.
1Iogy ezt cl nem értc111, érzem , dc ha több idö engedtetik , jobb fo
gott lenni, 1nint a, n1ilycn n1ost. Sokat nem csinosítgathatta1n rajta, s a
Yégét össze is kelle huzno1n, hogy végczhessen1. l\1a.jcl mcgküldö1n
neked is.

l\Iit te az izctlcu iigybcn csclek:szel, egészen helyben hagyom; 
szó nélkül hagyni csak azért sc1n kellett, hogy embereink oly merö
leg no találgassanak; legyenek inkább annyi méltánysággal, nem ke
resni 1nindcnütt bizonyos szcn1ély sértést, hol az író sujt, s nem egyet
sújt, hanen1 sujtja n1ind azokat, kik magokat suJ'tva érzik s azokat is 

, 
- ' ' 

kik nc1n érzik, dc érden1lik. En a tuclon1ányos világban a vétkesek-
nek büntctésökiil ezt a 1uódot tarton1 legkín1élöbbnek, nevezni s k:or
bltesolni a vétket, elhallgatni a vétkest. Eddig setn leveledet vissza, 
scn1 cránta YÜ.laszt nc1u kaptain; jele a bizonytalan tünödésnek. De 
uncle istae lacl'y111ae? gyanítYa sem tuclon1. 

Barkócz!/11ak örülök; én öt 1uint scminaristát ( esztendeig valánk 
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Pesten együtt) jó, igen jó fiatal cn1bcrnck is1ncrtcn1, s buzgó ma
gyarnalc. 

A hexameterek lclkcsclz, s szépen forcUtattak. Nokon1 a n1agad 
által l�ijegyzett sen1 fogott volna nc1n tetszeni ; én elég világosnak 
találo1u, s az értclc1n benne nincs tévesztve. Csak egy cselcély, gran1-
matikai észrcvételc1u van a 2-dik. vershez: luí1jaidon, a 1násoclik sze
mély nem vcszcn fel jottát a nevekben. - l\Iikct te jan1buszairnhoz, 
jegyzctül írsz, jól tudom ; de én azt n1uszik.a, vagy énok alá s hainar ké
szítette1n; vigyázno1n k.ellc ink.{tbb a tagok egyszá1nuságokra, mint a 
jambusz szoros törvényére; azért ja1ubnszokon s spondcuszokon kívül 
egyéb lá.balcat ne1n vegyíthette1u. Nyomtat{1s ah't tudtotu nélkül adta 
valaki, most sc1n tudom ki. 

Csolconayi·6l ítéletemet a il[uzárionhoz adott sz6láso1uban vihígo
san lcin1oncltarn. Csudálon1, mint tarthatják , öt oly nagynak, oly fedd
hetetlennek. lliszcm, milyen fogott lenni Ai')Jácliása, annak elgondo
lásához nem felette éles eln1e kívántatik. l\Icgit6lnünk pedig szorosban 
épen azokat kell, kii( vulgo csudáltatnak, és sokban hibúsak, hogy 
legalább hitvány kövecseilc igaz gyöngyök gyanánt no keljenek. 

Nincs bizonyosb, mint hogy jövő nyáron Diiíta !eszen; scn1-
1uit sem kételkedhetünk, hogy akkor a Tii�l6s 'l'círsascíg is meg fog kc-
resz tel tetni. 

S6gorod új praetensiój:it nem értem. 1.'e talán csak nc1n tartozol 
neki 38,000 forinttal! 

J-loi·vát Endrénk miolta Tétet l'\íz1ncínddal felcserélte, egyre nyava-
lyog; erős fájdaln1ak szaggatták elsöbb clerek_

ftt, azután lábát; 1nost a 
rosz gyomrába vette 111agát. l<'éltc1u életét. Do A1·pádjcín folyvást clolgo
zilc, s n1a holnap végzi. Te élj boldogul a tieiddel! 

A Gyöngyökből rendelj hozzá1n 30 példányt ; s írd meg a pénzt 
hova küldjem s mi úton. 

Széphalon1, febr. 5-én 1830. 

J(azi1iczy Gu,z1nicsnak 

szíves tiszteletét. 

Rég olta ne1n vevéd levelemet, kedves baráto1u, de azért nc1u 
hitted, hogy rólad sokat nem e1ulékeztem, s képzelted, hogy január 
7-én kérte1u Istent, hogy áraszsza rád 111inden áldásait. Többet kérte1n:
azt is kértem, hogy tcren1tscn solc hozzád valókat. Bizony az én életem
sok és nagy örömelctöl volt volna 1negfosztva, ha ugy menénk vala cl
egymás mellett, hogy a sors bennünket össze ne hozzon .

•
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T'itkorics ut:ín ín1c oda a tiszteletes T'i.1'ág is, utolsó leveled pedig
azzal ij esz f, hogy J�,nb·ét is cl vcsztlictj ük ; én sza vaidn[l,k 1uás érte] met
ncn1 adhatok. - l'il'ríg nagy Ycsztcség; dc ki csucl.Hkozhatik azon,
hogy egy 78 esztendős cn1bcr Yégre elhal'? Örökké csnk nc1n élhetünk.
l)c búr az nz angyali jós:ígú cn1ber, kinek nc1u kclle ragyogás, hancn1

csak 1 1yugrtlo111, és szabadsúg, életéhez hasonló véget érhetett volna.!· IIolt
YOln:i n1cg oly csendesen a. hogy[l,n élt. lJrí1·tfai1té bar.ttné1u nckcn1 ezt
iijn: ,,Jnnuúr 22-én \·íg Yolt, nc1n volt sc1u1ni baja, kinn járt; úgy
fok vék le nún L n1 indég. Jan. 23-ún gazclnsszonya sokáig zárva látván
reggel ajtaj;it, kopogtat, szól dc feleletet ncn1 YCszen. I-Iallgat az aj
tón, s hörgést hall. l•'clrcpcsztik nz njtót, s T!irúg a szoba közepén
fcksz_tk haltlokolYa. - Jforvríth Istv�ínnak azonnal hirt adnak. Az jött,
dc k1 segíthet guta ütött örcgrn? Ejjcl jan. 23-ún 10 és 11. óra közt
szünt 1ucg élni. - Sze111e1 ·e I'cílné írja, hogy jan. 25-én tcrncttctett el.

1 ·i,·<iy clötte1n nen1 kc\·ésbé tiszteletes, ha csak en1úernok nézem,
1nint 1niclijn 11 ·,;nak. Bnráton1 , t,intoríthatlan lelket visclc a7.on két
boloncls:íg ellcu, n1clynck az egész vibig hódol, a JJny és a 1Jénz sze
rclniénck; s elüttc sr:ent Yala n1indég a szent. S írásain kitetszik, hogy
isn1ertc s S7.crette a rón1ai írókat, kiket né1ncly zehc1jc cLnberünk,
ki n1ag,it Yalan1inck nézi, 1ncg scn1 ért. Való, a n1it egy nagy ember
jcgyzc 1neg i r,ísairól „ 'l'isztci beszéd, de 1,ii.nden ti/z nélkiil; nagy rész
ben Yaló. Dc ha, solia se1n1nit ncn1 adott volna is, 1uint a I-1orcíczb6t
fordított f:Jati1·ríkat, és EJ)i.stoldkat, halhatatlan dísze volna a nemzet-

/ nck. l�n neki n1 inden niunkAi kö;r,t azt a fordítAsát irígylcn1 leginkább.
A J[o„<Ícz odú iban sokat elhadara.

l(it fog 1nost kikapni szú1nunkból a halál? 1ncl't az ifjal(on épenúgy kap, n1int rajtunk üregeken. - l{cttegck az én Sze?1ie1·é1nért.l\Iindég kércn1, szóljon orvosaíYal s rakasson pióczát vagy füle n1elléYagy hút.ira. - - , Keki az a baja, hogy vél'C süri.í; onnan jö rheun1úja és aranyere. l�pen így szcnvcdc Újhelyben egy ncke1n igen kedYCS baráto111 .i\ Ia j or Br1rtlios ú 1·. Négy esztendeig, 111egszii né.s nélkiil, i tta a patikát, s haszon né! kül. \T égre fejére ragaszhinak 4 pióczAt, soda leYc a f;'1jdalo111, n1int e S7.Óra · /..;r,JJ· }'el /s 7'cbJ
. r - 'fudod-e ho('/'y

• , .  ) , • . 
, b Januar 111sban f)alin(Í sz[tnon akara bc1ncnni I'éczelrűl I'est1·e; lovai el-ragaclt.ík, szúnát f'elforcliüík, 1nag.i.t, és f-iscúlis Szécsy urat, s a szobale.ínyt kirepiték; a kocsist ped ig, ki a loYak közé esett, 1negölték? 1\.z 1-:r;;e/.; írja, hogy a 8z. Ifajdan Gyön9yeinek első nyo1ntatottÍYC n1ár kezében van. Én azt n1ég nc1n láttam. - l\Icgbatározni akönyv példánya :\rát 1nég nen1 tudo1n.
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li 38,000. forint erAnt kérdesz. - Eln1ondom röviden. - A
Táblált ide itélték a rátát, és az usttsf'ructust. Dc az alperes n1ég sc1n
szeretné részcinket kiadni. 'l'udván, hogy ennyi pénzt össze szcrzcni
nem könnyü, és neLn uzsora nélkül, azou istentelenséget kü,·eti cl te
hát, hogy t itulo 1neliorationun.1 38,000. frtot k ivún, s a,1t akarja, hogy
neki ·fizettessék. le a pénz, az asztalra. Akl(or vegyük s;.;,in1ba, 1nivel
tartoz ik viszont ö nekünk titulo ususfructns ab anno 1817. 8-a nug.;
s ö, a 1ni a supputat io szerint neki n c1u eon1pctál, ncl(ünk azou órúban,
a melyben a 38,000 neki elébe fizettetett, vissza fizeti - l�z világos
vcxa, és ellenkezik 1n incl a scntentiá.Yal, tnind a. clolog ter1nészctévcl,
mert a hol azon tárgyban a perlekedő felek egy1uá:;nak kölcsönösen
tartoznak, ott a fizetés előtt kell meglenni a supputatiónalc 1[i volna
abból, ha 1ni nyertes felperesclc azt mondanánk: 1\z cxccutio az usus fru
ctus cruit ióján lcezclödék. J\.z neki.inlc enny i s ennyi ezret ,id. 8ógor

fizesd az asztalra. 1\kkor vegyük calculusba, 1uit tartozunk 111i neked
letenni titulo mcliorationu1u, s az asztalra lefizetett sun1m,idból vissza
adjuk, a m ivel neked tartoznnlc. - Oly l(ézzcl tap intható, fogható ez,
ho()'y erről l�étclkcdni ncn1 lehet.

b Gyergyát gynj ték reggeli 3 k:or, s ezen lcvclcn1et f ch.vc. iro1u.
Ahhoz hozzá va.gyok szolcva., s nekc1n nc1n alkalu1atlan. Két terde1n
az in fol io bekötött könyvvel pulpitusom. De szemetn elunta a rnun
l(át, inert Sze11ierének is hosszú levelet irtaLn n1ár. Tehát élj szerencsé
sen, édes baráto1n. Az Isten tartson rucg nel�cn1 tégedet.

A hu1ja iilra, karjaid braebia tua, pa1ja, mint csókjaid. stb. A
mi vidékeinken húraidat minden h il>ásnak venné.

Pannonhalmún, febr. 20-{tn 1830.
J{aziriczynctk Gu::,1nics 

iclvezlését.
Fö .1\.pátunk bc ilctatás i napját követő napon vctteLu lcvele�et

nagy érclcn1ü barAto1u. Hogy tőled feledve legyek, bár lev_clccl �c�ssc�,
soha fclnen1 teszc111 · de azért ohajto1n n1égis, hogy levcle1cl m1ncl s11-
rübbck logyenek, c �ekbcn éle111 én legszebb örö1nci1net, melyekre an
nál nagyobb sziik:;égcm vagyon, wcnnél ink{tbb ta.pa�ztfllon1, az c�yc:dülséonelc Jcözclítését; hullanak, s hullni készülnek, kikkel .1neg�ucl.u1k
oszta�i rolcon érzéseinket, s a helyükbe lépőknek nehéz k1lnd1'.1, � ha
kitudtuk., niég nehezebb n1 :1gunk.éival cgtcsítn i,, go1�dolk��'.1.sa1k�1t.Ez a ,12-ik leveled hozzit111; n1cnny 1 ok kcYclykcdcsrc . Ila o1on1cl,ct

•



• 
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S7,cdsz az éu is1 11crcte111böl, n1cnnyivcl többet szedek én a te barátsá-
rro 11 ó 1 ? 1 l\I · ·· .. · ] · ] 
0 

t ) . . t ennyi orom tnar csa-: az 1s ne �cin, hogy neked, dicső cn1-
bcr, én kicsiny cn1 bercse örö1ncket szerezhetek! Ó Yalóbau a lco"tisz
tább örö1n az, 1ncly a jók társaság,iból harmatozik. keblünkre. Azért 
lcszcn énnekcrn az az értckczéscn1 rniudcukor a lcgkcdvescbbik, 1nely
lycl a te baráts.ígodat ha ncn1 érde1nlcttc1n is, dc n1egnycrtein. Tart
son Isten 1nég sok;iig bcnuiinkct cgy1násnak. 1'artsa 111eg nekünk a 
1ni jó S::en1eré1tket, a 11cu1es, szép szi,·ií J)alit. 1'öle eddi"' nem tudtain 
Ycnni lc,·clct, most cgy1nüs után kettö,·el lepett mc/)' · 

0

mindenikében 
I' 

b ) 

te �cs _in�gelégccl�sét jelenti a Jlluzcirion eránt közlött vélen1énycn11nel,
s Pali h1zclkcdnt nen1 tud, nen1 akar. Egyszers1uiud criticit kívún tő
lc,n öncr'. tic,1júra, 111clyct D�brentey Barcsairira írt. Csiklandós portéka; 
dc kcd,·ct ncrn szcgcn1. Bn a n1it érzek, tudo1n sértés nélkül adni 
s 

-�
1a ki így !s sért,·c érzi 1nag.ít, az igen kényes nebánts virág. É�

Dobrenteyvel Jól élllok, s .\Jlani akarok, 1níg ö nein ak.a.r nem állani. 
.t\z én hi\'alalo1n kötni, és soha nc111 bontani. 

. 
r·irrígunkon illctödten1, s ki ne illetödjék egy oly kedves vete-

rannsnak cltiintén? Dc ő n1c<>'ét·ctt a l1"lálr1a1· · s }1a � 
' 

o « , , ,. , 111u.r eo·yszer az

cn1 bcr
.
l �léri

. 
a tehetetlenség kora, 1ucnj ünk ! init ácsorgunk; unatko

zunk itt? nnt ácsorogtassuk rajtunk a ki\'áncsi szcn1cket? l\íc ... 1 1 · ·· 1· • .· . .  , . . .  . 11J un r, 
11tun '- szc1111t, HJ palyat UJ erővel kezdeni Eul ' 1 

• 1 
. .. . . . . .. , . 

. - 1 1·en1c nem Javu , 
svt han.} atlan1 latszik; s o 1ucg clhctne unatkozás nélkül. _ Szenie-
1·l11��et .

én � tünödé
.�
töl félt�n1 leginkább, s a cstiggedéstől. Vajha a tár

salkodast J�bb�� or�
·e�dnc, � gyakrabban 1ucgt0ított szelíd vigassigok

ban f
��cdnc

. 
baiat. I �til:a raJta nen1 segít, ront. Sajn,í.lom nője esetét, 

tlc lio
0

y baJa nc1u tortcnt, onnan o·)'anítoin hoo·y Paz; · ·va· r l"l 
. .. , 

o , o • IJ n !e o e 1s, 
sciunnt az

. 
csctrol nem irt. Szegénynek: T1ibn6ja is Péczel-Pesti utjából

liozla niagaYal a hal.\lt. Bár neked is tanácsolhatná1u ne virraszto·at-
• 1 . 1 

, < o< 

na 
. 

annyit; ,orod t
.
übb nyugalinat kiván; bár én oly korban, milyen

a tied, c1nbert annyi e]cycnséo·"'el cltnc s lélek d "lt · l 
b . . .. .. . ot> , eru seg·ge , s annyi

aJJal kuszkoclYc, nc,u ismerek. 
\7 égre

. 
a 01'. válaszolt, vagy inkább a Gr. tüstént adott válaszát

csak 1�1ost 
.
ícbruúr. elején vctte111. Keni csak, dc még k:ét levél mását

cg�
' nc

:.
1�tct, t��c� 1lfc11·ieliez, s egy lrancziáét · u1agától a G1·6fnéhoz. A 

�1 • 111eo' an gyozocl,·c, hogy az epigra1n 111 110111 öt vágja· de nem ar-
rol ho"y ncn1 '1' 7. ·t E t " 1 

' 
. , ::' 

• · · .:t · 'z o egy C\'cleclböl aka1ja tudni melyet te 
ll:ál, s O �h· asott. Utóbb, úgyn1oncl, Gr. Gvadányi ellen inté�cttnek val
lad �z cpigrainniot. ('l'c nckc1n Pe1'ecsénvit írtad.) Bn szcrctné1u ha te 
senki ellen nem intézted Yolna kiilönöscn, Yagy lcgah:Lbb cg; ellen
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intézettnek lenni ne vallanád, hane1n inkább általjában 1 11indcnck el

len, a ](ik historicnsok is, k.öltöl� is, s cgyfor1nán roszak:. Neheztelése

a Gr6fnak Csokonayn nyugszik. En neki Cs. eránt 1negirtan1 ilélctciuct,

s azt is, hogy szabad, sőt ebben az esetben szükséges is ,i holtnak 

poetai bccséröl szólani ; dc hogy crk.ölcsi charactcrc bántúsát hcl ybc�1

én sem hagyhato111. A G1·ój' azonban a te érdc1ucidct tudja becsülni,

sat. - Én , écles barátom , a ki az cfélc izctlcnségckct nagy férfiak

között fájdalon1n1al nézciu, azt javalnáin neked, hogy 1ninekutúnna te

a gyanakocl.íst, s ök. a te lcn1onclasodat n1 cllékes utakon 1n[u· tndjá

tol�, írnál egyenesen 1nindkcttönck, s a. dolgot úgy intéznéd cl, hogy

köztudáss,\, ne váljél�. Az cféléknck köz hirclctésök csak botr{u1koz

tatja, boszontja a közönséget, szo1norítja barátir.kat, elle11jcinkct gyö

nyörre indítja, sat. Azonban te tu
1

dod, 1nit cselekszel, 1néltatlan clolgo� 

cselekedni nem fogsz, tudo1u. Eu a dologba 1nélycbbcn crcszkecln1 

nem akarok. Ila oltó nein lehetek, gyujtó lenni teljességgel nc111 fogok.

Te neke1n a Jiajda1i C:yönyyeióöl, mihelyt kijönnek, 30 pél

dányt fogsz küldeni, vagy i 11 kább rendelni. Én neked. 
c�y p�ir Sonel

tet és C"'Y historiai cpicont: Pa n n ó n  i a s z á z  a cl Ja t cz1m alatt.

Írd 11100.

0 

a, Gyöngyök árát, mihelyt n1cgl1tLtározva !eszen, s a 111ó
.
clot,

melyly;l a pénzt s vcrscin1et veheted. llová ? kihez ? n1iként? küldJcn1.

Isten tartson. 
Széphalon1, marcz. 15-én 1830. 

Giizniicsncik J(cizin c;:,y 

tiszteletét , barits.-lgos idvc:t.lését. 

Negyedik levél, a 1uit hozzád n1a kezdek, hogy egri 1nulatáso1nat

s Ege1·be tett úta1nat neked fcssc1n , s hárn1,°Lt 1núr clkcllc Yctne1�1,

mert többet találta1n mondani , mint a 1uit a tisztelet, hila s szcme

rcm en<>'eclnck. Élö szóval mindent cln:1011danék, mindent; - mert

ne1n ba�átság az, a mi barátja elött, a 111 i ennek is örön1et a;lhat, el

ijesztve holmi tartalékok alti.il elhi.dlgatjti, s nekem nc1�1 vctkcm a

bizatlansá"' Í"'CU a <>'Ondatlansagig n1cnö bizodalo1n ,  rn1t n1ég ncn1 

OJ O O • 't' 
baráti1n is kénytelenek dicsőségc1nrc 1ncg,·allaui; n1crt cn ugya.1� u ,t· 

lom s borzadással nézetn a 1nagasztalt hideg okosságot: dc papiros�·�

tenni holmit nc1n szabad, mert sci·i1Jtci inanent, s azt 11cn1 csak baratt

szem, olvashatja. Dc a pracambulutn hosszúra tc1jcdctt. J?ogjnnk

hozzá. 
Febr. 2 -1-én fcleségen11nel útnak indulélt. IIallv.ín hogy Eger és

• 

• 

•
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l'est körül 1nég több a hó mint körülem, szántalpra tetetém fel kocsi,u 
fedeles korb,1j:it, hogy szél és hó, s talán eső ellen is, n1ent lehessek. 
l\Icly s:i:;ép scén,1ját látá1u a ter1ués:,:;ctnck egész úta1n alatt! s én, ki 
festő vagyok, noha ( a Less ing szava szerint) karon1 ne1n az, mely örö-
1uckct értc1n itt. A hóra valan1i kevés eső esett, s az csö hirtelen 1neg
fagyotL Innen a hó hártyát kapa, 1nely úgy csillámlott, n1intha üveg 
lepett volna cl n1indcnt. 

l(épzcld így a Ifegya(ja gyönyörü hegyeit I képzeld a 1uég 
gyönyörübb 1'okajit, n1clynek lábain,il egész Jllú1·n1a1·osig , E,·délyig, 
JJetgrcíclig s a Jciszokig tc1jcd cl a legegyenesebb rónaság; s kép
zeld ezeket s az e91·ie/..;et reggel és estve rózsafén ybcn. � a tern1é
szct szépségét a történetek: is érdeklővé tették. ·Kétszer fclfordnlánk, 
s s:,:;ercncsénkre baj nélkül , s ha testesebb volnék ruint vagyok, oda 
öltc111 Yolna búsatlan fclcségen1ct. A n1int egy helyt fclfordúlánk , s 
kocsis, ina:;, és 1naga1u fclc1uclénk a :,zánt, a szél ki kapta kezc1nböl 
a !(éztyüu1et

1 
s Yittc a hóhnrtyán. Utánua, s:i:;aladék, s orra buktam. 1\. 

türelctlen hó ropogott lábai1n alatt , s nevetve nézém hogy a szél a 
kéztyüt oly könnyen fújja tovább, mint az erdők száraz leveleit. l(ö-
1·öni és }Jucz közt oly fergeteg boríta cl, hogy tíz lépésnyire nem l[Lt
haték, s kútgé1uck.et lü.t\'án 111indcnfclé

1 
1uegncn1 tudta1n fogni, mit ke

rc.s a� crdötlen s n1értf:üldckro terjedő pus:i:;tán annyi ltútgéru. De egy
kct pdlantat alatt rá 1sn1crte1u1 hogy a kutgén1 egy letört ágú kóró 
Yolt. l{ét dologtól rcttcgtc1n: farkastól és zsiványtól. l{ettcgésc1n ok 
nélkül vala. -- Daniton1 

1 
e kicsiuységeket neked 1nás nem beszélné 

cl; dc én úgy liisze1n
1 

hogy te ezt öröu1mcl fogod hallani. Eo·yszers-
1ntn<l neked az 1nutatja , hogy én 1nint tudok örök bajai111 k�zt ma
ga1nnak öri.i1uökct tcren1tcui, 1nire töLb s:,:;üksége kevésnek: van. 

1''cbruúr í -én értcn1 l:,ge1·be, szon1bat napon, a minek nem örül
tcu1, c!őre clképzch·én hogy 111:.tsnap a sok iu1ádsúg 1niatt dolgomhoz 
11�111 h1,tlu1tok. Ott lévén utolszor I kis Prépost Dtircscík úr vcndégévé
Juyott n1cg I ha ismét J!)gerúe jövök; az ö báza fogadó. l\Ic.,.állék te
��át kapuja előtt, s egyedül mentem fel hozzá, hogy mcgs:,:;álj:ic ott, ha
urcs helye vau, 1uert télen nc1n mindennap fLitött s:,:;obában; a fo.,.adó
ban szúl.1,ini bajos. l\}thelyt 1negpillant.1, kérdé hol vagyok s:,:;álva, � sz{L
nomat bcparancsol.í.. En fclcsége1uct ucki hagyán1, s mentem az Érsekhez.

Sctétcdni kczdc , dc még uc1u kclle o·yertyákat o ·yuJ·tani. Nagy 
l" b" 'k 

o o 

e o,;zo aia egy1 · sz.ögébcn h�u·o11.1 cselédjét sz.ólítá1n mc.,. hoo·y J·elcnt-
l J 

, 01 o 

scnc ( JC. • cin nc111 n1ozdultnk , se1n nc1u feleltek. Azon pilla11tatban 
hátam n1egctt n1cgn.) ilott egy aj tó , s az É1·seknek egy vendége kék 
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köpenyegben kijöve az Érsektől. Arczát ne1n látbatám az alkonyfény
ben, dc a köpönyeg alól kiesillámlott a kereszt. l\Icgújítá1n k6résernet, 
s azok felelének, hogy a kiment, az Érsek vala; ilyenkor szokta ki
járni 1nagát

1 
(hogy nappal dolgozhasson.) - Egy óra n1ulva jöhetek-e? 

-- Igen. 1!:lmentem. - �Iidön megjelcnék, s a cseléd ben1enc az Ér-
' sekhez, az E1·sek kijöve hozzám, s álttuarkolt tenyérrel víve szobájába. 

- Dicsekedném kegyességével, ha ez a nagy embe1· Érsek ne1n vol
na is; dicsekednén1 ezzel, ha egy falusi káplán volna is a Gyöngyök ének
löje. Tudom mi egy Pat1·ia1·cha É·i-sek, de én ebben a nagy e1nberben
inkább nézem a nagy írót, ki felől a külfold recensensei azt 1nondják1 

hogy fölül haladta J(to17stockot, és in dcr 1.'iefe <les Ge1nüths, und in
der Zartheit der Behandlung minden íróit az új időnek úgy I hogy
Szophoclesz mellett állhat. Olvasni fogod praefátiomat.

Remélem exd vette a két utóbbi póstán küldött hativnyi 
levelei1net. - Az egyiket igen. - Elré111ültem, n1ert kedden az utolsó 
' Ujhelyben volt feladva, s az út1·a csak n1ásíél nap kell. Ila elveszett 

a levél, oda a kescrü munkával 1uegigazított l-Iá1j!a. - 'l'al[tn hétfőn 
' reggel 1negjö, mondá az E1'sek; s itt elkapta egy gondolat, n1cly vele 

fordításom felől folyó beszédünl(et félbcszakasztá, vitt az oldal szobá
ba, s láttatá velen1 egy, n1intcgy kétlábnyi 1nagasságú Jánosát, carárai 
márványból, s elragadtatással szó la a kis szobor nagy szépsége f elöl. 
' ' 

En elnémulva állék, inert igen s:,:;ép , de igen bib[Ls. Az J.11·sek 1neg 
ne1n sejté, hogy hallgatásom a nen1 jaYallásból ered. Kénytelen valék 
végre 1negsz6lalni. Dc kcgyclines uram - a proportio elvan té
vesztve; ha ez a ker. János fclállana, félc1nbcr n1agassággal volna 
hoszabb, n1int lennie }(ellene. - Láni, lá1n1 a 1niivészi szentek! kiáltá 

' az Ei-sek, örülvén hogy eltaláltam; a figúra igen Yékony; a C'asagran-
de emberei, a 1nester távollétében, cltéveszték a n1értéket, s innen a 
hiba. - Ott vacsorálék, s hallván, hogy feleségc1n is velc111 van, ebéd
re parancsola. 

I A felesége1u nem felejtheti, hogy az Ersek 1nely grászszal (fran-
cziául gi·ace = grátiával,) kelle1un1el jöve elönkbc, s mint ereszté le vál
láról téli ruháját, mclylycl kívülről jöve; affeetatio nélkül. l\faga a külső 
is mutatja a nagy urat, 1nint munkái a széles tudományú lelket. Ebéd
nél feleségem ült jobbja mellett, s így ón baljához nem ülhettem, oda 
olasz születésü katona tiszt üle. 1\.z É1·sek intc neken1, hogy üljek ez 
mellé, de úgy én az É1·seket ne1n hallhatá111

1 
nem látbatáru vala, vagy 

csak nyakamat kiki nyujtva, s jobbnak láttam sze111l�özt fogni helyet 
vele a Secretárinsa Lengyel .1Iiklós fiatal pap mellett. Igy szólhaték. nó-

14 

•

• 
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h,i az E,·sekkel. Beszélé hogy Anyost inég gyern1ek ismerte, és hogy 
ez haldokolva öt 1uegajándékozá egy Officium Rakocianum czími.í, ál-

, 

talam jól is1uert lcönyvvel. A szegény Anyps 6 rímes scandálatlan sort 
ira be a nagyreményü gyermeknek. - (Anyosnak én egy originális le
velét bírom, egy velem rolcon katona tiszthez , n1ely biogra phusá.nak: 
s a psychologusnalc lcedvcs lehet.) - Vi•rág1'6l nem volt szó. - A fe
leségemnek ezt n1ondá az asztalnál, hol 1uagyarul, hol németül szólván, 
,, Wir Verscmachcr, ich und 1u e i 11 Kazinczy", s ezt nelced, édes ba
rátom, kevély öröm1nel n1011don1 el. De nen1 is többet. Legyen ez elég. 
Az É1·sek most egy nagy Basilicát fog építeni, inert a 1nostani inlcább 
látszik orosz czerkónak1 n1int érseki te1nplon1nalc. Nem lesz cupolá.ja, 

' 

nem lesz tornya. Altellcnbcn a Lyceum királyi pon1pá.jú épületével 
áll egy poiupás domb. Eszterházy ott akarA elhányatni ezt a czerkót, 
s helyébe oly ten1plomot építeni , mely 111éltólag állhasson a Lycenm 
mellett. II. József azt n1ond,í, hogy a helyre 1uilitá.ris czéloknak van 
szükségek. -- A rajzolat háron1 táblára kivan metszve, s egy exem-

' 

plárt elhoztam. Az Ersek l[ttta Ró1nút, s így nem kérdés, ha jó lesz-e, 
dc a külső nem templomot annunciál. - I<.a.nonolc Lonovicsot itt láttam 
először. Ez a fiatal és igen szép növésü, arczú, 1uódú lcanonok Püspölc 
lesz. Szall1isztnak sok helyét könyvnélkül tudá. - B. Barkóczy kano
nokot régen is1ncrcn1. Egy 1uegyc fia velem. - Különben két szép 
isn1crctségct tettein még: 1uathcs. prof. Goczig J(d,roly, és a '1.'itel suc
ccssor,tval Jlfa hovszky J6zse,lj'el, a spcculában. l\Iegszeretén1 e k.cttöt, de 
kivált ezt, n1clcg szivéért. 

l\Iost 1ná1· leveledre. - Barátom, az a veled közlött franczia levél! 
Elkeseredem az emberiség ellen, mikor ilyet látok. Nincs ncn1esebb 
lélelc rnint azé a kettőé, dc az egyiknek igen irritábilis idegeit az egész 
Yilág ismeri. Béhunyon1 tehát szemcin1ct szíves tisztelettel. S a másik 
azt n1ondja most , hogy egy levélből tudja , hogy T. volt értve. Eddig 
ncin T -t mondotta; s 'l'. irt-e valaha verset? IIiszen ez kézzel ta
pogatható tévedés. IIagyjnk az e1uberiséguck azt a vigasztalást, hogy 
midön rá ismer hamis lépésére , ott keressen mentséget, a hol nem 
lelhet. Ok csak.ugyan a legnemesebb 111i.ívei az Isten kezének. S ez legyen 

' 

elég rólok. l ligyi nekem, útálná1n magamat, ha vétkes volnélc. Blesség 
bennem Yan 

I 
s a 1nit Sugallóni11ial 1nondatok, (Töv. és \Tir. és 'l'oldy 

Handb.) igaz; dc hogy baráton1 szívébe döf jele nyilat , rnint egy gaz 
sicárius, az én hozzám ncn1 férhet. - S most sc1n nem ö, sem nem 
T., hanem Csokonay ! erk:ölcsi charactcrét bántottam? Barátom, ha lci
döltöm utúu 2ó esztendővel fog valaki az én crh:ölcsi charactercm fe-
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löl szólani, ezen kímélő sanyarúsággal ,  én megfogom azt k.öszönni a 
sírban is. S mely erkölcsi character az? 

A mit Gábo1· felől írsz , nekem is érzésen1. Különben azt n1on
do1u, a mit Rousseau: ,,InlcáLb szcrcten1 nyugalma1uat, mint hogy va
lakivel roszul lenni , gyülölködni tudnék". Dc a bolondokat szabad 
kerülni, s magunktól eltiltani. Én Gáborral csak nyugalon1 ban akarok 
lenni. Bántani soha nem fogom. l\Iagan1 egyszerű, nem szercte1n a 
pöffetegcket, s a kik szemtelenül törekednek fényre s pénzre. - Azt 
tanácslod, hogy írjak arnocla. Az csak ingcrlené ökct. Nen1 is1nercd : 
én igen. Jobbnak látom csendesen lenni, dc 1nclcg tisztelettel erántok. 
A ki pirúl, nem haj lik. Idő kell, és csendes türés I s így n1agokhoz 
térnek. -- A Gyöngyökből az első iv ki van rakva, dc nincs lenyomva. 
}litsvét1·e e\kész ülnek.' Élj igen szerencsésen. 

. Gaz tettet követni el barátunk ellen , s ellene cpigra1u1uot irni,
bizonyosan nem szabad. De hát ilyennel Yádolni az ártatlant? - 01-

vasál-e valaha ily zavart, n1int ez a levél? De nincs idöiu ujra irni. 

Pannonhalu1án, márcz. 28-án 1830. 

J(azinczyrialc Guzmics 
tiszteletét. 

Egri utadat gyönyörrel olvasta1n, de végig tartó aggód,1sok kö
zött, ne talán a veszélyes télben, s a gonosz utakon bajod történt lé
gyen. Bizton utaztál, s azért szerencsésen : 1uc1·t, 1negbagyá Isten an
gyalainak hogy őrizzenek meg téged a te utaidban. A dülés szerencsés 
volt, mert nem szerencsétlen, s nem 1uindcn mulatság nélkül. Ilyen
lcor van miről beszélni , van 1ui11 örülni is. Így az ut unaltua , nJely 
nclcem türhctetlen

1 
oszlik. Dc há.t hova lett kéztyücl Yégtérc? ezt nc1n 

irácl meg. Ha czérná.ból volt vagy fonálból, 01ég papiros lehet belőle, s 
rajta vagy én neked, vagy te nekem kedves dolgokat írhatunk. Az or
rabnkás hihetőleg elrezzcntett további kergetésétöl, s az szabadon röp
lcedett a si1uafényes hó felett. I-Iogy te csekélységckbcn is örömöket és 
szép örömöket tudsz lelni, tudo1u; de te á.ld érettek tcrtnészetcdct, s 

' 

ezen természetedért Teren1tödet. En azonban neked szebb örötnökct 
mutatok . 

' 

,Ugy látszik, roszul értettél engemet, vagy én 11c111 értc111 levele-
det. En nem irta1u , hogy D. Csokonayt tartja cpigra1u1nod hősének; 
hanem hogy neheztelve vevé tőled Cs. n1cgbirál{tsát a llliizái·ion&ctn. 
De hagyjuk ezeket. A Gr6f'nak háron1 lcvelé1·c adott válaszo1n is1nét 

1-!*

•



212 

I 

választ nyert. �l,ír netu gyanakszik. Erzék.eny szenvedéseid eránt; s 
én talán nen1 hazudta1n, ne1u költötten1, hogy visszairásomban ezt a nem 
érdemlett vádot 1nond{uu minden szenvedéseid lcözött a legérdeklöbb
nek. 1'iszteli nagy lelkedet, n1elylyel türni tndsz. Sajnálja, hogy könny
hiszcl1uii vagy. S ezt baráton1, egyenesen ki1nondon1 neked, maga1n is 
sejdíten1. Te szeretsz leveleket adni, venni. Neked pesti fiatal tiszte
lőid sokat írnak. Nem eshetik-e 111cg

1 
hogy ezek közül né1nelyelc az ő 

szcn1élyes nézeteiket 1nint valóságokat úgy adják neked által? F,gy 
ezek közül így szól a, vagy ira: ,, Vakaródzik, kinelc viszket<'. - Edes 
barátom, az ily fecsegés a fél gyanút képes ha1nar valóvá tenni. Bará
tod szájából jött ki, s ez sokat nyon1. - A G1·. hozzám írt s vele 
közlött leveledből azt látja, hogy te Gábo1· ellen gyanakszol. Erről így 
ír: ,,Ez vala legelső, ki hihetetlennek állította ez epigrammnak rám 
czéloz�LSé'lt; és n1ég az sem volt előtte elegendő ok, hogy S. azt irá; 
vakaródzik sat. 

I 

En az egész dolgot így magyarázo1u: tanakodtalc a mindent ki-
találni szeretők az epigt am111a e1ubcrc felett. S egyik D. u1ásik T. nevet 
talála 1uondani az Illustritcís 111iatt; s utánnok n1ondták a majrnok, s oda 
is elhatott, a hov:L nea1 }(ellett volna hatnia; s 1uert talán egyik meg
bízott le,-clcződtől jött ki a szó, hitelt nyert. �lár 1ninekutánna ezelc 
a jeles férfiak, a le tisztcletecluck is tárgyai, feledik a dolgot, felednecl 
illik neked is, és nc1u szaporítnocl, azoknak is, 111agaclnak is keserií 
érzésöket. - Gábor crúnt s?.erctnélck hajdani haj lanclóságoclra vissza 
tér,·c látni. l<'ogyatkozás, hiba nélkül nincs e1nber. Ila személyes hi
bákért kell Yalakit nc1u szeretnünk,, 1negvetniink, ncn1 !eszen, ki eránt
kibuzoghassák n1agokat szíveink. Edos Lar{1to1n, púlyád lesiet; érdc-
1nckkel teljes az, telje::; koszorúkkal. Ilagyd azt oly tisztán a n1aradék 
előtt ragyogni, 1nelyben se1nmi hon1ily ne sötétitsc nevedet. A szeretet 
tegye fel neki a lcgfényesb koron:it. Szép erő, engedni gyöngének. S 
gyöngéje n1inclnyijnnknak van. 

Igen tetszik nekeln a Pat,·ietrcha Érsek veled bánása. Örülök ily 
szép is1nerctségcclnck ; s elég oko1n ez, c1·ánta tisztelettel telne1u el. Én 
neked nz alatt, hogy oda utaztál, n1egkülclé1n l(á1·olyihoz Pann6nia Százacl
jait az Esthajnallat, és Kelü nappal együtt. Ez a kettő elválasztbatlan 
testvér, azért kcllc az elsőt ujra adnom. Ebben most csak egy javítást 
tetten1 javaslatod szerint; a többit akkor fogon1, ha majd ,,!(elő napom-
1·6l" vcszc1u ítéletedet, s együtt 1lliizci1·ionhoz megküldöm, és a te íté
letedet. Ila az Instatlatio későbbre halasztatilc, bizonyosan tökélete-
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seb bele fognak lenni Szcízadctirn; s kezelem bánni, hogy így adtam ki. 
De már megvan. 

Tudsz-e te valan1it B1·assz6i Bergle1· István Ilo11u!,1· kiadásáról? 
Budai Eszaicís n1indcnclc felett dicséri; a kiadás esztendeje 1741. Ezért 
aranynyal :fizetnék. 

Győ1·ött a tél közepén egy különös ember tartózlcoclott niásod 
magával. Sok baj volt vele; s neki talán legtöbb rnásokkal. IIosszú 
időt töltött a fogadóban, s fizetni ne111 tudott. II0zzá11k: egy lccllncr és 
hajdú kísérte. Pénzt kért. Kapott, de nc1n eleget. 0 magát Ge,·gety 
J,,fáténak, vármegyétek: tisztb. Szolgabir�\jAnalc n1ondá. A Yáros bírája 
unszolá, írna haza, ő kész a n1aga költségén stafétát küldeni. Netn 
akart. Nem volt-e itt egy becsületes c1nbcr neve 1negbccstclcnítve va
lami csavargó által? 'l'e tudhatod. l\[i történt utóbb vele ne1u tudon1. 
l1j és élj. Nődet és nöcl testvérét tisztelem. Izidorcíniot s gyermekei-
det csókolom. 

Széphalom, april. 6-án 1830. 

Giizmicsnetk J(aziriczy 
baráti tiszteletét. 

Aprilis első napján, édes barátom, kérten1 Istent, hogy szivoLl
nck minden óbajtásit teljesítse , sőt adja meg néked azt a jót is, 

I 

a niit óhajtani nem 111ersz, a niit nen1 óhajtasz. En a te sziveclnél 
ne1nesebbct még nem találta1n. Hagyj elnémulno1u e szavaim 1ncllett. 

A hó itt meleg szelek s 1ueleg esők nélkül 1n(dt cl, s így kárt 
ne1u teve. Vizeink nckünlc is voltak, hogy egy kót nap a szon1széd 
helyekre sem n1eheténk, s a posta elakadt. Dc lcgalAbb 110111 sepré cl 
faluinkat, en1bereinkct ne111 ölte el, s 1nár poros uton j,irnnk. 

A pril 3-án vevém azt, a 111it Dübrentey felel e Fe,,yél'inek, és a 
mit Döbl 'enteynek Bajza. Addig pörök felől semmit ncn1 tudtam. Döb
rentey rendesen 1nagasztalá magát 1,Vigand Otto szája által, s kény
telen vagyok vallást tenni, hogy literatúránkban oly jríratlan vagyok, 
hogy sem azt nem tudtam soha, hogy Döbrentey köztünk oly magas 
polczon áll, se1n azt nem, hogy ő nck ünlc Canipénk, mert a Gyula
könyvét én középszerii munkának se1u tndta1u is,nerni. Ellenben a 
Bajza feleletét csudálo1n, irígylem. l\iely tüz, n1ely nyugalon_; ! mely 
szép harag, és mely szerénység! mely nemesség és erö ! Ennekcm 
ez szint oly kedves, n1int az ő legszebb dalai, melyek felől azt jöven-
dölöm, hogy a maradék is énekelni fogja. , 

De reszketek:, hogy azon §-ban, hol a Ilitel halhatatlan 11'6ját

•
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hozza elő, a 111egne1n nevezett irólc ltözött lesz egy valaki, a kivel nc
kc1n b.aj�,n 1�incs, 

1 

de a kinek veleu1 b�a van, s talán a Döbrentey 
sultoga::;a, 1n1att. Nagy okom Yan ezt lnnnem. Ha Bajza ezt találta 
Yolna n1cg nen1 kin1élni, felette sajnálná1u, s ne1n csak azért sajnálnáin, 
inert gyauakocl.ísnak credvén egyszer, azt fogja hinni , hogy ezeket 
t �1 d t  a m Yagy talán ezekben r é s z  e 111 i s  v a n. l\1i t nem hiszen, a 
k1 gyannkod{1sra süllrdt? ! hanc1n azért is, inert én ötet szeretni meo· 
nc1n szüntc1n, sc1n mcgszüuni soha ncn1 fogok. Tévedésben van, dc � 
I _stcnnck kc'·r<léscn kívül igen nen1es tercn1tése, és solc tekintetben igen
t1sztc.lctes ; egyebet érclemlc, n1int azt, hogy élete - maga vagy má
sok altal - clkcscrítcssék, Egyet óhajték vala bánásában · azt a init 
Baj�a cselekszik:: ha haragszik,  n1utassa hogy haragszil:, ne affe
c��11Ja a 1nagd� felejtüt. De n1egczukrozni a franczia levelet , 1uely
bol azo.nban kitör.� va�tags{tg; de úton útfélen panaszkodni, az ártat
lant Yctkcsnck k1altan1, s alacsony kifakadásokra lobbantkozni: az 
legal11bl, roszúl :íll a fra;1czia sin1aság 1nellctt, s magával nem biró 
gyenge e1nberrc 1nntat. En ezeket tudom, s nyuo-ton vao-vok inert 
I t . . I 11 l " . o oJ ' s cn cs az cn e ce1n e ott tisztán állok. l\1int örvendek, édes bará-
to111, hogy ezen szerencsétlen catastropha olta hallo-aték s tiszteletből hálúból, bi.iszkeségböl hallgatók. 1\Iindcn összcütéseimbe� én valék a: clsö, a ki békére jobbot nyujtottam; s ezt azért mert ha én vétette1n . . ' ' az cn t1s�tc1n vala jóvi� tenni a vétket: ha más vétett ellen cin, úgy n

.
ckc1n konnyebb Yolt 1ucgtennen1 a lépést, mint a kit a pirulás tartuztata. i\fcgclijzvén így mindég az ellenfelet , csak ott 11em tettein rr1,cg azt, a. hol az Iclvezitü szava.ként azt úgy nézhetém mint a publican11st, .az.az, a hol az ellen felet annak vala szabad nézneiu, a ki ncn1 n1clto , hogy szeretetét keressem. De az a kiről szólok nem e sz.1n1ba való. 1 

.. }li .nt vagy te, édes bar:ítom? Hidd, hogy lelkem sokat lebeg kö-
ruled. Szcretnén1 tudni uj Föapátotok vissza adá-c Szerzeteteknek a
nyug�lni.�t. l(üldj nekem egy vagy két nyomtatványt, tiszteletére írt
Yersc'.dbol, s azt pecsét alatt tetesd le Búrtfay Lászl6 kedves bará
t .o,�nal, a G1·óf l(árolyiak palotáj,íban, vagy, a hol lakása van, az
ullui utcz,111, a Gróf' l(ái·vlyialc házánál. Dc minek fáradna oda a ho
zó, holott tck. Bcír{f'ay László úr az említett palotában is megjelen, 
Yagy onnan hozz,i kiviszik. - Élj igen szerencsésen. 
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Újhely , april. 13-án 1830. 
Giiz1nics1iak l(cizinczy 

tiszteletét. 
Olvasd levelemet , édes baráton1, melyet Gróf - - hoz írtam , 

és melyet ö n1a már vcszen. }\{elegen írta1u, dc tartózk:odással ; itt 
úgy kclle, mert az ne1u lehetetlen, hogy a házi csendért nem fogja 
tehetni, a mit különben tenne. Ra.j ta áll tehát, a szerint legyünk-e, a 
mint eddig valánk, vagy nyugalomban s cgy1násnak jót akarva, de tá
vol egymástól. Én mind erre, mind arra kész vagyok, s soha eránta 
tiszteletlen, soha eránta hideg nen1 leszelc. 

Széphalom, april. 9-én 1830. 
J.11élt. Gr . . . . . u1·1icilc 1(, F. 

tiszteletét. 
l{egyességeid , melyeket vclcn1 te, és a szíve , lellcc s nagy ki

müveltetése által oly igen tisztel. asszony 1nég ncheztclésteknelc szo
morú ideje alatt is ércztettek, újabb bizonyságai n1agas lelketeknek, 
melyet inkább nálamnál senlci nen1 isn1erhct, senki nem tisztelhet. 
Fogadd cl, dicső ember, 1nind ezelcért a legforróbb hálát. l\Iég a köd, 
1uelyet nem tudom mely gonosz istenség tá1uaszta l(öztecl és közötte1n, 
tartott, hallgaték - tisztelctböl crántad , és - miért ne legyek 
egyenes azt neked megvallani ? -· azon büszkeségből is, a mit tisz
tasága érzése a szenvedönelc 1ninclég ád. l\Iost , 1nidön Döbi·entey is 
tanúm, hogy én a szóban forgó cpigra111mot neki n1ég Ei·clélybe kül
döttem meg, s az a dolgok: összehasonlítása után, világosan kiáltja 
ártatlanságo1uat, szólhatok. - Orgyilkosként tá1nadni 1ucg, a kit tisz
telet, hála, barátság érzéseivel szcreténk, s azt nevetés tárgyává ten
ni , gyalázatos tet t ,  gaz tett: de nem tenni azt, és 1uégis terhcltetni 
hogy tettük, az is fáj. Tiszteltelek, dc nJaga1nat is becsültem, s úgy 
szégyellém az ellen mentegetni 1nagan1at, 1nintha az hiresztelteték vala 
el felöle1n, hogy lopta1u. - De már tisztáualc ismersz , s az ne
ke1n elég. 

Dc te Cs. miatt is neheztel tél, s az iránt a szabadság fiával 
szabadon szólhatok. - A fai·i quae sentias nekem inkább nem igazom, 
mint mindennelc n1ásnalc , dc ncn1 is kevésbé. Ha ne1u jól szólta1u, 
könnyiI vala 1uegczáfoltat1101u; nem vala szükség haragra. Én Cs-t

•
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nyugalornban fccldcttem , irigység és gyülölség nélkül; vétkeit hamar 
halála Altai n1entotton1, pórdalait a pórság ízlésébén, de nen1 a pórság
nak irottaknt 1nagasztalta1n , csudálta1n, irígylettom; Cs-t e pályán 
utolérhotlcnnek hirdetten1. IIol itt a bántás akár C's., akár más ellen? 
Ila én folöle1n, s ha 25 eszt. múlva kidöltön1 után így szóland valaki, én 
előre köszönön1 neki kímélő sanyarúságát. 

Do én Cs. ellen epigramn1ot is írtam, még pedig gyilkost. l�o
·ilcau is a nagy C1ol'neille ellen, s a Gőthe és Schiller Xeniáji ismere
tesek. Az toh:it n k :érdés, hogy a szép Crinien Ra1Jtus és a mit neki 
volo1n a 1·i1n 1nind elébe rakata, érdemlett-e vesszőzést? s a Csrnnb6k 
Jankókat s C'sornbók ,Sd,·áka t illő vala oszrnélctre hozni, hogy lássák, mi 
az, an1iért ök élnek, halnak. Ne vedd tiszteletlenségnek, hogy ezeket 
elődbe tc1joszten1 ; ha 1nás neheztelt Yolna, hallgatnék 

A te szereteted nekem kcvélysége1n volt, és n1índég az n1arad, 
s én niagadat, a n1élt. Grófnét, Co1ntesz Vi1·giniét, és azt a háron1 ha
sonlíthatatlan ifjat, utolsó lehcl letc1nig áldani fogo1n. Élj oly szeren
csésen, a hogyan ragyogó érdc1neid által élni méltó vagy«. -

Eln1cnt a levél, és ina 1nár kézhez jut. - Igen is, édes barátom, 
a ki pletykán indul cl, a ki pletykát szeret, annak nyugalma soha nem 
les7,; igen is, hogy szép k.evélységU embernek a nc1n érdcmlett bántá
sokat könnyii elnézni 1nindcn szó nélkül, teljes nyngalo111ban: dc az 
is rendes, 111ikor valaki valakit rÍltúl bánt, s az készebb annak nyu 
galnias szen,cdését pletyk{ikon kapásnak hirdetni, n1int tévedéAét meg 
vidlani ; az is rendes, mikor az eniber haragszik s francziásan a si-
111:\t i_átsza, boszut enged 111agának, és mégis szelídnek akar tek.intet
ni. Jtn , ho1no agrestis, ha haragszon1 , mutatom hogy haragszom ; 
ha 111üs (péld. Döbr.) olúnatja \'elein magát, s nein akarja érteni, hogy 
az nekc1n fáj a 1nit csinál, kifakadok, hogy szeppenjen meg, s hagy
jon békét, s békét hagy. Én ezt jobbnak, 1nagan1hoz illöbbnek látom, 
1nint azt a franczia alah:oskodüst, han1isságot. 

Ilát arra n1it n1ondjak, hogy né1nely ember öszhajamra e1ulékez
tet, s azt hiszi, hogy illetlen 111agamat fiatal emberekkel állítani egy sor
ba? - Alig érte111 az ilyet. Ugyan olvasd meg a Bajza Figyel111ezteté
sét, és n1ond 1neg, 110111 esud{docl-e ennek a derék ifjú férfina,k elhatá
rozott, ne1nes herois1nusát, nem csudalod-e con1positi6ját (logieai tekin
tetben), nc1u éirvenclci,,z.e n1agyarságának. Kikre van a ezélzás ott, a 
hol elhallgatja a neveket, divinálni ne1n tudom; s már ott, a hol sze-
111élyes idcgenségek forognak szóban, senkivel nem akarok sem aeti
ve, sem passive kezetfogni; lássa kiki mit csinál. 
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De kérclc1n, érdernlette-c a Fenyéri kérdése azt a vad kifakacl:'lst, a 
kajánság emlegetését, s rendes hogy Gábo1· maga f elöl oly sok szép
ségeket mond. Többek közt, hogy az ö kis Gyul(1Ja oly Ca11ipei érde
rnekkol bír, azt valóban esze1nn1el felnen1 értem. - De lüssák a küz
dök, 1ni t tesznek egymással. - Bajza non sin e dis, animosus infans. 
- Tolcly nekem �onclonb6l ír, marcz. 15-én Boiu1·i11g, ki egy kötet
magyar verseket Angol fordításban ac1a ki, nagy megkülönböztetéssel
fogadá. Abban neke1n 1uintegy 12 darabom vétetett fel, s B1 ·ekekéi 1n

approbatiót nyertek. l\linden magyar lcöltő nycre egy n1ottót; nekem
ez juta: 01nnia cctntat, ornnia 01·nat; a többit ne1n írja. - l{övctiink
1-Ierezeg Eszterházy Pálnak Jl{iklós XIII esztendős fia, v'as1iá rni. szülc
tésü Jl1ájer ncvii n evelö j évei 1olclvt 1uagyar n ycl ven köszönté, vele 111a
gyarúl beszélgete. A kis I-Ierczcg Régensbi11·gban született, és magyar
országot még ne1u látta, de azért folyvAst szól n1agyarul. Toldy eddig
Pci?·isban vagyon, s n1ég ezidén itthon lesz.

Egy szerencsétlen ember cránt tudakozódol. Igen is, ö az, a mi
nek n1agát mondotta. Nagy tnemoriája van, egész lapokat eltud n1on
dani abból, a miket olvasott; dc atyja elkártyázta 111inclenét, s ez a 
vétek erre is örökségként n1ene által, s szeret másokat etetni, itatni 
gondolatlan hospitalitással házánál és k[Lvéházakban. Nc1u jó játékot játsz
ván vagy háro1nszor, (holmijének eladogatása által) végre arra szorult, 
hogy házasság által állítsa talpra magát; do nem vagyunk igen ifjak, 
s fülünlc nagyot hall. Nen1 bánja, ha keresztelt zsidó lánya le�z is, 
csak pénze legyen. - Ezt kérdésidre. 

A szent 1Iajclan Gyöngyei e héten készen lesznek , de a pracfft. 
tiót magan1 akarom itt álttekinteni, s ez azt teheti, hogy a n1cgjelc
nésre e holnap vége előtt cl ne1n készül. Nagyon ohajtorn, hogy fordí
tásom a jók javaltát megnyerhesse. Do 1uit 111011d arra az oly gram
maiicus, a !ti azt hiszi, hogy ezek a hegy lába, de,·eka, ho11iloka, nyelv
rontás, és hogy ezek így jók: a hegy alja, köze1)e, tet�je. IIút 1notap
horázni sem szabad? - A grammatica az ólo1uból vert embereket pe
dántokká teszi, s az rosz dolog. - Élj szerencsésen! 

Széphalo1n, april. 18-án 1830. 

Giiz1nicsrialc J(cizinczy 
szíves tiszteletét. 

I{ik azok, a kiket Döbr. dolgozó társul vcve fel a C'onv. Lexicon 
készítésében, és így kik azok, a kiket Bajza a maga l;'igyel11ieztetésé-

•
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ben, Széchenyi 1nellett n1egnc111 nevezve, bá�t? april. 15-ig nem tud
h1u1, n1crt én a J(1trírt, és ncn1 a l(iilcsárné Ujságlevelcit olvasom. El
ijcdtc1n ott látvitn a G1·6f - nevét, inert ezt, ki Luclja, hogy én Baj
z<ít igen szcrctc1n, is1nét n1cgfogja szállani a gyanú, hogy e perben 
részcn1 ,-an. Ez új csapás az én szivcn1nck. De ha ez is fog érni, csen
desen és nyugalo1uban fogo1u szenvedni bajon1at, mint az elsőt szen
vcdéru; elég nékc111 hogy lelke1n ,irtatlannak kiált. 

Bar:iton1, a l?ajnis és Bacsányi s a Révay és Vei·seghy undok: czi
Yakodásaik olta - inert u1i ezekhez képest a Iíorváth Enclréé velem? 
- 111ég ily fertcln1csség k.öztünk ncn1 történt. Kezemben az a mit
Göbi·., Cser., és Tl,aisz lcgközclébb aclának ki, s a husvéti piros tojás
kák tünYén a lcYél felbontásakor lcgclébb szcn1embc, azt olvasám 1neg,
s eliuúlt l-:edvc1u a két elsöbbét 1negolvasni. nlcly marhadühü ember
ez a 'l'haisz ! És 1nég mottóul az Ovid két sorával él, s eléggé sze111-
tclcn a nagy lclkiit jútszogatni, ,,s tulajdon en1bcri érdeme érzésével"
kcYélykedik. S a canist, a szainarat, a kor1Jcivá1·at, a czinkefog6t, a hold
töltét 1nég dölö s nagy bctükkcl nyo1natni le. fiiszcd-e, hogy Döbi·.
és az a 1násik nen1 tudta I hogy ez nyomatni fog , s ha tudta hogy
foo· n1inck nézed ökct ·? lvléltó-c Düb1·., hogy neked és nelce1n bará-

01 , 

ton1 legyen? - ]�n kiiuondhatlanul örvendek azon, hogy a maga em-
beri érdcn1ét érző Thaisz, cnge1u Cs.-nak ezen gyönyört[ darabjával is
n1ertctc 1ncg, inert én vallnst teszek: neked, hogy én a Cs. verseit a
n1indcn lapon elhullatott disznóságai miatt (1nelly j6 neve van erre
a franczi,\nak 01·d11re

1 
s a némctnelc Unflath) lcezen1be is átallom venni.

]Egerben lcYén a Lnult holnapban, egy szeretetvc igen n1éltó lcanonok,
Csok ... forduh·án elő a beszédben, eltalálá felejteni, hogy a l(alvi1i
htYé,cl szól, s valan1i olyat monda, hogy Cs.-ból n1inclen nyomon ki
tetszik a ){alvinista mendikás. Dc épen ezt mondá. verseiben a Luthei·
hh·c is, supcrintcndcns líis. ,,Akár egy 1ncndikás lcongasson haragot".
S niond 1ncg nekem 1uint értse1n én azt, hogy Gl'ój ...•. rám azért
harao-szik a 1uit én Cs. felől 1.lluzríi·ionban mondtam? - Igy módom

0 1 

lesz clinondani, 111iclőn 1najd Cs. felől szólok, hogy mi az, a mit Csom-
bók Janl�6 és Cson1bók Scira benne csudálgatnak.

'l'ckintsi.ik végig ezt a pert. - Fenyé1·i kérdést teve, kajánság
ból-e, a 1nint vádoltatik, vagy azért, hogy 1ncgclözze s megelöztesse a 
történhctö hibákat, azt a vesék vizsgálója tudja, dc szerényen, nyuga
lomban. ]la erre nyugalo1uban felelt volna Döbrentey, történt volna-e 
ez a csunyaság? Dc ö 1Vigand és Cser. által összetapostatá Fenyé1·it, 
1uaga felől pedig vagy u1aga

1 
vagy az ö elödolgozása, s talán igazítása 
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ut.\n elrnondá, hogy ő mely tiszta bcszéclií, n1ely nagy iró, 111cly nagy 
Paedagogarcha. Erre Bajza nemes maga clszánásá,al s hösi erőben 
lépe fel, de oly csapásokra ragadtatá magát, n1clyct szívesen sajnálok· 
A harag veszcclel1ncs indúlat, de nemes lélek is haraghatik. nli lesz a 
a vége? - a jó Isteu tudja. 

Szernei·e írja, hogy k.ezcdhez küldé, a ruit Döbr. felől n1ondani 
akar. l\1li az, ne1n tudom. !(érlek, s nagyon kérlclc tudasd vclc1n, meg
nyerte-e javalásodat? 

Élj szerencsésen ! E lapra nc1n írok kedvest. Ez bcYan 1uocs
lcolva oly dolgokkal, an1iket én útálok. - A kedvest a müsik ol
dalon. -

' 

' Az Ersek írja , hogy a Hctjclan Gyöngyei eddig készen vannak,
de hogy elsöbb praefátió1uat magam elvetvén, a 111ásikat n1ost fogjúk 
nyomtatni , és hogy azt maga1n fogo1J1 a typogrnak corrigálni. Ide 
küldi a talán háron1 ív praefátiót. 

Imhol egy cpigran1111a GRÓF RÁDAI ERZSI (E,·zsi non1inata 
xa,e�ozr;v.) 

Báró Pr6nay Albe.1·t hitvese. Szebb férfit, szebb asszonyt nc111 
képzelhetni. t marcz. 29-én J 830. 

Természet gyönyörü rcn1ckc szép El'zsi, te nyugszol ? 
Kelj fel, s hald zokogó hím cdct, halljad anyád, 

S jó ipadat, s en1lőd két kisclcdit; óh 1ni kcservbcn 
Nyögnek: inind szeretett Ei·zsijök ágya körül! -

„ Csendesen! hagyjátok kialunni gyötrelmünct; akkor 
Jertek, csókjain1at szedni, sietve fclén1." 

halál, görög euphemis1nussal, görög iclcáva.l, cílorn; hirnedet, - fér
jedet, magával hordja a féiji felsőbbség mellék ideáját; hívedet, 
elvan nyiívc; 

j6 iJJetdat, - ncn1 absolute, hanem relatíve; hozzácl jó - és így sze-
1·etett, kedves ; 
rnind, - hogy a sokat fesse 

Erzsijök, a név 3-dszor itt, a czín1n1el, hogy fesse, mely kedves vala, 
a körnek a név. 
Nem igazán görög izlésü, nern gyengéd epigamm ez? - S a hal

hatatlanság, vigasztaló ideája 1netaphysicai fcszcgctésck nélkül ! 
Csók:olj össze érttc. Ez nekem igen kedves dolgozásom. 

•
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Pannonhalmán, május 5-én 1830. 

J(a;;i1ic::vhoz Gitzrnics. 
szíves tiszteletét. 

II.iro1u levél eddig töled nálam, kedves barátom, válasz nélkül.
l\Iikor a har1uadik érkezett, elijedék, hogy a kettöre mégsem feleltem, 
senJ1uit. l\linclég k.észiilteu1, 1négis n1aradt; összesürüsödött dolgaim, s 
s néu1ely kedvetlen körülmények ne1u engedtek nyugodtnak lenne1u, 
pedig neked csak így szeretek írni. l\[ult héten végzé1n az is1nét 1neg
inclulni készíilö Eyyhú:;i é1·tekczésekhez dolgozáson1at. Tegnap Urániá
hoz hösi <lr.�1uá1not (Jfeteusz, vagy barátság diadala) S ma neked , 
S::e1nei·éur,k és Döbrenteynek irok. i\ztán veszem vizsgálat alá a Sze-
1nel'e küldte nyal.ibot, 1uelyben tőled két Liographiát (Daykcit és Bá -

' 

rócz!JI) l)e:.·sőffitül egy felszólítást az Eletirásra, egyet Döb1·enteytöl, 
(Barc/jayt) és öncritieát találék. l\lit fogolc ezekkel tenni, még magan1 
sen1 tudom; biographiát ugyan elegeL olvastam, de soha azzal a gond
dal, hogy 111egis itélje1n, 

Igen örülök: a Gr6j71oz írt levelednelc l\1agadhoz méltólag írtacl 
azt; dc a 1uit iolytában nel._em írsz, a nen1es lelkű Gr6fr6l hinni nem 
tuclo1n, hogy ö n1agábau boszonkodjék, s nyilván simát játszék. I ·logy 
a Úl'r{l elhitetYe a:1, epigra1un1ának ellene czélzásáról, elég érzékeny volt 
azért n<'heztelni, nen1 kétlem , tennen magad is nen1es lelkiiségének 
tulnjt!onítod, ki ncn1 különben nemeslelküségböl fcíjlalád, hogy a Gr. 
ellened gyanuba esett. Ila ezt 111.is teszi, olyan, kiben erántad 1neleg 
SZiYst solta nen1 tapasztaltál, hiszetU

1 
hogy 1neg sem fogál hunyorod

ni. En a G1·úfúan nem annyira haragot, n1int illetöclést, fájdaliuat lá
tok. A nen1es harag ugyan nem bujkál, ne1n játsza a sífu'át ; de nem 
if goro1uba, ne1u dühös, nem 1noeskol , nen1 forral alacsony boszut. 
J::s jó, ha a harag tikkadni tud, s az ember feledni. 

1llegrette11te1u, n1ikor annak ellenében B. haragját látá1u általacl 
dicsér,·e e1nlitetni. Keni örö1uest ereszkedem ennek a piszkos jele
netnek \'Ízsg.ílásába. Én Bajzrít nem különben mint te becsültem; örül
tem gyönyörű fejlésének, szép tudo1uáoyának

1 
szorgalmának, tollának. 

0 h·as \·án gyilkoló li'igyebneztetését, vissza borzadtam a böszülttöl, alig 
tuc1,'un n1egfogni , mint származbatott olyan vala1ni a mLivelt ifjútól. 
Snjn.ílta1n öt, ki 1n.isokat n1ocskolván n1ao·át oly rettenetesen tudá fe-

' , 0 

ledni. !gy édes Laráton1, kivánatosb a ter1nészeti Yadság, melyből a 
tudományok ültal e1uelkeclni akarunk. ,Tízsgáld a dolgot úgy a 1nint 
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fekszik, feledve kik között történt, s lehetetlen, hogy Bajza harag
ját nemesnek találd. Olvasd, mint írt nekem erről a szép szívű 
Szeme1·e. 

Ami Bojza ( és czin1 borái) s J,Vigand ( és egyesül tjei) között 
történt , vásár után tudta1n 1neg: feleségecském hozá ki az irtózta
tóan galád Figyelnieztetést, hol Döbi·entey, kit nralkod!ts és nen1<1et, s bel 
és külföld, legtöbb érden1ű literátoraink sorában tisztel, és 1uélt,in -
nemzetrablónak s ne1nzetfertöztetönek vádoltatik, 111inden legkisebb 
bizonyságocska s gyanúcska nélkül ; egy pélcl;.ínyt Ilcli,ieczy, rni:;ikat 
Bcírtfay hartnadikat Fenyél'i, negyediket a l•'igyelr,ieztPtÖ - - - -
küldvén hozz.1111. - Azt Yélék, hogy a Döb1·enteyn elkövetett gonosz
ság örön1e1ure lesz: de láto1n balul isn1ertete1u. ldegcin1 1uegv:ih1nak 
rázva, s elundorodta1n n1ind attól, a n1i tudós czín1 ah\. tartozik. lgy 
Szemere, kinek lelke szépsége becsesb leve nála1n mint vala. - .A.. 111i 
nekem leggonoszabb B.-ban, az, hogy azt az egyet könnyen kitalallia
tónak n1ondja. Én a tizenegy között négyet olyant ismerek, kiket tu
dományos érde1ueikért az egész haza becsül, s n1egYallom, a négy kö
zül, 1nelyiket értheti B., elgondolni nem tudo1n. De,:sqO'y és J(is János 
között bizonyosan te sem tudnál 

I 
nen1 szeretnél választást tenni ; pe

dig talán épen ezek a valahci fénylő, de ·mcíl' ei·ötlen, elaggott iajnokok. 
l\'1it n1onclasz te erre, te 70 esztenclö:; férfiú? Örvendhetsz-e, örven-

, 

het-e !(is, az ily péld{tsan fejlő i�ús,1gnak. Es ugyan 1ni ktvántatik 
inkál,b a Lexicon íráshoz, Yiclá1nan lobogó tiíz-e, Yag,v érett ko1noly
ész, é,; tapas:1,tal.íson épült iléléí tehetség? S én J{iss l(cí.1·olyt e1nlite1n 
még, kiben 1nincl a ketlö épen n1ost Yan legszebb arányban, s hogy gon
dos író, dolgoz.'Lsai 111utatjúk. És Döbi·ente!} n1inden ellenker.éseLl ellen 
is, baráton,, egy közönségesen becsiilt íróink közül. ::,ajnúlo111, hogy en
nek fel�letét 1uegne111 olvastad; úgy fel<:'! ö, mint egy kornoly, ünérdemét 
érzö, de nen1 fitogtató férfiúhoz illik; csak. az ügyet tekinti, a sze-
1uélyt, s reá szórt mocskokat ignorálja. Ez a ne1ues harag baráton1. 
Ő illendöbben nem felelhetett. A többi csak a kölcsönt acl.t vissza. 
Utolsó leveled biztat engen1, hogy a dolog er,1nt egészen 1nás itéleltel 
fogsz szólani, mihelyt n1inclent összeYetsz. Te is kezded B. elragadta
tását oly csapásokra sajnálni, n1elyck a harag veszeL1eln1es indulatából 
szárn1aztak ; s 111iért haragszanak? i\lert 1neggátoltattak hasonló mun-
1,;:ának kiadásában? Öríilniek kellene, ink.i.bb, hogy a kedvetlen n1un
kától felvannak mentve, és jóval kedvesebbrc röpülhetnek ,\Jtal. -
Vaj ha ily mocskos jelenések ne al jasítsák tö bbszer li teratúrán kat. Az 
dyen vadságok nern fognak lélek és szivnemesítést felhozni, a mi pe-

•



' 

222 

dig egyetlen czélja literatúránknak. Ne, édes barAton1, ilyeseket ne 
dic::;é1jünk

1 
netalán dicsérctünkkel töbl, hasonlókat tárnaszszunk. 

Köszönö111 az igen szép cpigramn1,1t, melyben a leggyengébb ér, 
zés hatja 111eg csuda hatásával a fogékony szívet. 

li'ő Ap,itunk beigtatás;ira készített versciruből sat. én neked régen 
kiildék példányt; J{árol.lJi úrra bízhLt11 1nár april elején. Ird meg, vet-

, tcd-c 111,ir? J(ülön1bcn Bá„tfay úrhoz fogok mást utasítani. Elj sze-
rencsésen kcdvcseiddel. 

Szépha.lom, 1uájus 17-én 1830. 

Gu,zniicsnak J(aziriczy. 

Igen is, undokabl, összckapást pályánk 1uezején, mint ez a mos
tani, n16g ncn1 !.Ittunk; azt egyre vallo 1n veled; abban külö1ubözöm,
hogy 1nóg te azt nehezteléssel lAtod, s terheled az egyik fél küzdöit,
én nyugalo1uban 1negyek tovAbb társaim gyarlóságok mellet s nem
lcscgctcn1

1 
ki vétett, s ne1u fcdden1, nen1 büntete1u. Az rám nem tar

tozik; nélkülcn1 ke:t.dék a pert, nélkülem bé is végzik, 
Te n1cgvagy botr[Lnko:t.va a Bajza hangos beszédén. Rernénylem

teliút, hogy a:t.on is 1ncglészcsz, a mit a n1ás fél cn1berei tevének. Tör
tént volna-e ez a gyalázat, ha Döb„entey szerényen felelt volna a sze
rén� kérdésre? I-Iigyj nekem, ideje. volt, hogy D. megtanulja, a1nit
eddig tudni 11c1u akart. 

' 

En azonban álclo 1n sorsomat, hogy e perben részem nincs.
Előbbi lcvc!cmct nc1u értéd a szerint, an1int értetni akarám. Jó

?tu bcr cngccllkcny tud lenni a jókhoz, lcivált ha a jók belső érdeme-
1k bc11 nagyok is. 1'1iért ne legyen nekik is gycngcséo-ök? IIidd azt'] b . l t> ,cc cs aratom, 1ogy az ilyckben a nagy bántást is könnyü felejteni.

l<'clcségcm életéért öt hét olta reszketek. Orvosa halált jövendölc; :le. � tcrm�szct és az ö életereje megtartá. Valóban gyógyúl. AzeperJe1;i. cs eg:·i út megrontá tüdejét. Tizenkilencz nadály szívta ki gyilk.os. nyilah\sa1t. - S l(áz1né1·böl tegnap jöttünk 1neg az executióból. Ohbaraton1 , 111cgnycrni a pert három táblún , és méo-is kii" átszatni - ez. t . . t> 

U' oztato n1cstcrségc a Prókcitorságnak. - l:izánj és szeress.
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Pannonhahuán, jun. 8-,ln 1830. 

I(cizinczyriak Giiz1nics 
tiszteletét. 

Epcn készülék hozzád írni, hogy már egyszer én elözzclck 111cg 
téged, s ime érkezik leveled. 

' 

Edes barátom ! azt a rút scénát én szerctnén1 nen1 tudni ; de mi-
nelcutánna tudja az ember, ne1u boszonkodnia ne1n lehet, annál kcYés
bé lehet pedig, hogy a had támasztó Bajza, egy szebb ren1ényü fiata
laink közül. A nélkül, hogy a n1ocskos clolog1a avatkozn i kiv{1njak, 
nem türhctén1, hogy neked, hogy Szenierének, el ne 1uondja111, n1it sr
zek; neked annál biztosabban, hogy te ebben is n1cgcléizél cngcn1. En 
a gonosz n1cgtámadást visszalökő feleletet nc111 tudon1 oly szorosan ítél
ni. Ilogy ez nem fog kírnélö lenni, kiki, n1aga a n1egt[L111adó n1inde
nck felett, előre hí.thatta. Ott a. harag 111ag:í.tól tá1nadt, s alacsony ösz
tönből, itt ingcrcl\7c volt. Ji'e11yé1·inek kérdéseit scn1 lehet szerényeknek 
mondani, bcnnök röjtözött 111ár a fnl[Lnk, kicsinált clőpóst::lja az iszo
nyatos szúrásnalc. Dc te n1ég rnost is hibásan látod az első fclclöbcn 
Döbrenteyt; s én ebben a Csel'neczky feleletében 111ég elég csendes el
igazításokat láto1u a gúnyt 1nosolygó kérdéseknek. A n1ásocl ízben fc
lclök között pedig Döbl'entey 1naga tartá n1cg a férfiúhoz illtí tónt. Ez 
legyen utolsó c1nlitésc rés:t.eruről k.cttönk kö:t.ött ennek a rút ,·esze
kedésnek. 

Én, mcgvallon,, Döbl'enteyt bcesiilön1, kcdvclc1n; ö nincs szép
tulajdon s érde1u nélkül; a gyengeségek cngcn1 ne1n idcgcnítnck. 
l\Ii a. pénzszcnvcln1ct illeti, nc1n dolgo1n ; saj{itjával kiki tehet miat
ta1n a mit akar. Gyi.ilölötu a n1ind6g zúrt 1narkú lösvénys6gct; dc 
bccsülön1 a gondos, takarékos költőt. S az, a ki szeret csinosan <.iltöz
lcöclni , szép körökben megjelenni; tiszta jó ízlésU hcizat tartani , l'-é
nyére utazni, jól élni, az ilyen ncn1 fösvény. Ilyen pedig D.

Gondold cl, 1uint cszclösködtcn1 én kcttőtökkcl ! Szeniere n1cg
k:üldvén Gi·. D. felszólítását , a te Daykádot , Bá1·óczydat, Döb1·. Bar
csayát, ön�riticájá\7al, hogy mind ezeket rcccnseálná111, kedves ugyan, 
de nekem nem épen szerencsés 111unkát adott. Nem szeretek, 110111 tu
dok én bonczolni , hasogatni. l{öviclen n1ond v.ín cl azért , érzéseimet 
inkább, mint vélc1nénycn1ct, a feladott tárgyak cráut; hogy többet ad
jak, téged és Döbi·enteyt, n1int ir6kat , állítálak szen1kö:t.t cgy1nással. 
Olvasd és n1osolyogj. 

l •
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l{. úgy ír, 1uint a ki írni nem köteles, csupa tetszésböl; D. in
kább kötelességből. ilz inkább n1aga kényét, ez inkább másokét lát
szik tekinteni. ,\.zért az első nen1 mústól akarja érteni, n1i jó, 1ui szép; 
emez figyel inkább a közYélekedésre. I{. nem aggódva bájos; D. fér
fias; aúúan érezhetni az erőt, ebben inkább tapinlhatni. D.-ben a gond 
kitünik, l{.-ban röjtözik. K. a grátiáknak, D. inkább a músáknak gyujt 
tön1jént. D. lép, K. szökdel; ez 1nosolyogva nyilaz; az dörögve harag
szik. D. ünnepilcg, K. egyszeri.ileg kendős. Annak sikamlása a szem 
clött n1egáll, ezé elsuhan clöle. D. mindenektől kív.:'tn értetni, K. sze
ret nctn 1nindenektől, sokat kíván találgatt�dni: s örül, ha csal. I{. rit
kán ítél, dc oly helyzetbe hozza az olvasót, hogy nagy fejtörés nélkül 
hozhatja ítéletét; ne1n köYetkeztet, nen1 alkal1naztat, ne1n leczkéz; D. 
szeret itélgetni , következtetni, alkahnaztatni , leczkézni. K. n1ikor ír, 
csup.ín csak író , tárgyán kívül semmit sem akar tudni; D. hazafiúi, 
n1agyar literátor, erkölcs1nester egyszersn1ind; tárgyán kívül is szeret 
beszélni. K. inkább szépet, D inkább rendszcrest kedvell; K. inkább 
1uulalni, D. használni akar. K. szabadon ereszti Pegazusának fékét, s 
az kényére csai)ono· de csinnal, mint aJ'ól kitanult paripa, melyre bor-• OI 

zadva néz a tudatlan, s félti ülöj ét a n1indcn pillantati nyakszegéstöl; 
ez azonban n1osolyg, 1nénjc csintalans�tgain. D. ritkán s csak vigyáz
Ya ereszti 1ueg a féket , többnyire feszesen tartja, s pályáját szoros 
rendszerben, futtatja; észreveszi a kicsapást, s visszarántja a lovát. K. 
ezer szinben szereti n1utatni szülöttjét; D. ritkán változtatja s tartóz
kotlYa a színeket. }Ionniaknak ezeket sc1n lehet tartani tisztán, valamint 
a::éit ne1n egészen idegeneknek a. 

i\Icnnyi igazs,íg van ezen rajzolásban , ti magatok itélhetitek 
meg legbizonyosabban. Szenierének úgy kül<lén1 n1cg, hogy veletek 
közölje , s tegye azt , n1it tenni , javallatokat ki tudván, jónak lát. 

Örvendek tisztelt feleséged javulásán. Elgonclolon1, mely nehéz a 
jó p.ír felének megválni szeretett hű felétől. Bizony elég veszedclines 
utat lc\·él Ege1·be, s én téged nen1 most csudállak elöszer, ki öregsé
gedben oly merész utazó vagy. -- l�lég ostoba vagyok meg nem fog
hatni , tniként lehet a kimondott igazságot 1uég azután is feltartóz
tatni ; és felette szoinorúnak. tarton1, hogy épen azok teszik ezt, l{ik: 
annak kiszolgáltatására vannak rendelve. Evangclium ! Evangelium ! ! ! 

:;,,:úlalok n1int j,ír az idö ·7 i\Ii n1ajd n1eg ncin gyúlunk a száraz, 
nagy hőség n1ialt. ölindcn aszni indú!. 1\ gazdák nern bö aratást re
mélnek ; dc szöllöink szépen állnak. - Élj szerencsésen, s láss 1nég 
lesictö élted cst\0éjén sok gyönyörü esthajnalt. 
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Széphalo1n, junius 15-én 1830. 

Gu.zmicsncilc J(azinczy 
idvezlését. 

Végre lcezemben van ajándékod, édes barátom. A n1ult pénte
ken vettem azt Szemerétöl Csányi úr által, ki TTesz1n·é1n vármegyében, 
vagy annak szomszédjában lalcik. Szeretetre méltó e1nber, s barátja 
ügyünknek. Gróf Széchenyivel együtt szolgált, s Iiirnfyt gyakran !árja. 
Képzeled 1nely kedves vendégen1 volt , embereinlcltel- is1nertetvén 
1neg közelebbről. 

Apá.totok tiszteletére irt versed, n1ása a Iioi·vcíth Encl1·e szép 
Zi,,.czének , s nagyon örvendek, hogy e munkádat és a mellé tett két 
Sonettet bírom. Fogadd szíves köszöncten1ct érettek. Dc haragszon1 
nyo1ntatódra, hogy a szép mnnkát és szép nyomtatást elrutította sok 
typographiai botlásival, és hogy ahhoz oly kopott hetüket vcve. 

Utolsó postával vettem a hírt , hogy végre teljesen elkészültek 
a buaai Typogr.ban a Szent Iíajdan Gyöngyei is , s a maiYal tesze1u 
meg a rendelést, hogy hozzád 30, n1élt. TTillax úrhoz Zirczl'e pedig 
50 küldessék. Az Érsek cisteri Szerzet tagja volt valaLa, s Zii·cz cli
cselcedhetik vele. Így azt hiszen1, hogy al kalinatlanságoma t a zi1·czi 
Apát örö1nmel veszi. A 111unka ára 6 frt \-áltó czédulában. - Hason· 
lítsuk össze a Sz. Iiajclant oly munkákkal, a hogy azokat adják, és 
a papír pénz világa elött aclták. - A 1ni bejön, Szalluszto1n 1uegje
lenését fogja segélni. S bár sok hasznot adhatna, mert kinek kellene 
több, kinek annyi mint neke1n. ,

Sietek, és így elégedjél meg most ezzel. Elj szerencsésen tisz
telt, szeretett, ne1nes lclkií. férfi. 

Szépha.lom, junius 18-án I830. 

l(azinczy Guzniicsn,alc 
tiszteletét. 

l\1ely gyönyörii és 1nesteri l{ézzel írt levél, melyet tőled 1ua ve
szek, és mit mutathatunlc szebbet literatúránk mezején, éclcs barátom. 
Kevély vagyok arra, hogy annak tárgya én vagy?!�, és hogy ezt fe
lőlem te mondod. Az ily öröm felejtetheti velünk baJa1nkat; rá.ni ugyan 
leveled jóltevöleg hatott. 

15 
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Gyanúba vevém 1nagamat, édes barátou1, ha belölen1 ne1u elfog
lalt szív szóla-e , 1uidőn én ne1u egészen javalo1u ugyan, a mit az 
egyik fél teve, de a. mit a 1násik, azt világosan kárhoztaton1 is. 1\zt

kérdem tehát, hogy a Fenyé1·i kérdéseiben kajánságot lelek-e vagy csalc 
1neg ne1n clégodést? mert kaj(tnnalc lenni nen1 szabad: szabad meg ne1u 
elégcd,·e lenni azzal, a mit látunk. ;\zt kérde1n tovább, hogy ha erre az 
ö kérdésére csak n1cg neiu elégedés adta volna feleletét, nem tudatlanság 
cn1lcgctésc ,  s a rnagával eltölt szív nevetségig menő pöffeszlcedése, 
(n1ert a 1uit 1ni n1ondunk, a 11iás ajak.ín 111agitnk felől, és ily vastagon, 
az csak mégis nevetségessé tehet bennünk.ct; talán többé is mint ne-

' 

vctségcssé) - történtek: volna-e 111ind ezek? En isn1erem Fenyérit, s 
nálánál érettebb szerényebb lclkü en1bert alig is1uerek, s ő a természet
től szerény, nen1 tetteti annak magát. Bajza tüzes, de hochherzig; én ö 
belőle igen sokat várok. Nern örülök én a tüzetlen ifjú en1bernek. - De 
megvan ami megtörtént; örvendjünlc hogy a dologban részünk: nincs; 
s örvendjünk a jónak akár Döb1·entey teszi , akár Fenyéri, utáljuk. a 
roszat akár Bctjzában, akár abban az üri e1ubcn, a !cinek a tudomány 
szeretete 1negne1uesítctte lelkét, s ellenét szamárnak, ezinkefogó fejű
nek stb. nevezi. - Jó következése van eunelc is, ez tuutatja a világ 
legjobbságát , inert a Conversatíons-Lexicon több gonddal fog n1egje
lenni, s ezek a küzdök s a kik láták lcüzdésöket, ezután őrizkedni fog
nak, a vastagságoktól és a -- pöffeszlcedésektöl. 

1'egnap előtt vcvém Pá1risb6t az Aponyi gyern1ekeinelc tanítójuk
tól, Fekete Gáspárt6l, a 1uit, hogy írjon ki szán1omra, még taval kértem : 
- azt, a mit Dnssaitlt íra Szalluszt és fordítói felől. !!1ondom én, hogy
az emberiség ncn1 szc'dhat ugy alá, hogy csak egy ember, hogy csak
egy ne1uzet tarthassa magá,t nagynak; egyike különbözik a másiktól,
dc csak. arczvo1uísokbau ; a ki igazságos, mindenik arcznak, 1uindeuik
nemnek 1ncgaclja a n1aga érdemét. Ez a Dusscutlt az általam mindég
nevetett franczia nyelvben oly szépen, oly lelkesen ír, hogy ötct csu
dálno1n k.cll. Boldognak tarto1n 1nagamat, hogy ezt az írását is1nerem,
1ninckclötte Szallusztoniat lciad{u11. Elfogom ezt, a Ditssaiilt nevét em
lítvén, 111ondani.

:i-\Ia indúl JeycJcn11 
Pest1·e, hogy a Ezent Ilctjdan Gyöngyeit vegyék: 

által, s küldjek szét. En úgy hiszem, hogy te mind a munkát, n1ind 
clöbeszédc1nct örömn1el fogod olvasni. Fordításomat is-e? Valóban ar
ról ne111 felelek; magam legalább soha sem szerettem , s talán azért 
mert prózában adni szépen hullá1nzó hexametereket baJ· osb mint a ta-

' 
' 

pasztalatlan gondolná, s az Ersek hatalmas rnind a versben , mind a 
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nyelvben, 1T1ind a poetai 
csésen, édes baráton1. 

' 

alkotásban s festésben. - Elj igen szeren-

Ujhely, jun, 29-én 1830. 

Gitzniics1ictlc J(azinczy 
szíves tiszteletét. 

Szemei·e és nője junius lD-én estvc megszáll:inalr itt a fogadóban, 
s gyalog l[�togatúk meg iskolai barátját Fö Notar. D6kns László urat, 
az pedig szekeréért ki.ilde, s magához haj tatA. Il[ásnap D6kus úr ne
kem írt,  hogy ha egészségem már engedi , jöjck. be. 13etcg voltarn, 
felcvö beteg, dc )öttc1n; az nap s n1ás nap délig velck valék; délután 
haza kisértek. Jgy az az örömein van, hogy Paliné úgy szerette n1eg 
Fe1·encznét, mint, Pali szereti Ji'ei·enczet. - Dc édes baráton1, 1ncly vál
tozás Paliban ! En n1cg nc1u ismcrém vala az utczá.u. U'él teste oda 
van; jobb szcn10 rá.ngatásokat szenved; olykor be is vonódik egészen. 
Kerül minden haragot , n1inden lágy megindulást. Ráday Ei·zsi czíD1i.i 
epigran1n1á1nat seu1 rneg nen1 olvasta, se111 fcln1ondani ncn1 engedte. -
}'cledén1 1nondani , hogy Iniolta öt ])esten látta1n (1829. n1,1jus 31-én) 
bcretváltatja bajuszát, s ez arcz(u1 különben is változtatott volna. 

Deszélé, hogy vclte leveledet a Döbr. és közte1n vont parallelá
val ; de ö veled egy értclcn1be11 nincs. Fogod-e az én kevélynek hir
detett lelkcn1 felől hinni, hogy a, hol ielöle1u 1nagasztal:1ssal szólanak, én 
azt cgyszernél többszcr 111cgncn1 olYason1? fogod-e, hogy a 1uit Bay'za 
értekezésében az cpigr. felől 1noncla ('l'ud. Gyííjt. 182.9), azt én cgy:
szcrnél többet 1ncgncn1 olvasta1u? - 1)e szép legalább, 1nonch\rn Pali
nak, s egyébre forclítá1n a beszédet; - a gyalúza.tos pörre. 

Pali részint széplclki.iségből, részint betegsége 111iatt , a n1int a 
k.érdésre adott feleletek kijöttek, s a küldök h.iakarának hozzá jönni,
1negizcnte nekik, hogy látni őket nem akarja, inert előre l,\,�ja, hogy cr
röl lesz a beszéd, ö pedig az ily felhcvi.ilést ncn1 tiíri, s a Döbr.-n ejtett
igazsúgtalanságot ne1n javalja, sőt érette neheztel. Eltnondü1n neki érzé
sin1et. lienyéri nekem ez;en ir(tsokat n1egküldé, de a nyo111tatványokkal
jövö levél kevés sorból állott, niinclen 2,anasz, ininclen vúct 1iétkiil. l\Iiut
Pali olvasta n1cg, úgy én; az ily példátlan vadságot illő vala isn1crni.
De mint Pali, úgy én, részt e perben nem vcttcu1, s soha venni nem
fogok. Pirnljon, a ki részrehajlással játsza. a Bí1·ót. - Azonban kin1on
clátu Palinak is nyilván és világosan, hogy én e mocskot, e gyal.ízatot
egyenesen Döbi·nelc tulajdoní�o1n. - Jó, édes barátom, hadcl adja1n 111eg
neked, hogy a Fenyéri kérdésében n1ár érezteti 1nagát a nem javalás,

15* 
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talán a neheztelés; - ha F. barátja volt volna Dnelc, nem nevezte vol
na a lJTi'.gand portékáit ephe1néri becsiieknek, s ne1n kívánt volna iró
niával 1nalasztot a dolgozóknak. (Hogy Fnek baja volt valaha Dvel , 
nem tudon1 ; igen, hogy Thaisznak Tlöi·ösniartyval, a Titd. Gyűjt. reda
ctiója 1uiatt; s V. és F. szoros barátok, 111int Kisf., Iíelmeczy, Bajza, 
Toldy.) - De mely szerencsétlen gondolat vala az Dtöl, hogy az maga 
1nagát a lVigancl szájában I 

azzal a neki saját üres czifrájával - (a 
billegdegelt vele még is elhagyatán1) - oly megfoghatatlan szen1telen
séggel tömjénezé, s magát egy rettenetesen silány 1uunka miatt magyar 
Canipének nevezé ! n1ert van-e annak paedagogicus lelke, aki oly pae
dag. munkát ír, s azt jónak lcépzeli. - .l\'.Ii az, hogy ö annak jóságát 
egy igen rendes okkal bizonyítja? S kellett-e, azokért a vagy szerény 
vagy szerénynek legalább látszó, kérdések.ért Fenyé1·inek kajánságot, 
tudatlanságot csapdosni fejéhez? - Bizony ez ne1n vala okosság 

I 
ezt 

1naga D. is megfogja most ismerni. S ne1n leellett-e előre látni, hogy a 
nyelvrontást emlegetönek visszadhatjálc a kölcsönt? - 1narcziusban 1nár 
n1egjelene az Annuntiatio a Shakespea1·e darabjairól, s a név elött ott 
van a Prov. Co1nmiss. és a Táblabírói czím. Ez hallgatólag e1nlékezte
té öcséin Ul'an1ékat, (így szólítgatja D. ezeket a derék ifjakat , mint a 
Prókátor a n1aga patvaristáit,) hogy ö és ezek nen1 egyenlök:. B. tudta 
ezt, tudta n1i fog D.nck leginkább fájni, alci nem látja, hogy Bnak a 
C'sokonay marhas,1ga (a piros tojé\sban) koránt se1n fájt úgy, mint Dnek 
fog a keclhez oly közel álló kegyed, és a ébrága D. ú1·. Valljuk meg, hogy 
B. goron1ba, hogy B. irtóztató, dc azt is, hogy B. non sine dis animosus
infans. !{égen akar:'un én megsúgni Dnek, hogy jó volna megtanulni
I-lorácznak e sorát: ut tu fortunan1

1 
sic nos te, Celse, fere1nus. S valljuk

1ueg, n1ég a Prov. Con11nissáriusság ne1n a legfőbb tető a világon, ha azt
D. - és ö igen méltán - igen nagynak veszi is.

13aráto1u
1 

én a baráton1 elött tartalék nélkül nyitom n1eg szivemet; 
patiarr1ue Yel inconsultus haberi; s az valóban nagy hiba. Soha én sen
h.it n1ústól elvonni nern fogok, soha sem kívánni, hogy minthogy én ezt 
szercten1

1 
1nás is szeresse, s gyülölje, n1ert én gyülölöm. De megkellene 

gondolnon1, hogy az én okaimat, s an1it én tudok, nem tudhatja más, s 
így cngein félre érthet. - Hadd 1nondjalc el tehát vala1nit. - D. és 
Thaisz néh{1ny esztendő előtt csakne1n botra keltek, egyn1i1st össze lut
ránusozták, egymást össze teremtettézték. - D. Fáy Ancli·ást a pesti 
utezán összeterc1utcttézte; - D. a beteg Szemerét össze infámis emberezte; 
-- Döbr. egy Föispán leányával 11gy bánt, a hogy egy frájczimerrel sem 
kellene; - egy igen respectábilis asszonynál, kinek. fényes születése is 
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érdemel tiszteletet, első ott léte ahitt elnyult a széken, s felfel ugrándo
zott, holott a hol magát kicsinynek érzi, merő hunyászkodás. - Két 
leányt leért meg, s az egyikkel jegyet is váltott, s ennelc n1ár bútorai is 
a háznál voltalc, s akko1· mondta ki atyjának, hogy ha leányával � -
nem ád esztendőnként, el nem veszi. Mikor ez megtörtént, pökte öt 
ez, és érezteté D-vel, mely megvetést vona magára. Ezen szenvedései 

I 

közt D. közel vala a megtébolyodáshoz, s }Vay Aln·. magával hozta le 
a Diétáról, ide is Újhelybe, hogy n1agát kiszellözzc. Itt panaszlá elöttem 
négy szem közt, miserábilis arczczal, és hanggal, hogy ö a gyiirü váltás 
után tudta meg, hogy a leánynak: izzad a keze, a 1nit ö ter1uészettöl nem 
ti.írhet. Láttam, hogy el kell vonnom a nyaya]ygástól, s enyelgésbc csap
tan1 által, hogy a tüzesb 1nátka azt a gyürii váltás előtt tudja. - Vedel 
ezt annalc magyarázatjára, a1nit neked utolsó levelen1ben a uölyf és pénz 
szeretete felől mondta1n. I{a Szita 800,000 fntot nyer a lotterián, és ha 
czifráz, inert kitelik töle, s ő azt szereti, egyszermind jó gazda, s vi
gytíz, hogy a czifra el ne e1néssze a 800 ezeret, de mást el nem tapos -
azt teszi, a n1it én is bizonyosan fognék i - noha én még akkor sem 
czifráznék, - nem philosophiából, hane1n ízlésből: - <le ha Szita ke
resztül akarná fúrni magát a theatrumban a becsületes embereken, hogy 
elől ülhessen, s ezeket taszigálná, taposná, ak.kor a legnem czifrábbnalc 
is jusa volna I-lerr von Szitának ezt 1nondani: I:Iörcn Sie, Sie sind a 
Flégel. - Ez egész apologiája n1inapi levelen1nek. 

D. neke1n köszönheti , hogy 1nost netn a L1tthe1· reverendáját
hordja; én szerzette1n Gyiilaynéhoz; s mint bána vcle1n a Diétán, is
tentelen suttogásival; 1nint bána vele1n pesti utam előtt Pesten. (Ezt 
nen1 Palit6l tudo1n.) 1-Iidd el ugy szerettem, mint n1indég. Gyengeség! 
mondám, s jó emberben azt feltehetjük. l\lcgszol(ván a praeceptoros
kodást, s n1eglátván Igaznál egy lapot Szallusztoinb6l, rám írt, hogy 
az nen1 lesz jó. l\Iinclcn neheztelés nélkül felkül<lém neki a1uit te meg
szerettél. Azt felelé, hogy az ötet 1neg nem gyözé. l\Iár akkor azt fele
lém neki, a mit Card. Richelieunek egy franczia iró e szavára: ,,Ne1n 
értem," -- ,,Az<c - úgy mond ez - ,,neni az én hibá1n !" - Pestre jö
vén, elkezde catechizálni. Barátom, 1uondám, ugyan mond el nekem, az 
együtt ]étel örömeit el kell-e keseríteni polemizálgatások által; s mikor 
annyi tárgy van, a mi bennünket egyn1ás felé vonzha.t, az olyakat kell-e 
elővenni , a mi egymástól félre von? - Kérlek , az Istenért; hiszen 
előre láthatod, hogy engem megnem téri tesz; minek hát ez? - Lám 
én téged soha nem catechizáltalalc és nem is foglak ? - Hogy én azt 
ta1·tozoni hallgatni mondá. - Úgy, mondám, ne vedd tehát rosz néven, 

• • 
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ha ki1uondon1, Lio�y én a te beszédodtöl szint úgy Lorzadok, 1nint te
az onyé1ntöl. - Ugy elnémult, n1int Zaclta1·iás. Én azonban más tex
tust vetten, elö, s nehc,1,tclésscl rncnt cl, de nem gorombán.

'l'aval nem jöve a Sze1nere szállására ,  rnert, úgyrnond, ott van
Theu·1·e1ck, s Szen1e1·ét köszöntette, engem neru. -

Sok hetek n1ul\'a eljött , s épen akkor , mikor én nen1 gyanú 
1

nen1 111endc 1uoncla, hanem csalhatatlan hírek után tudta1n, hogy ellc
ne1u n1ikct hirdet. - Ennek az embcrnel{ lakatot kell vetne111 szájá
ra; ezután is fogja tenni, a m,it eddig; de legalább úgy, hogy meg
ne tucljan1; s az ncke111 elég. Ujra clolgozá1n tehát Yo1·ick praefatió
ját, s egy nem tererntettés levelet írta1n neki, de olyat, a mi elnémít
batá, s f0nyegcttc1n, hogy ha ,ucg nc1n szi.inik, a levelet kinyomtat
tatom . .l!,ö hadnagy !(is l(ároly urat küldé hozz{tm, nc,n a maga ne
vében, hanen1 1nintua ez n1agától jött volna. Bizonyossá tettein, hogy
bántani ne,n fogon1 , csak hagyjon békét. - Az �Erdélyi Levelek
hez n1aga kérte }li?nfy reccnsióját , dc egy Scholiont vetc hozzá, s hí
ren1 n�lkül. - i\[i neki a Larát, csak ő figürírozhasson?

Edes barátom , illő vala hogy ongcrnet isrne,j , a n1int vagyok.
'l'artotta1n tölc, hogy nehezteléssel vevéd a mit ártatlanul írta1u, az ő
pénz és fény szo1nja felől, 1nihcz, a 1nint írod, senkinek sincs köze, n1íg
azért n1ásokat n1agának fel nc1n áldoz.

l\[cgtorhelt levelet küldök. Dc bocsáss 1ueg, nen1 tucltan1 rövi
debbre szabni. - No engedje Isten , hogy szíved eránta1n elhiiljön.
1\. te barútságocl ncken1 nagy l<incsen1.

Pannonhalmán , julius 10-én 1830.

J{azinczy1iak Guzniics
tisz tol e tét.

Ila n1cgtörténhctnék ,  hogy te engcn1 n1cgbánts , s hogy nekeiu
rcúd nchcztclncn1 kelljen; egy rövid panaszos levél - vagy ez scin
- s nén1a csendes f,ijcl:ilom, 1ncly11ck tanúja talán csak olöttern füo-
gö képed fogna lenni; enyhítöje, vagy inkább édes élesztője, az a k;.
tct levél, n1clyet tőled Ycnni szerencsés , s cgylcor oly igen boldoo- va
lék. - Ncn1, édes baráton,, állhatatosan tisztelt férfiú! az a s:cre
tc�tel clog� tisztelet , melylyel én te orántad eltelve vagyok , nem
n11nclcnnap1 ncn1 ki.izrendü ; egy az magában , s egyetlen. Egé-
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szen 1t1ás rendü pedig az, 1nolylycl literatúránk egyéb baráti, segé
di eránt viseltetem. Azt belőlem semmi eset , semmi tel{intet ki
nem olthatja, léte1n vagy teljes kioltása , vagy örök megkcseritése
nélk.Ul ; s ez csal< egy esetben, de a melyet én képzelni ne1u tudok , s
nem is 1uerek. Ebbe tehát, bár mi történjék, idegen történetnek be
folyása nem !eszen.

" D.re haragudhatnám én is. 0 a parallela által bántva érzi magát;
korállá a hasonlitást; engem rnost másodszor tart 1naga eránt igazság
talannak; s ueken1 stylust görgöbbet, kellcn1esebbct

1 
szívet n1egragaclób

bat lciváu. - Én sajnálom az on1bert, ki a 111cgtisztclést bántásnak nézi;
de magan1 n1ente1n őt maga,u előtt ; a hasonlítás épen rosz időben tör
tént (ha ugy veszszük a dolgot a hogy áll, talán épen a lcgjobbikban) a
több oldalról 111egt{unadt e1nbcr n1indenbcn csalc megtámadást lát. l\Iert
n1i is van abban dísztelen, vagy dicstelen i s?  IIogy ü veled ncn1 ér,
azt talán 1naga legjobban tudja: nagyobb mellett .illani pedig, habár ür
nyékban is, ne1n tiszteletlen dolog. S nincs-e ö neki tulajdonítva több
olyan, a 1ui által sokaknak itélctökbcn nyer ; s neked olyan, a n1it sok
nem dicsér"? Azt Yélcm, ,nás kérdés ez: 1nilyen ez az író? és ez ; kinel{
1ninő tulaj clon ú iró lccd vesb? C'icero, Szalluszt, Liuútsz, 'l 'acitusz, llorácz,

I Virgil, Ovid: 1nind j0 irólc; de ne1n egy tulajdonságnak. En ezt elég vi-
lagosan iparl�ocltan1 D.nck megfoghatóvá tenni. i\lint Ycttc, még nent
tudom. Akaratja ellen jóvitltagyása nélkül, kiadatni nem cngedcn1; és
szcrcten1 (de fájlalo1n is) hogy Szcmel'e sincs Yclcn1 egy itéleton, igy
örö1nest k.itörli azt.

J\,li a többit illeti, nagyobb részén niind, a mit írsz, tudva volt előt
tem, dc az audiatur ct altera pars, hibázott: s én az ilyen dolgok
eránt nom öröme:;t kérdczösköclön1, legkevésbé annál, kit a dolog érde
kel. - A 111i közted Sz. és D. között történt, tuclo1n miud a két rész
ről, s egyebet literátori gyöngcségnél ncn1 látok benne, milyen ért egy-
1násra haragudnunk, egy,nást nyilván bántauunk, ne1n illik. A többi
rút; de vannak pillanatok , melyekben a jót is elragadják inclulatos
ságai. Csak ugyan az ilyennel� barátsága kívánatos nem lehet; de
azért a közönség előtt 11e1n kell oly vad sc6nákat nyitni, milyeneket
az ellenrész nyitott; és nyitni még sem szünik. l\1ár Thewrewk is be
bocsátkozott; tegnap előtt vevérn a vad csapásokat. Az efélél� csak 11.
mocskolóclókat s a literatúrát mocskolják; a vak111erőknek: utat mu
tatna!{ hasonlóknak merésökrc, kii� majd a legtisztább igyekezetííeket
is sárral fogják hajigálni; a jobb ízlésűeket pedig undorral töltik cl
magok és a literatúra cránt. Ez az oka, hogy Bajzát a szépen kezdőt,

•
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sajn{dom. l\íért nem tudják 1nagok lcözött végezni, ha mi bajok van egy-
111ással? A közönség előtt csak jóval, széppel illik menjelenni. Én azon
ban a dologról többet tudni nem akarok ; ha nem csendesíthetek, tü
zelni bizonyosan nem fogok. - A te szép, er,'tntam annyira nyílt szí
ved zálogo,n, hogy cfélékbe keverni, - te pedig bizonyos légy ben
ne, hogy közlött dolgaidért miattam pirulni - nen1 fogsz. 

"\lárva váron1 a Gyöngyökből rendelt példányokat; ird n1eg azt 
is, a pénzt hová, s miként küldjem, hogy biztosan küldbesse1n. 

Isten tartson egészségben, és vidámságban önnöseiddel. 

Újhely , julius 23-áu 1830 . 

Giizmicsnak l(azi1iczy 
tiszteletét. ' 

' 

�des barátom , olvasád Zajbajt 1 S mit mondasz rá? Kellett-e 
egy országszerte tisztelt férfinalc e perbe belé avatkozni? Illett-e egy 
ily férfinak oly alacsony ironiákra, sa.rcasmusokra, s arra a nem lelkes 
anagran1n1ai elnevezésre sülyedni? S mi lesz abból, ha az a lelkes tü
zes ifjú magát elragadtatni engedi? S mit mondjon az ember, 1nilcor 
1nindég szelídséget, si1naságot hall prédikálni, de azután azt látja , 
hogy a tanítás és a tett ellenkeznek egymással. l\'Iegmaradok érzésim 
mellett, s azt mondo1u, hogy inkább szeretem a tüzes e1nbert, mint a 
nem igazat. 

S n1inekutánna egy szerencsétlen megtévedés ezt a nagyon nemes 
lelkü embert összeütődésbe hozta velen1 , s később látta , hogy vétke1u 
nélkül bánta, nen1 kelle-e neven1et ezen Zajbajcíban kikerülnie, mig azt 

' 

szükség nélkül előhozza, s fedd hogy a Csokonay Arpcíd·iását, minelc-
elötte az 111cgszületett, kárhoztatám? - Ne hidd, hogy ezek nch:em fáj
janak, ne1n barátom; én azt hiszem most is s makacsság nélkül, hogy 
az utá�, a n1it Csokonay bagyott, bizonyossággal lehet mondani, hogy 
az ö il11icídiása szerencsétlen n1ü volt volna. - Nem fájnak; de n1eg 
nen1 t11clon1 fogni, hogy az ily fejti, tudományú, lelkű, s társasági tó
nusú en1ber 1uint bánhata igy nem velen1, hanem magával. 

S mit gondolsz, hát én mit fogok tenni? 
Hallgatok. - Azonban Szalaynak a Jl!luzá1·ion1·a tett jegyzései ki

Yánják, hogy szóljak, s szólni fogok, s Csokonay eránt is, de a Gróf -
ne,-ét elhallgatom. -

I -Ia ez a nagy e1uber a komoly neheztelés hangján szólitá meg vala 
Bajzát, nc1n volna szavam a feddés , dorgálás , boszú miatt. Istenek 
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is haragvának, s a Pyton sárkányát megölni nem tarták rútnak : de va
lakinek nevéből csinálni tréfát, s ellenségünket nagy tudósnak, 1nagun
kat tudatlannak neveznünk, nem szerencsés elmésség, s bár mint fe
dezzük,  kitetszik, hogy az ironia a tudatlan alatt is az ellenkezőt 
jegyzi. -

Ezt néked 1nondanom szabad volt, n1ert 1násolc előtt hallgatok a 
még ma is szentül szeretett ember telő!. De többet tettem. l\1egkértem 
Ji'enyé1-it és Bodzát, hogy emlékezzenek a nagy férfiú polgári érdemeiről, 
emlékezzenek, hogy a bántás ennelc tiszteletre n1éltó hitvesét, s gyönyö
rű gyermekeit n1egfogná szomorítani. Valóban tettem ezt, és melegen. 

Barátom, erről az emberről ltözönségcsen azt hiszilc, azt hitték a 
Diétán is, hogy !_úl_ élte mag� Saj nál,ni kell az emberek sorsát, s ezt 
még aggásában is hiven tisztelni. En holtig fogom, még ha bán
tana is. 

Mi készülünlc a gróf JVlailáth installátiójához. Viczeispánunk, báró 
Vay Mikl6s engem szólíta fel, hogy i1jak verset a tra.nsparent táblára, 
és az ebédlőbe. Rettegtem, mert a parancsolt vers ritkán ér ,alamit. 
Valami újat akartam adni, s minthogy Föispánunlc li'iú111éban szolgált, 
8 füle ott az olasz formákhoz szokott, olasz formájú complimentet ír
tam neki a iVletastasi6 példái után. 

Én szültem őtet, én neveltem, } z lé � e1up ny varmegye Kevélyen láttam nagy fejtését, 
Itten tevé első lépését \ . h r„ á · Jt � honor. notar1us, és onor. 1onot r1us vo . 
De ah, a nem hív elhagyott., 

l\'Iost jő s enyém ! - Enyém ! s örök:re ? 
Erőben ül fel kormányon1ra, 
Szent ég, tartsd 111eg boldogságo1ura 
A jót, a hívet, a nagyot! 

A vármegye házával áltellenban ez fog égni estve: 

Tekintsetelc alá magas egetekből 
Ti a iVlai'.láth háznak elhunyt csillagai , 

S lássátok, mint kelnek: régi ne1nzetekből 
Házatoknak ismét új ragyogványai. 

Gy ö r g y, *) a honnak s Hontlinak tündöklő nagy fénye. 
A n t a 1, te, Zemplénynek öröme s re1nénye. 

*) a personalis fogja installálni. 
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Az olasz alakú közönséges javal.íst nyer t ,  s Viczeispánnénlc, 
bécsi le.íny (b,\ró Geyn:iille1· l{atali11) 1nost tanul magyarul , verse-

, 

met azonnal eltanulta. Elj szerencsésen. 

Pannonhaln1án , j ulius 22-én 1830. 

G uz11iics J(a:;iriczyn,ctlc 
barátságos idvezlését. 

Boszonkodo1n, hogy Ü1Jöngyeiclet, 1nost már a n1ieinket, még sem 
biro111 , pedig a győri vásár is elmult már, s 1nindenfelé hordozzák: 
azokat. lrta1n Eszlergo1nba Szede1·11ek, hogy az universitas typographiájá
tól vegye által. Bár eszcn1bc jutott volna , azok:at eleve oda rendel
tctni, eddig kezernnél volnánalc. jjfaje1' kanonolc iija Fejé1'v6;rr6t, hogy 
ö azokat l'illet.c apátnak öO példányban, maga jóvoltából pedig Fejérvá1-ra 
10-ben, hogy keljen ott is, hozta el. Igy csal<: az enyémek késedel-
1ncskcdnck; dc neked mindegy akár ki által , s hol te1jesztessenek,
csak te1jecljenek. l1'öapáto1n 10 példánynál többet nehezen fog meg
tartani; a többivel 1náshová kell fordulnom; (}yő1·ött n1ár vannak ne
hány biztos e1nbereirr1; itthon is fognak találk.ozni ,  ha addig n1áshol
nen1 szereznek.

Endre, n1ost vagyon alkuban a typographusolckal 1l11Jcícljci felett, 
J3écsben censurúltatott n1inden törlés nélkül. Egy pftr úr volt nálunk:, 
lck i ,·únt kísértetni Endréhez ( ez lábával egyre bajlódik.) - Itt arra 
inté a költőt, l1ogy csak kevés nationalisn1us legyen ám benne; a cen
snra után. ! -

l\linclcn forrani kezd ujra. Büki llagy Pál kemény Leszédet tarta 
nJarczius 2-án 111aga védehnérc a sok: 1nende monda ellen. A E'őispán, a 
tiszti kar nincsenek kí1uél ve, egy igen népes gyülésben. - J\.. beszédet 
csak most kaptam meg, s n1ásoltatom, add értésemre, olvastad-e? fogom 
belőle közleni a különösbcket. Előttem ö tisztán áll előbbi fényében. Be
széde ne1n czifra költemény, benne tettek beszélnek:. Velem azt ohajtat
ja, hogy bár minden Yár1uegyének volna egy egy 1Va9y Pálja. - �Iost 
az a gond fárasztja az eln1élcet , 1'la9yot fogjál<-e a Diétára küldeni? 
Nc1n kétség elötten1, hogy a haz:inak sol< lelkes fia vagyon, s egynek 
kiniarad(�sa , ,·alan1int halála nen1 fo; velünk hiányt éreztetni; de 
szabadabb , egyenesb lclkü férfiút én nem tudok. Azonban ezt reám 
111ég kevésbé biztiik, n1int a literátori harczot. Örülök, hogy a pörös 
felek , nüntha összebeszéltek volna, egyszerre n1unkára oszlottak. -
Ez nc1r1cs küzdés; itt lehet dicsőséggel megvivni az elsőbbség felett; 
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csakhogy a szerencsésb no feledje a szeré:nységet, s ne éreztesse fclsösé
o-ét oly érczhetöleo-. D. erántan1 kérlel vc van , de még sem engedi, t> t> 

hogy 1nég n1ost, épen most, veled parallelába tétessék. Gyöngeség, dc 
kímélést érderncl. 

Széchenyi Iíitele felett mindenütt pálczát törnelc. - Ez egekig 
magasztalja, az pokolig legyalázza. Ellene kiált n1indaz, a ki szeret régi 
magyarosan élni. 1\Iost k.aptam ellene egy kéziratot Szalcíb6t. Pipás ne
mes ember szól abban társaihoz. A jelszó: Szálj le neines, ülj fel pa1·aszt !
De azért ő is haragszik, hogy a táblabírók mód felett szaporítatnak. -
Látom naponként inkább megoszlunk, 1nint egyesülünk. De mi azért 
egymást szeressük. Elj boldogul. 

Pannonhaln1ftn, scpt. l-én 1830. 
.,. 

Edes baráto11i ! 

Levelen1et leveled követte, s ez a tied mindeddig válasz nélkül 
maradt, n1ert közel állván új disposítiónk, ezt alcarám megvárni, hogy ha 
111ás hova történnék rendeltetésc1u, mint egy lcis szele fújt, azonnal tud6-
sítsalak eránta. Hála Istennek rnaradta1n. 

Azalatt kaptam a. te, Bajza és Vö1·ös1narty drám:iitolcat. A tiédről 
n1it szóljalc ! Bajza jól dolgozott; dc Vörösrnetrtynak ez a n1unkája. n1in
clen eddig tett dolgozásai között a legszerencsésebb. Egyet tévesztelc 
benne: ]�ont ereje nincs benne eléggé kitüntetve, 1nint Schitternél Tellé. 
:tlíind e mellett a dráma, eredeti drá1náink lcözött egyetlen, hasonlítha
tatlan. 

Gyöngyeidet 1nég se1n láthatá1n ! Átkozon1 typographiája, a mit lcg
forróbban ohajtok, azt nem küldi. Szederre biztan1, s n1ég sincs; és 
egész (ryörben nincs, vagy csak hogy láthatnám is. 

J(isfaludy lí.ároly, lci ujságot akar vala irni : ,,A Jelenko1·" czhu 
alatt, s már 1negnyeré a privilcgiumot, Győrött feküdt egy ideig bete-
gen· innen Pestre vitcté 1uao-át oly nyomorú állapotban, hogy félős, ne 

l t> , 
talán n16g az útban elhaljon. Altalán n,í.lunk sok: a beteg, s a jövendő 
rén1ít. 1\ nagy hőség ugyan szünt, dc esőnk: még sincsen. Az élet sa
nyarú táplálója a. G1·iinclbee1·, sen1n1irc se1n tud menni. Ellenben Jfisfa
liidy Scindo1· reá bcszélé Zalcít, hogy FiirecZen thcátrumot építsen. 0 ma
ga fog a felvigyázó lenni. 

1\iln, két kedves hírt hallék, hogy a do1ncsticát a nemesség fogja fi
zetni ezentúl; és hogy az új magyar király hazánk h:ebclében fogja la
kását venni. 

•
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Bocsánat, a nem gondos írás végett; bejött nálunlc a járás kelés, 
zsibongás ideje. Isten Yeled. 

Guzmics Izidór. 
' 

Ujhely, sept. 10-én 1830. 

Gltzniicsnak J(aziriczy 
szi ves tiszteletét. 

Tisztelt kedves baráto1n, mely édes örömektől fosztám meg ma
ga1n 1nagamat, hogy neked oly régólta ne1u irta1n ! De te a magyar Kii

rir le,eleiböl tudni fogod, egy részben mi fogott légyen el ezen örömtől; 
rnás részben mi fogott el, képzelheted. Lelkcn1 legalább álinatla.n éjsza
káimban, sokat forga körülted, s te tudod, hogy ha hallgatok is, rólad, 
kit nem csak szeretek, hane1u tisztelek is, még pedig a hogy k:eveset, el 
nem felcdkczén1. 

Ritka crr1ber szereti úgy a czifra napokat, milyen az vala, melyen 
n1i gróf' Jllailcíth ilutalt lát[Lnk bársony székünk.be beLilni, mint én. Olya
kat látunk, a kiket régen nc1n látánk, és a kiket régen vágyánk látni, 
söt olyaknak jutunk is1ncretségökbe, szeretetökbe, kik azt érdemlik, de 
a kiket n1ég hírökböl sc1n ismerénk. - l\Ieglátni ismét ezt a szcretetre
rnéltó i(jCt l<"'öispánt, - l{ézy ezt venel'an de puer-nek nevezé gyönyörű 
vcrsezctében - már az is öröm, s nagy öröm volt. Csak éljen, s épen 
él jen, az nc1n sok.ira a legelsök sorá.ban elöl fog ragyogni, még pedig a 
jók örön1ére. - A n1int cstve bejött, a rettenetes hőségben, hozzá nem 
tudta1u férni,  s szerényebb is Yagyok , minthogy tolakodni tudnék: , s 
akarnék. l\Iúsnap gróf Dezsőffyhez 1ucntem, s Vay Áúrahánihoz tértem 
be, inert szállása előtt 1nent utam Dezsöffyhez. Őtet még ágyban talál
ta1u. \r clern egy csoport rohant be hozzá, s így én kisíklottam a szobá
ból, bucsu nélkül ; rnert a bucsuzás haszontalan cere1noniája az egész 
társaságot za Yarba hozza. - Dezs�ffy fiscálisával tarta conferentiát; 
igen hamar ott hagyán1 ezt is. - Telekyt beretválák, s igy a taval, 1nég 
iskolában járt s 1nár felesküdött prókátor testvér öcscsét, 1'eleky Lászl6t 
kerestem. - Ez kiment. Két fiatal ember fodrozgatá haját. - Nincs-e 
itt l"et,·ovics úr? kérclé1n. - Az én vagyok. - Bocsásson meg az úr 
szerencsétlen sze1ncmnek, mely a physionomiákat n1eg ne1n tudja ragad
ni. Hát nyo1ntatják-e a synchronist. táblákat; inert azokat én is varom. -
Igen is nen1 sokára készen lesznek. - Döb1·entey s Thaisz s Fenyéry és 
Bajza hozóclék elő. Nem bán(ám a két elsöt, a két utolsónak védelmére 
keltem , tisztemnek néztem barátimat megnc1n tagadni. - Nem kell 
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vala kevélyen és bántólag felelni, mondám, a k.érdések:re, s nem volt
volna baj. - Ezt Petrovics is megvallá sokára; meg azt is, hogy a

didicisse fideliter artes" felette roszul illett a Csokonciy brutalis verse
,, 

l . 1nellé. - Azonban behivának 'l'elekyhez. De alig kczdénk szó an1 s
itne két csoport, kik: nem beszélni, hanem csak: udvarlani jöttek, ránk
töre, s elillantottam. 

Az ebédhez k:ésőcslcén mentem, s igy n1esszc estem a centru1ntól, 
hol a Főispán az egyik, s az iktató a másik asztalnál praesideáltak. Ez vala 

cl 
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e 

e 
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25 öl hosszú és 5 öl széles ebédlő , 12 asztallal ; a a Főispány , b a 
Personalis. Én a c-nél talál ék helyet; s innen szabadon mentem, v a 
lahol ismerőst pillantottan1 meg. Sokára menten1 a két föasztal felé, 
111ert egy vörös övü pap úr, azt kérdé egy zemplényi úrtól, ki mellett 
üle, hogy ki az a fekete ruhás ösz fejü ernber , s hallván neve1uet , 
kérte ezt, csinálja, hogy feléje is jöjek. A pap ú1· viski plébános és es
perest volt Honth vármegyéből, nagy barátja nyelvünknek. - De most 
a kir. tábla assessora mélt. Sze1·encsy úr, ki az a.jtóhoz közel az e mel
lett ült, még 1nesszére rám kiálta; balját az ajtóval általellcnban függö

óriási tiikör felé n)rujtván (az óriási tükör papiros volt, e versen11ncl; 
(Én szülten1 ötet.) Uran1bátyám, ezt nem is kérde1u ki irta, n1aga árul
ja el  íróját a vers. Szerencsy olvas olaszul, s nem csuda, ha meg vala 
lepve. - Nem nagy dolog , dc behoztam itt is a szép iuegen formát, 
s szerencsén1re az oly izlésü e1nbcr 

I 
mint a lelkes Szei·encsy , jayalá; 

s ezt keresén1 egész élete1nbem. En1lékezel-c mit 1nonda '1.'olcly a 'l'ucl. 
Gy {ijteniényben a Boiv1·ing szavaival? S hogyan történhetik ,  hogy ezt 
Döbrentey és az őf él ék nen1 értik. 

Midőn az ebéd véget érc , a Personalis elmenvén abaujvári '\Ti-

ezeispány J{onicíroiny mellett, a m
1

aga jobbjával ennek baljátr,
n1e?fogá,

s úgy méne végig az uclvi1ron. En utána Sze1'encsyvel. - I e ertcsz, 
hogy ezeket nem hiúságból mondom , hane1u hogy tégedet akarálak 
tenni részesévé örömi1nnek. 

Délután Fáy Ferencz és én Telekyvel akaránk szólani. Ennek szál-
lást az igen tiszteletes Patikáriusnál adának, 111ind azért mert közel 

•
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vala háza a v,ir1uegyéjéhcz, n1ind azért, n1ert n1nga s háza népe igen 
respcctabilis lelkek. Ez jelenté , hogy Teteky épen vctk.ezik a nagy 
1uelcgbcn; vúrjunk. 1\ilig ott állánk, a Personalis és a Föispán Telelcy
he;; n1cnénck. !döt cngcdénk. nekik, hogy beszéljék ki magukat, s ak
kor n1cné11k be, n1ikor gondolánk, hogy 1nindenen áltcstek. Eogen1 a Pcr
sonalis foglala cl; J.'úy n 1''öispánnal szólott. A J{ézy versei hozócltalt elö. 
l\lint ,·an az, hogy a protestánsok oly jól tudnak deákul? -A kálvi
nisták ink[tbb mint a protestánsok , n1ondá1u ; s oka, n1ert ezeknek: 
nagy Bthec(üok van, s a kalvinistn deák 10 s 12 esztendőt tölt isko
lában , a lutheránus négy csztentlö alatt kercsztiil szalad rajta , s po
lyhistor lesz. Tedd hozzá, hogy nen1 beszélvén deákul, nern rontja cl 
nyel vét. V cndégek jövénck, s clsiklotta1n ekkor is bucsu nélkül. 

Ugy lito1n a SP;erencsy bcszédciböl , hogy ö is sajnálja , hogy a 
tiszteletes D. belé avatá 111ag<'1t Döbi·entey pörébc. l\Ia veszek hirt, hogy 
jü szá1no1nra az „1lnticy1·ai tobcílc". l•'élck, hogy ott nz én D.1uct ked
vetlenség érte. l\Iég nc111 tudok egyebet mint az ir�ls czímjét. - A 
Zajúajúan aligha némely sort Dübi·entey ne1u sugalott D.nck , s az 
nagy istentelenség, hogy ezt a tisztclcs c1nbert tette ki a koczkának, 
hogy triun1phálhnsson. Rendes, hogy a ncologismus védője pcdantosko
dik n1ost né1ucly idegenektől eltanult szólások piszkálgat,ísán. De az 
kegyednek nein 1negy, cs geht nicht, ccla ne va, pas, ista rcs non pro
cedit. -Vétek-e az cféle? -

Boszonkodol, hogy nem Yc,·éd Ú?JÜil.rJ!Jeiniet. l{épzclcd 1niként én! 
lgy boszonkouik a Y.iradi püspök, igy Ocskay ucl vari k,í.plán és vára
dt kar�onok, (ie1nplényi születés és b. Sj)l6nyi leány fia) Ismered-e 
ezt? En szcn1élycscn. Jó c1nber, szeretetre n1éltó c1nber , s a ki nem 
sokúra püspök lesz. l�un1y a 1 'piegel-bcn , szóla Gvöngyei1n felöl. -
K,ir, hogy ncn1 hcxan1ctcrcl(bc11 , ugyn1ond. S igaza van. De az olaj
festés helyett, jól dolgozott réz1nctszctct bírni, nz se1u rosz. - Ő na
gyon meg Yan elégedve clöbeszédc1n1nel, s annak örvendek. Neked 
édes barúto1u azt óhajto111 , hogy , a „Sz. Jlajdan" éneklőjét l�tscl és 
i„1uerd, s hogy ö téged szeressen. 

1\Ja irol( !'estre, hogy küldjék valaha Gyüngyeiniet. Jót akara a kül
dő, 1nidön a kis papokra bízta, dc nekem kárt tett. Szükségctu volna a 
pénzre , s mely szükségcn.1. -E héten egy lovamat Ycsztén1 el, ma éjjel 
öt scrtéscn1et l1ajtá cl egy éjjeli tolvaj, cbei1nct kenyérrel némítván el. -

llcszkctek az altala1u oly hc,·cscn szeretett J{isfaludy I{ároly éle
téért. Barútom, ki pótolja ki az i5 i.irét? Senki. Egyetlen a 111aga ne
m6bcn. 
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Toldy Septen1ber 3-án érk.ezctt n1eg Pestre. llála az egeknek, hogy 
Párisban nem volt, 1nikor az a tüz kiüté 1nagát. Gyönyörií hurr1anitással 
történt a nagy crísis, dc hány ezer cn1bcr lett az idea áldozatja, s 
1nilliomok kivántatnak: a kárért. Optiina adn1inistrationis forma, quae 
optime adn1inistratur. 

Nc1n tudsz-e Yalamit a T'illaxnrih lcüldött példányolcról? A cis
terciták 50nek. szerezheténelc vevőt. lliszcn PYl{KEit díszeit nekik. 
- Sietelt csak k.ét órám szabad a posta bczártáig. Elj szerencsésen.
Én szerettem volna , ha 110111 Pannonha.lm:irol vchctn6n1 többé leve
leidet.

1Yiost olvasá1n mc& gondosabban a ma érkezett levelet. - Az 
t, ' 

,,Anticyi·ai tobák" a 1'hewreivk müvc - Es így nincs 1nit félnem bará -
tomért. -

Pannonhahn[�n, scpt. 19-én 1830. 

J(aziriczvnalc Guz1nics 

tiszteletét. 

Se1umitöl egyébtől , mint a lcgroszabbtól tartottam levclccl ho
szabb elmaradása miatt, hogy t. i. Leteg vagy, s halálra vagy beteg; 
cle elgondoltam utóbb azt is, hogy a fényes lnstallatió neked is gon
dokat szerzett. I-Iála Istcni.inknch:, ez utolsó s nem az clsö igaz. -
Igen, olvastan1 1uind a te új szinií rövid versedet, s eln1ond:-1n1 a mie
inknek bátran, hogy az a tied csalt a tied lehet; mind ICézvnek hoszabb, 
de szinte gyönyörü latánjait. l{itka, időnkben, a jó latán költemény, s 
én áldom Istent hogy ritka; dc én 111(n· több catholicustól különösen 
piáristáktól, jött lat.ín verseket nagy n1cgclégedésscl olvastam. I(öztünk 
is él még k.ét öreg ( egyik a tihonyi apát, volt rcgcnsiink, nekc111 pedig 
1801/5 Sop i·onvban a poesisre vezérem és ösztönözö1n) kik, 1uég Yéná
jolt engedte, classicai nyelvií, remelt verseket irtak. J.\. dolog csak azon 
fordul, ki mire, s milyen szclle1nn1el s tehetséggel atlja n1agát. Igen 
ltöszönö111 barátságodnak az Installatio bővebb leírását, s ha ilyenekkel 
pótolod hoszabb hallgatásodat, örömest türö111 ezt, bövcbb leveled re
rnényével biztatgatván olyankor n1agamat. 

Szeder, ki m:í.r egy fedél alatt, és egy folyosón, egy szoba ,Utal v,í , 
lasztva cl egy1nást6l, lakik vclcn1, jó ideje, hogy J!1szte1·go1nb6l mcgkül
clé, min cl a 'l'íz csapást, mind az Anticyrai tobcíkot. A Zujbajt nem volt 
szerencsétn olvasni, 111ert a pesti ujság gondatlan írója egy ujságunkba 
se méltatta, pedig hármat jártatunk. De én az cfélékon nem kapok. -
Az egész dolgot literatúránk n1ocskának nézem, és szeretném, ha örök-
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re temetve volna; pedig hallom, hogy l{isfaludy Károly ezen aka1:ja kez
deni Jelenkor czünü ujságát. - Gyönyörű belcöszöntés ! l\feg nem fog
haton1, szép tollú férfiak n1int lehetnek ily alacson szivüek ! 

Gyöngyeidet én még sem láttam, első alkalommal hozatok egy 
példányt Peströt maga1unak, mert azt egy munkámban (szent Be1·kek
és Liyetek) reccnseálni széndékozom. 

Zavarodik Eur6pa, édes barátom, és oda látszik minden mun
kálni, hogy egy középkorú jövendölés beteljesedjék. l\fi lesz majd 
ezután? Franczia országban már vallási háború is hallatik. Csak 
e kell , hogy mennél dühösebben veszszünk. Te azt n1ondod: 
Optima administrationis for1na , quae optime administratur. Tagad
hatatlanul , de quae és ubi est haec? és , quis modus optimae 
administrationis ? Nem jó ugyan az elkésés , de nem oly vesze
cleln1es 111int a megelőzés ; a mai lcornak ugy tetszik , ez utol
só a vétke. S valljuk meg , több megyen külfényre 1nint bel
diszre. 

Épen ma vettük a Diéta első actait, az az, a tisztellcedés ren
dét, a meghívásokat. A Patria1·cha beszédei csín nélkül lelkesek, 
kivált a korona herczeghez, s ezé , sokat ér. Én a Pat1·iarcha 
cránt, 1nint derült ehuéjü, nagy lelkű férfiú eránt, nagy tiszte
letet érzek magamban , de tolakodni én sem szeretek, és meglévén 
sorsommal elégedve 

I 
és csak ennek a közvélemény szerint jobbra 

Yáltozásától félvén, épen netu vágyorn, kegyelmek: után vágyni. �lost 
irtam az együtt leYÖ püspöki karhoz, hogy theologiám felett mondják 
ki az ítéletet, s ha jaYalják, vitessék sen1ináriu1u:1ikba a nálam heverő 
példányokat. l(opácsy és Vurii111 kedvezőleg itéltelc 1uár ez előtt róla. 
l\Iásoknak az e1·edeti bíin nem látszik elég orhodoxiával bírni; mások 
�z örök biintetésbcn nem l(Ltnak elég erőt; másolc máshol akadoznak. 
En, mikor irtau1, akkor épen ne111 gondolkodtam miut fog tetszeni? 
A fiatal papság volt szemem elött, ez belőle, hun1anitást s a theologus
nak oly igen szükséges modestiat (nem reátartóságot !) nagyobba.t, mint 
az eddig nyujtottakból, fog nyerni. 

Zircz, édes barátotn szegény; nagy súly nyomja ezt a Be1·nct1·cl
1nagya1· rendét. Azt tudom, hogy lt1ajer· lcanonok vette által Budcin,
az 50 példányt, s n1egadá Zirczen. Ö maga, az érdemes lt{ajer, 10 pél
dányt vön 111agához Fejérvár1·a, s maga mondá nekem, hogy kiosz
totta. 'I'öbbet ne1n tudok. Györ még ne1u ismeri a munkát; azért bízom, 
hogy h,a most venném is, eleget fognék tenni. 

En édes barátom 1nindjárt indulok Sopronyba, vak atyámat test-
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testvércn1ct, testvéren1 jó nöjét, két leányát 1neglátni. Senectus vcne
rabilis est; és szép a házaspár, midön filii in circuitu n1ensae ejus. -· 

Nagy Pál mcgtevé a lépést , hogy, ha vármegyéje nem találná 
,, ablegálni, a város tegye azt. 0 Sop1·ony városának polgá,ja. De ezt csalc 

hallám , és Palir6t itt hazugságot is sokat hallani. Élj a tieiddel. 

Ujhcly, octob. 7 -én 1830. 

Gittniicsrialc J(ctz1:1iczy 
tiszteletét. 

Elszon1orít az a hir , hogy nyalábo1uat mégsem vevéd, s hiába 
tévén baráti,uhoz ennyi k:érésen1et, alig n1ere1u öket 111egszólitani, hogy 
küldjék tehát v&gre. Azok: bizonyosan javamat akarák, midön a Scmi
náriumban tevék le csomói1uat, és ne1n a pesti küldözgetökrc bízták az 
által szállításokat; de a dolog nagy veszteségernre ütött ki. 

l\1fidön én Zi1·cz1·e 50 példányt külclöttc1n, czélo1n nem az volt, hogy 
a Szerzetet terheljem; hanem az, hogy azokat az apát ossza ki a 8zerzet 
tagjai közt, hogy azok a példányoknalc szerezzenek vevöket. I-Ia a do
log 111elcgen fog:1tik, úgy az ötven példány hamar találhata vcvöt. Peströl
még eddig csak 211 frtot vctten1 be, az pedig cl van n ycl vc in gurgite 
vasto. Nem képzelheted szükségimet. 

I 

Két írást említesz, melyet nem olvashat.a boszankodAs nélkül. Er-
zésink ebben is egyeznek. - - Rendes 111cgvakulás az, édes bar:itom, mi
kor a haragvó nem látja, hogy a mi ötet tüzbe hozá, 1ucg sc1n indít n1áso
kat, söt hogy mások: ezt az ö lobogását esztelen és illetlen tettnek nézik. 
S én részemröl örvendek, hogy az ilyen 1nagahitt e1nbcr n1aga áll bo
szút nen1 magáért, hanem magán. S n1ely bántás az, a 1ui ökct tüzbc 
hozá? Az, hogy 1nás az ő kedves szülen1ényül�ct nem nézi oly gyö
nyörködéssel, mint maguk. S ez bántás-e ? 

Osztozom szép örö1nidben, n1elyeket világtalan atyád és testvéred 
lcörébe élni fogsz. Jó e1nber sze1ueibe11 n1inclég szent a szerencsétlen. 
l\+Ii tehát a tieidben a látás örörneitöl.mcgfosztott atyád! és n1ely boldoggá 
tehet téged az az érzés, hogy fényed fclejtethcti vele baját. Pyrke1· szepesi 
püspök lcorában n, mi }Jegyal,jánkon járván, 1negszálla a tolcsvai plébá
nosnál. Az, a 111aga vil.ígtalan és nehezen halló anyj,ít elébe vivé a nagy 
vendégnelc, s a poeta püspök:, nJint egy új Illés vagy Etize·zts, neki 1nent 
a szerencsétlen asszonynak, s n1egcsók.olá homlolcát. - Oh barátom 
n1ért nem n1éne ki isteni orő az Istennek: ezen férfiábol , hogy a sze
rencsétlen anya vehette volna vissza elvesztett 11.ét érzékét. 

16 

•



242 

Te rcményle1n, örön11nel fogsz hallani egy történetet, melyet én 
ugyan elragadtatással Yettcn1, egy 1'lógrád várn1egyéböl hozzám irt le
vélben. - 'l.'ornci, 1uclynek, 1nind lakosai nagyobb részben, mind Fő
ispánja, kah·inish\k, két pápista kö,·etct választa az ország gyülésére. 
Ekkor fclkcle nz általa1n szívesen tisztelt rozsnyói püspök, s ez.t 1non
dá: a tekintetes nenics v.\r1negyc 111ost két catholicus k.övetet választa. 
Én tehát declarálon1, hogy ha a jövő Diét�\ra két rcforn1. követet fog 
küldeni, azt ncn1 csak ellenzeni ne1n fogon,, sőt abban előre rnegegye
zen1, ::; úgy hisze1n, azt fogja tenni successoron1 is, ha talán akkor itt 
más Yolna a püspök, s ez.cn declaration1at kivánom inprotocollilltatni." 
Egy szép példa a 1násil�at szüli. :0Iost tehát fclá.ll,i egy k.özép sorsú 
alkalmasint öreg einber. En, ugyn1ond, igaz, kalvinista vagyok, de ha ez 
a megválasztott két követ pogúny volna is, én 111ást nem választanék -
Ex orc i11fantiun1 et fatuorun1 ... vagy hogy is van. Barátom, látni a 
Yak és vad dühöt , és ismét az ily szép példákat! Dc Scitovszky , 
ev ó ooJ.o.; oux icr:1, és ez az <'gyszerü, de őszinte ember felejtetik azt 

• 
a sok rútat. 

Irtam a tornai Viczeispáuna.k, consil. ltagcílyi Ab1·ahánn úrnak , 
• 

hogy tudassa velem, igaz-e ez a hir '? Bs ha igaz, nekem irassa ki azt a 
protocollatiot, s tudósitlak felőle. 

' 

Elj igen szerencsésen, édes bar�1tom. 
Szedei · barátunkat , kérlek. alúzatosau , n1éltóztassál nevemben 

tisztelni, s 1ueleg sz.i vvcl tisztelni. 

Pannonhalmán, november. 23-án 1830. 

J(a:;inczynalc Guzniics 
szi yes id yezlését. 

l\Iihelyt leveledből értette111, hogy G-yönyyeidböl a számomra rendelt 
példányok, a pesti Seminariutuban tétettek le, s n1agát Pesf1re alkalo1u adta 
elé, tüstént irta1u Szalay professor barátomnak, hogy szólana azok cránt 
a Senlinnriun1 elöljáróiYal, s ha  ott volnának 1nost is, küldené fel e1n
beren1 által ; Yagy tudósítana hollétekröl. Szalay nem érl(ezett mindjárt 
tudakol6dni, és e1ubcrem üresen jött vissza. - És íme ez az oka, hogy 
levelein hozzád késelt, vártatu t. i. hogy vala1ui bizonyost irhatnék er[Ln
tok, s vigasztalt 1uagam, vigasztalást nyujthatnék. Igen fáj nekem az, 
hogy Gyöngyei1l ily ne1n jól kelnek. En1bereid bizony nem elég gond
dal járhattak cl a dologban; Győrött sincs ,semmi nyomuk, hogy vagy
onnan szerezhetnék példányt magamnak. Bgek olvasni, és még vár-

.aom kell , még Pestre, új 
voltan), mert vúgyan1 ily 
nem volt. 

alkalo1n megyen. Soha 
erős , és ily tartósan 

így boszus 
lti játszva 
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nen1 
• meg 

Ez aggódásból ébreszt, és vesztesége1nben vigasztal pozsonyi le
velezőm. l\1egvan tehát, a mit rég ohaj tánk , a 1'iid6s 11ársaság alap
intézete erősítve , Szécheny i lci vánati , a megerösités oklevele né
n1ely pontjai ellen, teljesítve, �s a rendes tagolc kinevezve. Fájlalva 
látom azonban kihagyatva Palinkat, hihetőleg a n1agához nem bízó 
szép lélek kivinata volt kihagyatni; különben kétszeresen f,íjna, a mi 
egyszeríleg is fáj. De örö1u1nel olvaso1u l{öztünk Vörösnicirly, Toldy, 
l(ölcsey neveiket: ez érdemekkel teljes, azok nen1 kis érden1ekkel, 
de reiuénységgel nagygyal tündöklenek. Örön11uel olvaso111 köztünlt 
Sz ilasyt is, ő szép tüzü, firadhatatlan szorgali11ú, és sokat igérö tehet
séggel sokat győző egyházi férfiu. Titelt te dicséred leveledben ; Pet-
1·ovics Fr idrich szép munkát adott csak iu1ént. I,nre, Szle11ienics elég is
meretes férfiak. Gebha1·dot és Balásházyt épen nem, ·Bngátot és l(ötelest 
csak igen lcevéssé isn1eren1. Eddig tehát ennyi megvan . .u[int fog a 
dolog 1negindulni, majd meglátjul{. Csak télre ne esnék összejövete
lünk; bajos út, bajos pesti lakás. Szép idővel minden szebb, s minden 
szebben menne. 

' 

En ezen új epoeháját nemzeti erölködésünknek egy n1agyar 
Atlieneon czímü Pindarico,nban éneklém elöre n1cg, öt énekben; de 

' 

csak most nyoma tik Pozsonyban. Eoekei1n : 1) A nenizethez. 2) Ferencz 
3) Fe1·d·inand királyainkhoz.. 4) 1Vádor1inkhoz. 5) Fiindatorainkhoz ; egé
szen hellén szellemben. l\,lottóul vevém Pindar e1ue szavait: .'<.,oo'l1<b,o.rov

� ' I ..). ...., <po.o-; eupuqos,;zwv v.p::rav.
A revisor eme soraimat, n1int tiltottakat törlé ki Ferenczből: 

„ Vér áldozat szüntetheti a vért 
S a lcirály lányivaJ áldozik, 
A példa győzött. Lenyon1va elült 
Erőnytől a szerencsefi." 

Elején a két elsőt Aganieinnon és J(odrosz példájából vett szin
képpel akará1n lágyítni; visszavettetett. :&lajd ezek hagyattak n1eg: 

,,O nagy király a mit Te tevél itt 
Nem halandó múzsa zengheti" 

Édes barátom, ha valaha, úgy n1ost óhajtom, hogy tartson egész-
1 G* 

•
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séged , ö1·vendhess még solcá az uj epochában; s ölelhesselel< azon 
cgyvelegyült tisztelettel s szeretettel, 1nelylyel erántad n1indég vagyok:. 

f 

Ujhely, deczember 5-én 1830. 

J(cizinc::.y G tiz1nics1ialc 
baráti szíves tiszteletét. 

l\lik történtelc a „Sz. Iíajdan Gyöngyeinek" szétküldésével ) lcér
deni is alig n1erem, édes baráton1, nehogy hálátlannalc látszattassam 
azok eránt, a kik abban neke1n segélye1ure akartak lenni. Pénzt n1ég 
Jceveset látta1n belölök, Egerbe n mind az 50 példány elkölt, de az árát 
Le nem szedték. - Egyedül a váradi Piispöl< fizette le 1nind a busz
nak árát; n1ég Ocskay kanonok sem még, kit személyesen is1uerek 

1

ki zcu1plényi születés, és gazdag (váradi) kanonok. Eszte1·901nbctn tiz
böl hét költ cl. Igy csaljuk n1eg 1nagunkat a legbizonyosbnak tetsző 
rc1nényben is. - Egyéb eránt nekem ez a munka sok örömet ád. 
,, , 
<? Exccllcnti,,ja a Pat1·ia1·cha J�rsek Rit1nynak azt irá felőle: l('s 
Ubersetznng ist ,oll Kraft, bcsondcrs die Vorredc. Ennél én nagyobb 
jutalmat ncn1 lti,·ánhatok. Szeinere �izt, hogy neki az az előszó sze
?·eline; pedig tudod, hogy én a JJali javallásáról 1nit tartok. - Lono
vics lcanonolc írja, hogy a kikkel a fordításról szóla) nagyon megvan
nalc elégedve vele. De hány olvasó szereti a sz. poesist és ezt a 

" 
nych·et'? (J Exccllcntiája azt ohajtja , hogy adjam hexameterek.ben. 
De én ncn1 öntö1n vcrsci1nct, s ez a sok és soknemil gond! Próbát

tevék még is halld Jllozesét: 
"i\l,ir elhúzódék Ilórcbnck bérczein a rest 
1:'elhö, 1ucly sebesen mint nyíl lcclc délkor az égnek. 
1�s éjféli bo1uályt öntött a völgybe. l{a,argó 
Kculc gyakor tüzeket szik1·áztata. Dörge, de k.ésön 
S szi.inclcn lobogás hányt a lcomor éjre világot. 
l\[cnnykö kergetc mennyköveket; rengcttek az ormok: 
Szirtjei, s .... repedezve lapult cl. -
:Nc1n rcngc a ki juhait gondoskodva hozá fel 
S 1uost a zápor elöl egy köbarlangba vonúla 
� nérnún nézc a ti.iz sürü lobogásiba. Nyolczvan 
�sztcndöt élt már, dc szakálla fcjérleni még csak 
Kczde -

Igy nyer a nyelv, így a tnunl<a a vers á ltal. De 72 esztendős 

245 

ember, s nehezezen dolgozó ember, 1nilcor végezheti el a munkát, sok 
gondol{ ltözt ? Ifjunal( !{ellene abba fogni. 

'f e tehát még nem láttad forditásomat. - I1j l{érlek a szomszéd 
Zi?·czre. 'Találsz ott sokat, ha sok kell. 

Döb1·entey nekem megírta 1ni történt november 17 -én Pozsony
bctn. l\1eleg szívvel köszöntem meg nclci tudósítását, s ötct barátom
nak szólítottam levelemben, mert cgyl<or az volt, s ki ne legyen k:ész 
felejteni a bántást , ha abban hagyák? De szabad chnével ercszke
dém ki ezen levelemben is a nen1 kedves tárgyra, élesen nem go
rombán. Eltoltam n1ágamtól azt az ö vádját, hogy Fenyérit és Bajzát 
tüzeltem ellene, s éreztettcn1, hogy alkal111atlannak nézem, 1niclőn az 
előre tolakodó lábomra hág. Olykor jó dolog a nem lcímélés, s jobb 
mint az a ravaszság, mely szelíd indulatot rnutat, ha forr is a 1néreg 
a kebelben. Ha vele összejövölc, pnnasza cllcucm nern lesz, inkább 
becsülö1n n1agan1 , 1ninthogy cránta Yacl lehetnék , s reménylem ö is 
nyugtot hágy, s úgy jó bar:í.tol( lehetünk. 

rrisztelte1n az igazgatók okaikat, ha nctu is1uercm is, dc nem 
hittem, hogy a kik 1828-ki tanácskozásunkra 1neg voltak híva és is
n1crt s kedvelt írók , ezen első kinevcztctésbcn olyaknalc adjanalc 
helyt, quibus non riserc parentes. S \'esd össze az osztály czímét , és 
némely alatt álló nevet. Pali és Fáy Jlndrás ](i ne1n 1naradhatnalc a 
második kineveztetéskor ; de félek:, hogy 1uostani kimaradásulc nekik 
fájni fog. De vá1junk 1nindcn jót. 

Kisfalucly Károlynak halálát hallván, azonnal még az nap, !eltet-
tem a. gyászfátyolt, és hogy azt tcttcrn, mind a pesti barátimnak) mint 
Hin1fynek mcgirta1u. Nyelvünk , pocsisünlc nagy díszét vesztette cl. 
Izíd61'ád clfa.kada sírva , midőn tölen1 meghall�� a hírt. Bajza fogi a 
folytatni „Aiir6ráJcí.t" s 1nindcn munkáit venni fogjuk. 

Hogy a kinevezettek jobbjai, ki fognak neveztetni vártam, de fél
te1n, hogy nén1elyek:et eln1ellöznck) s mely nagy volt örömem, midőn a 
Toldy nevét láttam meg. Ö disze lesz Acadeniiánkncik; adja Isten, hogy 
mindég olyak választassanak , a kik diszeink lesznek. - Atheneono
clat szeretné1u, pompásan írva látni, és S]Jhalniák nélkiil. Ölellek. 

Torneí,n engem is táblabiróvá neveze lci a Főispán 1829-bcn, s 
nevemre harsogott a palota, a hogy senlciérc nem. Értettem , és hir
telen beszédbe eredék a szomszédo1u1nal, mintha ne1n értené1u hogy 
az engem illet. J\ l<'öispán és n1ég egy valaki, a tánczban ezt nekem 
elöhozák, s nem a ]főispán, hanem a 1násik is kitalálta, hogy érteni 
nem akartani. Bereg vármegye is íratott oly levelet, mint a melyet a 

•



'l'udo,nd,tyos Gy iljte,nén y novemberben 1830. 138 lapou eni lít; de én az 
alélét pirulok mutatni. Familián1 levelei közé tettem azt; lássa mara
dékon1, dc Yclc n1aga1n netn paradirozom. November 23-án mát· itt va-
la a Düú1·P11tey lcYelc dd 17 a novembr és 1uéo- is rele é 

. • .. ·. 
• b 1, s gemon es

gyern1ckc1n1cn k1vul senki nc1n hallott tő lem se1nmit T B 
.. . . . 

. egnap egy u-
day ncvu frscahs vett a dologról hírt Pozson11b6l s mido"n h � · .. 

. , . 

J J • OZZ,Llll J 0-

vénck tudakoz111, elcbb taga<lta1n de látván hogy tudJ'ák m t tt 
, 

, , , u a am ne-
111clycknck a D. levelét. ]�11 is szeretem a mit nem lehet ncin szeretni . 
dc i1.,l�:Lhb bccsülö1n magam ,  1nínt hogy az a.félét kidobo ltassarn, hog;
csudalJ ak, 1ncly nagy vagyok én. Barátom, csak érdemetlent ne ven
nének sz.ímunkba! Ez Yolna 1ui11den ohajtásom. 

Az e napo_kban érkezett l(osznrúban (a 1'iulon1ányos Gyiijteniény
mellett) két ep1gra1nma áll Pono1·ira az Iracs és a r,,, S · 

, • • • 

, < - , 1.1.e11i pion. 
Gy-ly nz alú1ras. 1'I1t n1ond erre Pono1'i1 Igy fizetik vissza a X C'sa-
1Jcíst és �

� 
Anticyl'ai Tobákot. Vak a ki nem látja, hogy az ütést visz-

szaadhat1<tk, s ha a szív 110111 indíthat szelidséo-1·e a .. 

cl. h . . 
• o , z o nszeretet in-

1t atna rea. -
8zéphalom, jan. 7-én 1831. 

f(azi1iczy Guzmicsnak 

szíves tiszteletét. 

Neved napj.in hozo 1u neked áldáso1uat az · · t d"l „ 
. UJ esz en o 1o z édes 

barat
�
m. 'l'egye azt neked az ég örömekben gazdaggá, nekem' pedig

cnged 1e, hogy végre láthassala l< meg Pan nonhalmán. Azon leszek J 
1 , ·cl, p 

, 1ogy 
c1n

:
nven _ez1 

�
n est1·e, tégedet ott is láthassalak, és ha lehet Sze-

merenek tarsasagában. ' 

S mint vagytok ti? rettegtek-e az orosz cholerától? _ K á 
1-" · · d · 1 l" . ar csony 

e_
"�·. �

appln 
. 
e e ott tiz órakor, midön a hivel< templomban valának, ér-

kezek a stafeta ezen bennünket is fenycgetö veszél 1 · é I á 
. 1 

Y 11r ve , s n1 snap 
11) ar�a va mc.nt el ablakom előtt egy katona huszár, s vitte a regement
lcvc

.
lct., 24 ora mu.lva egy 1násik ,  s az már netn nyargalva hanem

csak ugct\·e; azt hihette volna az ember, hogy az öldöklö a:g l l· ·· _ 
' l 't k.. .. b · l h 

ya �0 

z� 1 usio rn < ez i dc �z i:neg is szünt háromszor 24 óra alatt egé-
szen. - l\la két tarnopoh zsidóval szólottain. Az nevetve felele kérdé
sc�nre. U

'.
·a rn, az a nyavalya tief in Russland volt s ott is vége van

olt scin felünk t"l 1' . lb · · . . ' , o e a1 nopo a n, ti itt annyival inkább nem félhettek 
Ezt felelte. a két _zsidó. - Áltcsvén a tárgyon, a Jezsuiták felől akar:
t�n1 .�·��a.1�11t tudni, de a két zsidó csak azt tudta, hogy azok 1uintegy
GO fubol allanak, s nagy klastromjok van, s urunk nekik nagy osko-
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lát épített ott. - Zsidó ilynen1ií l<érdésekre 11en1 felelhet, s így lrény

telen valék e lúreklcel megelégedni. 

lrta1n ,  gondolom , édes baráto111 , hogy én gyás,,,fá.tyolt viselek

J(isfalndy J(á1·oly után , és hogy fájdalmo1nat l<iöntöttern testvérének

,Sán dor nak kebelébe. Ettől k'.cze1nben van a meleg válasz , inelynclc

szívesen örvendek , söt a melylycl keYélykcden1. :i\lind Sándor , 1nind

J(ároly nagyok; bá1· nc1n azon pályát járák. :Nevük tiszteletben fog

örökké 1nara clni. 
j\•lost a Petrovics synchronist tábláit forgato1n. - Szorgalom mun-

kája , nem zscníé; dc a ,  szorgalom 1nunkája is érdemel hálát �s te

kintetet ,  s senki sern kérclhcti mint jutott Pet rovics azon n1egtisztel

tctéshez, hogy a historiai osztályban helyt foghasson. Egyet ohajtottam

volna : azt, hogy I'etro'l:ics társunk dolgozc1sát tekintette volna meg ,a

latnely dol oghoz értö társával , inert n1índcnt egyiki�nl< se1n tucl, sőt

azt sc1n tudjuk n1inclég, a n1it bizonyosan tudunk. En néhány botlás

ra alcadta1n a n1egolvasás alatt, dc fclcjtém kíjcgyzeni. S mely össze

vissza hányt portéka a n1it lld. lapon hátú! a ,nagy. írók felől mond!

Bár6czy Sándor, a ki egy (rosz) versnél tö1Jb verset nem írt , Bar6- ,

czivá, J•Jlekké, és poetává van csinálva , s '116th ]1'erencz superintcncl., 

]{inck ecclcsiai historiáját irtózata..; gyötrelmek nélkül soha sem tud

tam olvasni, úgy horda.tik fel ugyanott, mint a k.inek írása a kötetlen

beszéd ne1nébcn nagy 1ucstcrségct 1nutai. - I-Ia én Pest e n  la1{ná1n, so

l1a se1n aclnék ki semmit a nélkül , hogy másokkal n1 eg ne  olvastas

s:un , és ha azt tevén, s tehcté1n v ala, ne1n tévesztettem volna össze

a S zent L�lván dc{Lk és görög Diplo1náját. - A rnagy. Acadeniiának az

a nagy haszna lehet, hogy dolgozásainkat 1ncg fogjuk olvastatbatni

n1ásoklcal n1inck.elöttc lciadjuk:. Do bár oda soha se találjon rést a gyű

löl ség vao-y czinkoskodás ! Sem nen1 lehet ,  scn1 nem szükség, hogy

egymást :1inclnyájan szeressük; de a köz ügy ten1plo1na l�üszöbén nem

szabad bennünket az ellenséges indulatnak bcl{ísérni. Eu magamról

ezt igércm neked, édes bar::�tom. 

'J.'hewreivk a Tf,z Csapással egy nen1 kedves recensiót vont n .1agá-

ra, ezenfelül két epigrammát az octóberi I(os zorúban. Sajnálom Theiv

reivköt de nc1n k.cllcne bántani 1nást, mert visszaadhatják. Bár affé-
' ' 

lé1{ közöttünk soha ne hallattassanak. Eu soha sem felejtem, hogy The1;0-

rewk nekem solc örörnclcet ada, hogy neki sok.at kell köszönnöin. Elj

szerencsésen édes baráto1n. 

Zirczről sem levél , sem pénz. Nem tudo1n , mit kezdjek. Leve-

lem e ltévede papirosaim k.özt. - 1'1a jan. 14d. azt a hírt vevé egy

•
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barfttnén1 Bl'6diú6l, hogy hozzájok : 1nár csak: tíz 1nfnyirc volt deczemb. 
31d. a cholera. - Dc még akk.or nen1 fagyott n1cg , még akkor sár 
volt, ködök Yoltak, s nern n1indég igaz, a n1it a rén1ülés hirdet. 

I 

l )annonhalmán, jan. 20-:in 1831. 

l(ciii1iczy1ia/c Giizniics 
forró idvezlését. 

Epen ez nap vctten1 dcczcmb. 5d. irt leveledet , mikor Döb1·en-
tey l )osonyb6l jöYén a directoriun1 actáival, nálunk vala. Nem szóltam 
sern1nit neki ,  félvén összekapástól , rncly esetben én felette tüzes tu
dolc lenni. Utóbb irtan1 neki, s kértem, tenné azt, 111it te óhajtsz, s tő
le \7 :irsz , ha  111ajd összcjöYünk. Jól 1negérts , nem a te óhajtásodról 
irla111 neki , hanen1 a tieddel egyező n1agan1éról: mert nekünk , kilc 
ürün1cst frigyet tartanánk a társaság 111indcn tagjaiYal , legnehezebb 
lenne helyzetünk, ha ti ütkö;1nétclc, ezt tC', nen1es lclkü baráton,, ele
YC clgontlolád, s azért jclcntéd ncken1 igen szép szándékodat. 

GyüngyeidbiJl nelccn1 111ég 1uost is n1cg kell elégednem az előszó
ból közlött törcdéklccl, s azokkal a parányi, de édes hexameterek kel, 
1nclyckct utolsó leYeledben n1utatólag közlé!. Re1néllc1n , Jl'ö-apátunk: 
J)cíl fordulására lefordul 'l'ihonyba Zirczen által; ekkor irolc a ti tok
noknak :, La hogy maradtak volna példányok. Egyszersn1ind értésére 
adon1

1 
hogy ncn1 sokára együtt leszek. veled, hogy, ha  a pénzt eddig 

111cg nem küldötték, bizzák reán1. 
Atheneon eránt jelentett kcttös lcivánsi.igodnak egyike teljesedve 

vagyon, dc nc,n a 111{1sika. Ugy nevezett mittel betükkel van nyo1n
tatYa , 1nint Szede1· 1nondja ; s a nyomtat.ís 1ninclcnkinelc tetszik. De 
bczcg a sphalmák ! Alig tudo1n n1egfogni, n1iként szedhet a szedő: 
Ila.?cínk .fő Nagyja helyett: llazánk fö Jlfagyart ! l\lár kész volt az egész 
n1unka

1 
s a Fö-ap(1t olvasván az clöszer i s  neki nyujtott példányt, vc

Yé észre az irtóztató hib,'tt, 1nelyet ugyan csak papiros darabkával el
fedtek aztán , az igazit nyomtatván arra. 1'itoknokunk, ki corrigálta, 
egy ott hentcrgő Yersczönkct okozza, ki tudván hogy a 1\Tcídor épen 
az időben nevczé mngát első 111agyarnak1 jó szívböl, de ostobául akar
hat.\. a textust változtatni. Akárhogy történt, 1uegtörtént, több apró, de 
alig észrevehető, csuszam lásokat nem c1nlítek. Nálunk csak nem tud
nak hiba nélkül nyomtatni. A dcczc1uberi Gyüjt e1nényben két vastag 
törlés Yagyon, s n1cnnyi hiba? 

Rettegek 1niattad s End1·énk miatt , ha  elgondolon1, hogy feuru-
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áriusban kell Pest1·e utaznunk. 1'c a te koroddal, s gyenge alkatocldal; 
az lcényes beteg h�bával ! S maga1n n1iatt is aggódo1n, La a Duncí1·6l 
gonclolkodo1n: milyen lehet az át1ncnet ! De semn1i. Vár1ncgyénk: az
zal becsült n1cg, hogy az operátu1nokhoz deputált mind a l<cttönkct. 

rvlár pecsételve volt hozzácl lc,·clc1n, de nem póstn.ra adva is, hogy 
ebéd alatt (jan. 23cl.) vevé1n a tiedet, és 'l'elekyét, a febr. 13-kára mcg-
111cghívót, és Döb1·enteyél együtt. Ez szép napom, azért ezen csak ne
lced, vett leveledre egy két sort. 

Te is, D. is legszebb együttléttel biztattolc ; nem k.cll félnem hát 
nehéz helyzetről köztetek. Hogy is félhctnénk ily szép lcll-:ck között, 
habár nom gondolkodnalc is együtt? l\Iindkettőtök levele cl van öntve 
tisztaszivüséggcl, s én, ha borzaszt is a Duna akk.ori bizonytalan ké
pe, eltelve a legszebb re1nénycltkcl ohajtol'n az együttlét nagy napját. 
- Fö-apátomnak cl1nonclán1 mit vcvék. J\. te n,egnjított igérkczésc
den nagyon örvendett, s lclkc1urc köté, hogy clhozzalak; vajha ez l ')a
link társaságában történjék! l\ •Iil y órálc fognának azolc lenni itt a 1ni
hegyünkön 

I 
Pannonia fölött!! No 

I 
meglássuk ; ugy cljőjünk , hogy a

cholera, ez a rén1itö gonosz , porunkba se érjen. Ne1n is sokat félek

én ökenlétől I 
csalc az orosz had ne hozza be magával. Dc Isten t.in

ezt is eltávoztatja szegény hazánk.tói. Ismét kifogytam 
I is1nét Isten

veled.
Pest, marcz. 11-én 1831. 

G2iz1nicsrialc l(azinczy 
szíves tiszteletét. 

Úgy végezénk , Hze1ne1'e és én I 
hogy a IIusvétct Petnnonhalnián

fogjulc tölteni, ezt jelente1n neked, édes barátom, nehogy azt rettcgd, 
hogy várásodat 1nost is megcsalom. Böjtben nc1n azért ncn1 megyünk, 
inert félünk a haltól ; én részemröl ritkán tudon1, 1nit eszc1n. Attól fé
lünk, hogy benneteket a test sanyargatásár:t rendelt idők clvonLatn á 
nak az örö1ntöl. Pedig én nálad feledni óhajto1u bajaimat. 

l\'Iarcz. clsöjén Sze1nerével l-:imente1n ljéczeli·e, de a 1narcz. 7 -én 
tartott gyülésben, vagy inkább csalc hctiülésben, jelen voltunk:. Való
ban dolgainlc jól indúlnak. 

Febr. 28d. felolvasá Döb1·. a másfél ivnyi levelet, tö1nött bctük
lcel és sorolckal, melyben l(assai J6zsef volt szerencsi plébános , az 
Acaclen,iát arra kéri , hogy IX. folio-kötct ety1nologiai Lexicon[tt 
nyomtattassa , őtct pedig fogadja tagjai lcözé. Ezen utóbbi kérését 
három exclamationis signummal relceszti be - nen1 tudván, hogy 

•
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:1 statútumok az ily kérést tiltják. A sccret�í.r. felelni fog. Az Acade 
1nia maga készíttet Úl'an1aticát és Lea:icont; de ltedvesen venné, ha a 
l:X. folio-kötetct használás végett felküldené. 

(i\Iilyen Lexicon ez,  láthatd egy czikkclyböl: et ex hoc uno 
disce 01nnes. 

Slcu;us nen1 t ó t, vagy tóth, hanem tolt, - '\T crdrangter -- inert 
az Árpád Yitézei a Slavusokat innen kitolták.) Ugyanazon ülésben az 
Elölülö bemutatta a Polycletus rón1ai leveleit, superint. l(is által fordít
,·a. Ez is a 1uunka kiadását kéri. - Petl'ovics fogja adni eránta vélc-
111ényét. 

l\lárcz. 7d. fclolvastattak a pesti és budai typographiákban ja-
nuúr és februárban kiadott munkák czímjei, s kiosztattak két két tag
nak. Neken1 a Iiorácz ódái hoz tett magyar nyelven írt jegyzései< ju
tottak. - .A.zt mondják, Lassú ezeket Nictschböl csak: lefordítá. Co1u-
1ncntalor és fordító ne1n tehet jobbat, mintha az előtte szólott co1n-
1nentátorok dolgozásait használja; söt nem csak jobbat nem tehet, ha
ncn1 azt el se1n kerülheti. Igy tehát csal< azt fogon1 nézni, ha jól vá
lasztá-c meg az értcln1ckct, s jól n1ondja-e el, a mit által vett. 

Nc1n tutlon1, édes bariton1, a J{ritikai Lapokat vetted-e, ismered-e? 
Sz,\ntaro Dezs�fj'yt n1idön azt megolvasta1u, s haragszom Döbrenteyre,  
hogy azt a tiszteletes en1bcrt az ö Yédelinére kényszerítette. Bizony ez 
na.gy ,·étke Döbrenteynek. Te és az okosság azt tanácsoljátok, hogy 
ne n1utassa1u elhülése1nct ez cránt a. hiú ember eránt, de nem fogadha
to111 szavatokat, s tiszta lévén, szabadon ercsztcn1 magamat érzésim ra
gadozásinak. Nemtelent tenni ne1n fogol<; eránta 1nind azt, a 1uit a tár
saságos élet törvényei kiYánnak , mindég fogom teljesíteni: goro1nba 
Yolnék, ha e részben nem adnim meg neki a 1uivel az öformáknak tar
tozom: dc maga1unak is tartozom valamivel - azzal, hogy mutassan1, 
láttassa1n, hogy én az olyan cn1bcr barátja ne1n lehetek. Nem ö tolta-e 

" 

cl a. 1ui díszi.inkct }Jorvát Istvánt� 0 ne1u pirult elsöbb lenni a Philoso-
phiában, mint a Philosophiát a 1uagy. Universitásban tanító professor? 
l\lég a cholera n1orbus gyógyítás:·u·a is kiküldeti magát, csak az neki 
ígérjen pillogást és pénzt. Pillogjon, ha akar és ha nem pirúl; de össze
taposni a 111agánál jobbakat, hogy elöl állhasson, az érde1uli, hogy az 
ember éreztesse Yclc, hol kellene neki ;\\la.ni. Dc elég róla! 

1\ l{rilikai lapokban az én Gyöngyei,n is 111eg vannak csipkedve. 
- r\z clrejtczé.í recensens G ... betüt vetc ítélete alá, s el lcell monda
nom, hogy az nc1n Guzniics. 11a két ívet töltött volnn. is cl a fordított he
lyek és az originál összehason\ít,ís,ival, nc111 szólanék, mert hol éri utól
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a nagy írót a nem nagy fordító? de mi dön azon akad fel, hogy prózában, 
bár poetaiban adom a hexametert, már akkor szóla.nom h:ell. Jó tudni 
1uit tanítanak a theoreticusol{, de az ö leczkéik 1uellctt eliuélkedni is 

' 

kellene. S az a vad harag a hasonlíthatatlan férfiu ellen! Eszrevételei-
1uet beadtam a Tud. Gyüjt. februáriusi darabjába. 01Yasni fogod azt. -
Pinda1·i Ódámra I(ölcsey irta azokat a jegyzésel<et. Bár olvasta vol
na a n1it Iíeyne 1nond a }le1·der által görögből fordított epigrammák. fc· 
!öl. - Örömmel emlékeze1n mindég, hogy én, elébb hogy sajtó alü, me ·
nének, recensióimat közlöttem az írók.kal. Igen sok félreértéseket cl le
hetne kerülnünk, vagy még élesebbé tehetnénl{ itéleti.inh:et. - Dezsőf
fy 26ban ment el innen, s 25ben olvasta a !Critikai Leveleket és ezeknek
végében az Anti-Zajbajt. Káromkodott kínjában. Il1ások, azt ja.valYa
olvasák a casinóban, s ezt kiálták: l\'Icrito caeditur. - Dc élj szeren
csésen, édes barátom. -Tiszteletemet a mélt. Fő-apát urnak. - A hozz{id
intézett Gyöngyök nyalábját vitesd cl Győrből, vitesd Zi1·czre is az oda
szólót. Bár elkelnének:. -

Lembe1·gből generális Illyési azt irta marcz. elsöjén az Austriai s 
Estei Fe1·dina1id föherczeg adjntánsának generális Defourstnuk, hogy az 
Oroszokat tönkre tettél< a Lengyelek. Ugyanazt három privátus levclcl< 
is írják, a mint hallom. Kis sereg néha 1uegvertc a nagy serget; dc 
ha ez való volna is, ll1ikl6s császár uj és még nagyobb serget küld rá
jok. Veszedelmes a rnerés mindég, s többször teszcn kárt, mint hasznot. 

Pa.nnonhahuán, marcz. 13. 1831. 

Kazinczyriak Guzniics 
idvezlését ! 

Későn estve tudom, hogy Szederilnk holnap korán Győrré megy; 
hát csak hamar röviden. 

Tegnap kaptam meg a Sz. Iíajdan Gyöngyeit, 1nég pedig nem 30, 
hanem 60 példányl:;an; t. i. a nekem rendeltek , és a zirczi Apáttól 
kértek egyszerre érkeztek: hozzám, pedig, a mit combinálni nem tudok, 
valamennyi Zi1·.;zről. Ez mind jól van, ha mind el nem adhatom is, adok 
annyit a mennyit adhatok, a megmaradtakat oda utasítva, hova te pa
rancsolni fogod. Örülök, hogy tegnap olta már a 30nak fele elment 
csupán a háznál; ezeken fellül Győrré IOet küldöttem, reménylvén 
hogy B1·esztyenszky és Maár, és még egy barátom rajta lesznel{, hogy kel
jen. Igy, ha ígéreted szerint, jösz, a jó szível< mellett pénzzel is fogok. 
szolgálni. l\'Iikor jösz? Leginkább szeretném, ha Husvét ünnepeire, leg-

•
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alább IIusvét hetéLcn jönnél: n1ég akkor leczlcéink nincsenek, s a n1i 
legnagyobb, Fö-apátunk, a ki téged látni vágy, honn lcszen, utánna 
való héten pedig elutazik. !(érlek, tudasd vele1u mikor és merre jö
ycndsz, hogy, ha Esztergo11inak, oda iijak, s bizonyost írhassak. Ila 
clöbb Györré, mint mondád, azt is; rna.jd ott lovaink készen lesznek 
kirngadni. Igen fogok örülni, ha Sze1nel'ével jösz, kinek jobbul létén, 
jó kcdY6n, ki1nondhatatlanul örülök. l,j, mint vagytok? mint folynak 
a pesti dolgok? 

Nagyszombat estvéjén. 
J(azinczyna/.; Gi1zmics 

tiszteletét. 
Remény és félclcn1 közt vártalak; jösz, nen1 jösz? s in1c leve

ledet Ycszcru, u1ost, épen n1ost. l\Iár ö nc1u jö!-Ha1nar s tüstént kell írnom, 
hogy lcYelcn1 ott é1jcn Pe;;len. - Ila te kedden nem, szcrdan fogsz 
indulni, ugy .1� pátornat nehezen éred honn. Neki a nap - bizonyosan 
nc111 tuclo111 1uelyik - a meghatározott. ,

Lc,·clcdböl még egyebet nem ol,,astan1, n1int a Lexicont. En nem 
' 

gondolok Yclc, 1uit írt D. Anyosról; de az boszont, hogy 'J,Vigand az 
cli.ifizctökct oly nehezen elégíti ki. 'l'íz elöfizctöm van, s n1ár másod
�zor sürgctc1n, s jőnek n1cnnclc az alkaln1atosságok, ő nen.1 k.iildi. -
11,t ugyan csak ne1n csalsz; ha csalc ugyan foglak látni hegyünki.io; 
s ha alkaJrnatlan nem !eszen : szólj be Bei11iel ur hoz, s ha még ut
nak nem indítá a Lexicon 10 példányit, kérd 1ueg tőle, s hozd el. -
Nagy, szcp örömcnitől fosztál n1cg; add visza kérlek. Szernerét ölelem. 

Jegyz. Beiniel urra bi ztam a Lexicon kieszközlését. Egy leve
led is Yan nálan1 Sozn·onyból; n1ost ezt nem küldöm, hogy boszuljalak 
n1eo- késcclcln1cdért. 

0 

JI,1 Szeniere régen tett firkáin1at ki akarja adni, előbb kiildje 
1ncg kéziraton1at. t\z idők kívánják, hogy kevésbé legyünk: clévajok. 
Legjobb !eszen, ha magatokkal hozzátol< azt. l\lajcl fel olvashatjuk , s 
ja,·allatotokat n1cghallgatYán, tüstént teszcn1 a változásolrat. 

A kor szellc1ue, mindent dúlni. -

Pannonhalmán , april 12-én 1831. 

/)-:eniere Pálnak Guz1nics lzid6r 
tiszteletét, szíYcs idvezlését. 

l{azinczy itt van, s n1ost könyvtárunkban i1ja Bethlehe 1n Epi
thala 111iunicít. - l',tcnnyi gyönyör öt itt láthatnon1, gyönyörüen folyó 
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beszédeit, meleg, néha dévaj, de 1nindég tiszta szivc lciömléseit, hal
lanon1; érezne1n, s társain1mal éreztetnem, hogy ö baráto111 ! ha te itt 
vagy, legszebb boldogságo111 telve ! Dc itt vagy; a te tiszta lelked, szép 
szíved, itt lebeg lcözöttünk. 

Tegnap, a mi Sz<Ji1halmi barátunlc író, véső, és rajzoló volt. Ebrd 
előtt fölkerekedik, s cgyedtil, kést véve kezébe, akar lefutni k.ertünkbc. 
1\1ao-adat nem bocsátlak, és Szedert szeretnérn velünk," mond[in1 ; " 0 

„Szecler maradjon, te jöhetsz. u Lefutánk. lvfindjárt a kerti erdő szélében 
áll egy Ailantus; veszi kését, és egy G. bctiit vés kérgére csuda ügyes
séggel. Te mit csinálsz? kérdén1. Csak. vá1j, mond, s lcözel ott egy más 
fára B-et. - Ha én ugy tudnék, nevedet én vésnén1, vésd n1ngad helyet
te1n. 1'1együnk, és vés Sz-et, közel l•'l( 1831-et, n1indjárt mellette S-et, s 
a kettő között, de csak:, délután, ism6t egy l3-et, a két B. titkai közé 
tartozik. Délest monostorunkat rajzolá éjszaki, nyugati és l<elcti részei-
ről. Ma reggel hét órától a könyvtárban néz és ír. ,,

April 15-én. Nem írhattam kezdett lcvelcn1ct tovább. ü szobámba 
jött, s ebédig beszéddel tölténk az időt. Délután kettőtől ötig a 2387 
napok: rettenetes történeteit bcszélé el maga szitllásán elöttcru és Szeclel' \ 
előtt. �,ül voltam egészen, s szívem érzé a szenvedéseket, lelkem a 
nagyságot, melylyel ö szenvedni tuda és tűrni. Az elbeszélés ncru egész 
végével ismét kertbe 1ncnénk, hol folytatta történetét, és végzcttc. S in
nen felbivattalc bennünket, 111ert Iiorvát End1·e érkezett két pap szom
szédá.val, kik ](azinczyt látni óhajták. Endre n1[tr ez előtt volt egyszer 
nálunk, vasárnapi ebéden ,  vacsorán, luíláson, hé tfön ebéden. l\Ii pedig 
vasárnap délután vele szállánk le Jlfagányába, csak gyalog, n1crt I(.nak 
igy tetszett, de utánunk jött két szekér, hogy fclhozzon. 

Kazinczyt én örömest vittem volna Gyö1·1·é, hogy öt láthassák tisz
telői; n1ert bátor Győrnek jött, ott még se1n lábí.k öt a rnieinken 
és a Főnotáriuson J(isf'aludyn ki vül ; öröruest v ittcrn vala egy 
szomszéd falunkba, hol a táj és plébánia kert a Szerzet fördöjévcl figye
lemre méltó: de ö nem mozdult; Pannonhal1nán élein örön1ei1uct, n1ond, 
1níg maradhatok. A Fő-apát itthon lévén, folyvúst asztalú.nál cttiink:; va
sárnap több vendégeink lévén, a vendégház palotájában, hol J(azinczy 
víg volt s dévaj. 'l'ársaim jelenték óhiijtitsokat, hogy egyszer vezetn6rn a 
Convent ebédlőjébe, hogy láthatnál< mindnyájan a nlindnyájoktól tísztcl
tct. Óhajtások teljesedett, mert a Fő-apát kedden elutazott, s l{az. ebé
delt és vacsorált valamennyünk 1-::özött. I:Iangzott, gyönyörü icl,1czlésérc 
és bucsuzására az éljen-tői tágos ebédlőnk. - Szerdán utnak ercszténlc 
egy társunkkal, li'a·rkcis Vinczével, ki öt felette megszerette, s talán id-

•
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tala is 1negszerettetett. Igy hagyá köztünl{ édes emlékét a gyönyörű fér
fiú. I-íogy nem lehetünk n1indnyájan ilyenek l 

Édes baráto1n ! az uj criticusok, kikben én munkás lelket, sok. 
igazságot látok, ken1ényebben veszik a dolgot, sem hogy továbbá is 
csak kényünkrc enyeleghessünk a literatúra pályáján. Meg lcelle lenni 
ennek; a viszont bizalon1 egy kissé gondatlanokká tőn bennünlcet; a ke-
1nénység gondosságra kiált. Szeretném, ha nálad régen heverő, ink.áb b 
szivből, mint észből folyó dolgozáso1uat n1ég egyszer átnézhetném, s 
igazithatnék rajta, niinckelőtte kiadd. Kül<l 1ueg a szorgos szekér által, 
juniusi vásárkor visszaküldö1u. A J{ritikai Lapokban egy igen nagy vé -· 
tek követtetik el : a la]?panyás és lappangtatás; mind a kettő solc 
gyauakoclásra ácl okot. Dc ők lássák. Te élj egészségben, s izlelcl szelid 
örömiclet. 

Könyvtárunkban egy nagy könyv tábláján ezeket olvasá elöt-
te1n a tárnok: ,,Láttan1, a mit látni ohajték. Emberi nagyság I mi len· 
ne belőled, ész, rény és honszeretet nélkül? J(azi1iczy Fe1·encz. 

Péczel 
I 

april 21-én 1831. 

Giizmicsnak J{azinczy 
forró ölelését. 

1\Iit mondasz te arra, édes barátom , hogy én annyi öröm annyi 
jóság után, 1nelylyel ti mindnyájan , s nevezetesen a mélt. Fő-apát 
úr, engen1 magatoknál láttatok, magatoktól eleresztettetelc, magatoktól 
haza küldöttctek, n1indeddig hallgathaték? Azt-e, hogy nem érde1nlem 
szereteteteket? Nem, barátom, te és t i  azt nem mondhatjátok; tinek
tek érzenetek kell, hogy hallgassak bár, hálátlan ugyan nem vagyok. 
- Szombaton érvén a városba, az nap és vasárnap iráshoz nem jut
hatta1n; kiki hallani akará, mint folytak el napjaim az útban és nála
tok; ugyan ezt kelle beszélnem gróf Széchenyinél hétfőn , ki nekünk
az Acaclemia tagjainak, ekkor nagy ebédet ada, s S zeme1·e kedden ki
hozott, s itt azolta nyomtatás alá dolgozom Pannonhalmi uta1nat Sze-
1nerénk szertelen örömére, s követvén az ő baráti vezetéseit , elmetsz
vén a n1it ő oda nen1 tartozónak ítél, s változtatván a mit nem jónak
talál. Azt hiszi ő, hogy ezek a leveleim még jobbak n1int az Erdély
ből írottak. 1\lagam azt hiszem, hogy az én tollamnalc minden érdeme
a meleg ö1nledezés; s hol szólhatnék én melegebben, n1int n1időn Pan
nonhalma felöl fogok ezentúl mindég szólani?

Elbeszélvén itt, hogy ő méltósága a Fő-apát kérdé Endrétől, ha 
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nevezett-e egy fát az én nevemről is? ezt veten1 itt mellé: ,,En a be· 
lyctt a monostor kertjében akarám hagyni emlékemet, s 1nás nap egy 
Ailantus kérgére a Guzmics neve első betüjét, egy igen szépen inclult 
fakete Nyá.réra a Szenie1·éét, egy Gleditchiára a rnagan1ét, egy Rhusra 
egy S betHt 1netszctte111, és n1ég egy betüt egy Platánra, s nevein alá 
az esztendőt. C1·escetis amores ! - rrahin ifjú játék. Dc szerctnén1, ha 
Pannonhalma emlegetné, hogy látott, s J(lopstock nem tart:í illetlennek 
magához, hogy magának és barátjainalc egy egy f.í,t a vata fel. - 1\Icly 
nem boldog a ki mindég bölcs!" 

Ezen hét utolsó szavain légyen paizson1 mindég, mikor a bölcsek 
némely örömeimen felakadnak. 

Vinczénél nekem nem adhatátolc kedvcsb vezetőt. Szercte1n azt 
a tiszta fejü, tiszta lelki.í férfit, s vigasztalhatatlan volnék, ha ő engem 
felejtbetne. 1\Iely szép érát ada ö ncke1n az által, hogy a Jllisericordi
áni,sokhoz és a siket né1nákhoz clvezcte. �írta1n örömc1nbeo hítván a 
szerencsétlenség fiait, k.iket a nevelés einberekké teve. 1\[ás vendég eze
ket érzékenyen s öröm1ncl nézte volna; de én 1negtanulta1n, hogy az 
a lrgnagyobb jótétel, ha vnlaki nekünk öröine t ád, s midőn professoruk 
a Catechismusból akará 1neg1nutatni hogy értik a 1nit olvasnak, én 
vevém a krétát, s a némettől ezt kérdém: kannst du tanzen? s 1neg
ncvetteté1n; a kis Gy1ircsányitól (atyja nógrádi Viczeispán) ha régen 
volt-e szüléinél. A gyermek neki b,í.toroclék s azt kérdé, hát te mi 
vagy? a n1ire ezt felclém : Pap vagyok. Dc a gyermek arra mutata, 

' 

a mit elébb irtan1 a tábl:ira: ,,En egy jó asszony férje és 7 gyermek: 
atyja vagyok." - fiigyj neken1, édes baráton1, az életnek az a legjobb 
pillantása, midőn bajainkat el vcrhetj ülc nevetéssel : 

De nen1 - még van egy szebb, egy jobb örö1n : az, 1nidön tisz
teletre méltó férfiakat vagy asszonyokat a legszentebb érzések közt 
látunk magunk előtt; s nékem ez a szerencse juta Panno nhal1nán és 
Péczelen. 

i\1Iidőn útan1at irá111, Szenie1·é,11k levelet kapa Pestről, s abban a ti
édet is, n1elyet neki apr. 12d. írtál nálatok léten1 felől. !gy találkozá
na.k össze lelkeink. Nem csak én, hanem Sze1nere is gyönyöriinek lelém 
e levelet, én trin1nphuson1nak nézém. Ne1n élt az hijában

1 
a ki 1ncgnyer

te  a legjobbak szeretetét. 
Sze1ne1·e most sokat dolgozik 1lfuzá1·iona ,,. részén. Egy ideig ncn1 

igen óhajtá
1 

hogy lássam a mi készen áll. De a napokban látnom enge
dé. J:-Iolinit vevc fel a mit a vallás felől én írtam, s ál névbetí.it vete 
alá. I(érten1

1 
tegye alá nevemet. 8zcrcte111 ha tudják, hogy az irreligi-

•
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osus cn1bcr, rcligiosus e1ubcr. ]�z az \T. kötet nagy kedvességgel fog 
' 

fogadtatni. En különösen annak örvendek, hogy, a 1uit 1neg sen1 ál-
111odta1n, dé,·ajkodásorr1nak lclé111 itt apologiáját. - Képzeld, barátom, 
a S::échenyi ebédjénél én borne1nisza kilcncz pohár cha1npagnert ittam 
Sze ,nere és 1.'itel közt ülvcn, s többnyire n1aga1u toastozván. Egyik: toas-

, 

ton1 ez volt: Eljen a ki a Dietúról a n1aga n1egyéjébe keblében örö-
1nct vivc, és lelki 11yugal1nat ! ( ez l(círotyi György Yolt, a távol levő.) -
l\Iásik: Eljcn rninden 1.elcky - férfi és asszony -- s bár a megholtak:at 
is kilehetne hozni sí1jaikb6l. - Egy toasto1na.t TTincze társatok is öröm-
111cl itta volna. 

De élj te is, édes bar,\.to1n. l\Intasd be szíves tisztelete1net s há
l{uuat a n1élt. lí'i.,.apút úrnak, s köszöntsd barátsággal 1ninden k{1·· 

saidat, küli.in?_ssen a JJriort, Szedei·t, T'inczét és 1l1J.au1·iist s a Ze1nplényi
l(cílnuínt. - ü lcllek szí vcs tisz telettcl, barátsüggal. 

Pest, april. 28d. 1831. 

l'annonhal,ni 1tta11inak elsö ívét ide zá.ron1, addig is még az egészt 
YChcLcd. - l!'cnn marad teh/1t e1nlékezete, hogy nálatolc valék, s le 
lesz fizctYC egy része tartozáson1nalc azon jóságért, melylyel enge1u te  
és tnindcn birsaid Panno11halnicín, Győrben, Esztergoinban, fogadtatok. -
1\ 1nühcly emberei bíztatnak, hogy a kisded 1uunka holnapután ké
szen lesz. 

' 

En ezt I'éczelen dolgozá111 Szeniei·énél april 19d. és 2-:1:d. lcözt, 
tuíg ö a szotnszécl szobában /Jfuzá1·ioncít. Ő úgy hiszi, hogy lelke1n és 
tolla1n sajál�ügit talün se1u1ni egyéb dolgozáso1u nen1 láttatja inkább, 
s acsthcticni fejtegetésekre ereszkedett; péld. hogy itt tavaszi deren
géssel és borongással tünik fel 1nindcn, mint maga a tavasz derengö 
és borongó napjtiiban tett út; hogy itt lcomolyság és dévaj szesz, bús
lakod:ís és örörn, liüség, szent ragaszlcodás, neheztelés és harag, !ágy
s.ig és tüz, gyülölség és szcrclcn1, örök cserében viltoga�jálc egyiuást, 
1nint az a tiindértáj, n1clyen úta1n 111ent. Azt 1nonclja, hogy i.',tei·nei 
l11ono1· ön1lött cl 1ninclenlapon1on, n1int lcvelei1nen, 1nclyet ö és te s 
/{is, és a lelke s t11do1uányai által tiszteletes Iloi·vút István, és némely 
m.i.sok örö1nn1el fogadtok, 111ég gonclatlanságin1011 és gondolatla11sági
n1on n1úsok, azok a bölcsek! azok a józanok.! 1nég botránlcoznal< ís.
J(in1ondo1u lni.tran, s ncn1 rcttcgvén, hogy szavain játéknak: fog vétct-
11i, hogy én Sz1nnerének ezt a 1nagasztalá.s1ít nen1 is értette1n. Ila irá
so1n érdcn1lcné ja,alástokat, azt 1nondan[un, hogy az benneteket azért
érdekel, inert barátotokat, jó oldalain tckint,·e lepel nélkül látjátok.
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Annak: 1nutatja 1nagát a micsoda, s nem igyel<szik jobbnal< látszani. 
Nelce1n elevenség jutott és meleg szív, s bennem együvc öntve áll a 
72 esztendős öreg· és a 27 esztendős ifju. Jól esik-e az, nem kcrde1n; 
engem ez a mindég ifju lélek boldogít, s ti szerettek érette, s az ne
kem elég. 

Pest, april. 30d. 1831. 

Ki van rakva az egész kis munka, s 1nost nyomtatják a 3dik. 
és 4dilc ívet. }lolnap reggel már által fogok: vehetni néhány példányt. 
Te százat kapsz tőlem kiosztásra társaid lcözt; a mélt. Fő-apát , te , 
és a bibliothecátok: egyet velínre. Tégy rendelést, hogy azokat innen 
hozzátok elvigyék. Csoni6d a Landerei· typographiájában vár, mely az 
Universitás bibliothecájával általcllenben, l(ilián, és Eggenberger közt, 
tart szállást. - Képzeled, édes baráto1u, mint örvendek hogy eránta-

, 

tok. hálás tisztcletemnck: ezt a bizonyságát adhatám. - Elj igen sze-
rencsésen, s tiszteld a 1uéltós. urat és minden 1?annonhal1ni ba1·cíti1nat, 
és a pcízniánd,it. 

l\lájus elsöjén. 

J\lidőn rua reggel nchány példányt áltvcttcn1 a typographiában , 
' 

n1egpillanton1 az ide zárt n1érges jelentést. Igy járnak. azok, a lcik el-
len én a 47 cl. lapon lténytelen valélt megszólalni. Szerctcn1 őket, dc 
ezek a pártosk:odásolt gonosz dolgok. 

Pest, 111ájus ll·cn 1831. 

Gitzrnicsnctlc l(ctziriczy 
szí vcs tiszteletét. 

Szeinere és én ismct 111cgjelencnlc tegnapelőtt a hétfői ülésben, s 
holnap n1együnk Péczel1·e, dc a jövő hétlőn istnét itt leszünk. Azt hit
tük, ide jövén, hogy leveledet már itt fogjuk lelni, melyben tudósitasz, 
hogy a Pannonhal1ni út egész nyo1utatványát vetted, s 111egesalva láttuk 
reményünltet, a postán se1umi levél nem volt. - A l�isclcd munkát az 
Aeademia lciaclá Fáy Andrásnak, hogy eránta tegye jelentését. 

A mit a literatúrai gázolások felől lap 44. mondók, itt nagy jaYa
lással vétetik. Szeniere, a. maga tiszteletes egyenessége szerint, fclol
vasá Thaisznak, előre tudatván vele, hogy �t piros tojások.ért ö is ki 
lcapta a n1agáét; s Thaisz fclkiálta: ,,Ez van 111éltósággal ! u - Bará
ton,, illő volt 1nagamat ellene vetni ezen gázollisoknak, és íróinknak 
megmutatni, hogy a hol kell, keinényen, sőt élesen is, lehet szólani, 
gol'o1nbascíg nélkül. 

17 
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A Sas I[dik kötete végében Bcijza ellen Thaisz egy vad kicsa
pást cngedc 1nag,\oak. Azon felakaclta1u, azt kárhoztatta1n. De mutat
ták 111i áll ezen kevés sorok alatt: nA nyugaJ01uba tett l{edactor." -
a iniL ncin is értcttcn1. - Insultálni a szerencsétlennek az ö szcreuesétlen
s<:"'t:Ycl, n1ondún1 az egyik eriticusnak, in1u1orális tett. S midőn vitatta, 
ho�y 11�111 az, ezt Ycté1n 1nellé: ,,'l'öbLet rnondok: g a z  t:tt.".-1-ligyj
nckcu1, édes bar,iton11 olykor szükség, hogy haragra gyuladiunk, s a 
jót uc1n szereti eléggé, a ki a gazsúg ellen tüzbe ne1n gyúlad. , 

1\ 1uco·vcrdescttclc belé1u akar[tuak lc[tpni I hogy én az A111cícl b 

Jih·atlau 111agasztalúi alatt 1 ·ül'iisn1cirty1·a s Czuczor1·a, s most n1ár Ilor-
rrít J�iidr/,·e Lcltcn1 a cz(•lzúst. Dc clné1uítano1n őket könnyii volt; 
tucljúk ho"'y 111incl a lu-l.rn1ok érdcn1ét isn1ere1u I és vallom, és hirdc
tcni. � rn1b ellcnsL·gc az. a rcligiúnak, n. ki a j'cinaticust Ycri, s Htidön
<'·n az 1Í„ uíd éucklöit cn1lítYé·n1 

111 i II cl e n t verek , a ki 1-li1Jcídot a 
' I 

'b . l' Hiag.1. síijúbúl fc lr.iogatja: tí.tni I hogy ezek szúrna a ne1n sza1n a-
loin a húrn1a(. J{tu11stock cscuc1es vérrel nézte, 1niclön a 1-lerniann nya
' aly,ís n1agasztalóit Ycrték a né1nctck. 

(.:lj szcrcncséseu, kcd,·cs bar,í.ton1. Váhtszodat útasítsd Sze1nei·éhez, 
kinél 1nújus végéig 1nulatni fogok. A n1éltós. J•'ö-ap[tt urat alázatosan 
tiszLclcn1 ; 1nindcn t.ír„aidat, l�ülönösen pedig az én Vincz61net, kö
siünt:sd, s aj.'tnlj ruinduy�jatol� cn1lékczctébc. 

l)a11nonhaln1á11, máius 10-én 1831. 
J{ a· illczynak (/uzniics

szi ,·cs id ,·ezlését. 
Júsúgodat J'a,i11onhalo11i cr,inL ölelem ; figyelmedet, 1nely n1ég 

cs e kél ységckrc i:; ki terjed, tisztclen), s esud,ílotn azon munkásságodat, 
1nclyly,,l oly han1ar a1111yit tncl�d lcevésböl csin[t!ni. Elcsudálkozá1n

1 
1nidön 

.tpril 30.;in irt leye\oddcl együtt vcvén1 az egész utazást. Az napon 
YeY\·111 az C'gés7.cl, 1nclycn l•'ő-apátunk érkezett meg, a nálnnk: léted
kor nyitott úLj,íLúl 

I 
s épen az ö legénye hozi nekem a cso1nót. Bár 

1ni fontos dolgo1n Yolt, délelőtti 10 órakor, a reám bizott két Gram-
1natic.1. kínos kivo1uisa, téged ragadtalak, s ebédig n1cgolvastalak. A 

' " l"i.í-apát ez. napo11 cbécléhez hitt, s én 1naga1umal vivé111 Utetdett. 0 
délulúu oh·asú; n1i

1 
cstve n[tlan1 vacsora után: Szede1·

1 
..1llaii1"!ts, Vincze 

é:; C'olunil}(i,i. 
1\(it 1nondjak ·? 're hö, te igaz, de hideg is, s talán igaztalan 

i� , ·'té)'· .\ l'i.í ap.í.t :;zépcn s híven vau adYa; érette csókollak. Dc 
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1nit Yétett Szeder, hogy oly hideg, mit End1·e
1 

hogy oly nem szépen 
szólsz rólok? Szeder ha engedéd, hogy azon reggel, melyen a hetü
ket metszéd, lejöjön velünk., 1nint én akartan1

1 
neked fát fog ültetni. 

I-Iogy délest oda le1nenénk I interessant beszéded foglala el bennünk, 
s 1najd az érkezett vendégclc nyugtalanítottak. De nc1n kértelek-e,
ho"'y neved betiiJ. ét helyettem vésd , expers ipse seeandi? bár esalcb / / ezt említetted volna! - Es EndJ„e! minö arezczal fogo1n én neki Uta· 
eleit nyujtani. l\1ár már feledte, hogy egykor bántátok egy1n.ist

1 
s a 

tied lőn. A J(ritikcii Lcipoknál védi hősödet I s neked a jobbakat ille-
' tö tön1jént gynjtja fel. :l\ilegisn1eri fö érde1ueidct. S 111ost nelci Utaclcit, 

a neken1 oly kedvest, a neki, 1nihelyt olvasanclja, oly kcllcn1ctlcnt1 én 
nyujtsa1n ! Szeretné1n, ha 1Znd„6t ne1u en1Iíted vala. 

És belölc1n n1it tevél? ,,Én tőle (Guz,nicstól) oly sok uj és nagy 
ideát k:apta1u

1 
hogy sat. << 'fölem, l(azinczy, sok uj ideát! Ki hiszi ezt 

I el? ki fogja valaha hinni? En n1aga111
1 

bár rnely hizelkcclök az ego-
ismusnak I ue1n hihete1n I s pirulnl'.:k ha elég hiú tudnék lenni hinni 
azt. De nagy igazsággal adád hozz.á: ,,s érzettenl

1 
hogy a kinek ne1u 

stndinma a felvett tárgy sat. « Ezt én n1indég érzen1
1 

valamikor s va
lan1iben jártasabbal, járatlan abban 111agarn1 

ütközni 1nerész vagyok. 
Hogy az Unio ba.rátjának lenni jó, azt 1nagacl látszol érezni szólván a 
a literatúrai háborúról 

I 
szakac1ásokról. 1\Ii a literatúrában ne1n jó 1 

az 
religioban se1u lehet jó, s a religioban n1ég roszabb, u1int a literatúrá
ban, az. nagyobb figyole1u tárgya lévén az on1bcriségnél n1int ez. Dc 
azt, mit azon harczról beszélsz, Oedi1J1tsz értse; én, ki csalt be Yagy�k. 
e dologba. avatva, beszédeclen eligazulni ne1n tudok. J(ik az.ok az 111·· 

1Jácl tömjénzői? hanem ha ismét Endl'6l'e esik czélzásocl, ki elhitette 
légyen n1agával I J1ogy hexa1netert pörölyö,zni (a szó mintha szájából 
volna véve) sat. Uj ok volt a rettegésre. Bs ki az, a ki Bei·zsenyit, 
J(isfaludy l(árolyt, I(ölcseyt, Vöi·üsrnartyt tudta n1agasz.talni1 s feledni 
l{isj'aliidy Sáncloi·t, és Fciyt, és a philosophusi lclkü Fenyéryt, és Tolclyt 
és .Bajzát együtt? :IYiajd ide, n1ajd oda taszítod olvasódat, s nen1 tud
ja, hogy hol áll. S ne1ndc a derék, sok igére tii ifj u ellen szórod tüs
tént nyilaida,t? 0 barátom! ez az ani1nosus infaus n1ely furiosus vir 
1nár is! Utálo1n e seénát, e nem szépet, ez 11 ndokot. S ugy lútszik, , még csak a prologban vagyunk. Bn játszni nen1 fogok, hanen1 ha 
ltötve visztek a theatrun1ra. Szegény l(isfaludy l(ároly ! Kiknek köszön· 
heti }la1·sá11yi szitkait? és Iíarsányi minden túlsúgai n1ellctt is, sok 
igazat harsog. 

Dc te bocsáss meg édes, a téged szerető bar:ttnak. l\Iiattad én 
17"'
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szenvedni is tudok, küzdeni is. Te bizonyosan nem szeretnél úgy, ha
szívcn1et előtted ki nem önteném így. Légy nyugodt, barna haju kis
barátod crántad csak ltíl és hő lehet. A mi lelk.ünlc rokon, de én a
nen1 rokont is kbuélni sz,cretcm, s türni mcllette1n. I1j kérlelc minél
Lan1arább, s Yih\gosítscl fel előttem, a n1it vagy éppen nc1u, vagy ro
szul látok. }"'ö-apáto1n és t:írsaim ölelnek; dc Vinczécl azt vaJlja,
lioo·y téo-cd is :\lo1n nyon1a cl. Nevettünk, s ö nem tuda kisikamlani.

0 

1t1�vén innen is onnan is a gyanút, 1uintha a Gy öngyök et én re
ccnsc{dtant Yolna, irtani a nagy férfiúnak, kinek kegyes levelére v,tlasz 
szal ugy is tartoztan1. E tárgyról ím ezeket irta1u :

Kcgycliucs urain! L;J:cellencziúclnak lCaz. últal jól fordított Gyön
:}yeit, egy szentségtelen kéz n1éltatlanul illetni ncn1 irtózott. 1-\. vétkes,
111int n1indcn hozzá hasonló szokott, lappang, s G. bctü alatt lappang.
l(ik az én lclkc1uct ncin isntcrik, clle11e1n gyannkszana.k. J(az. 1101n
gyanakszik, n1crt is1ncr, inert tudja, hogy vad megbúntástól lelken1

irtózik. Egy ilyen Yétkct vala1nint elkövetni képtelen vagyok, ugy ha
arra a bolonclsúgl'a vctcn1cduén11 hogy elkövessem, n1agamn�.k n1eg-
bocsát11i soha nem tudnék !

Pesten , május 12-én 1831.
(

J

.n�rnicsnak J(azÍ'nczy 
szi,·es tiszteletét.

Tegnap cliitt irt lcvclcclct, tisztelt lceclvcs baráton11 tegna.p estve
111:\r Ycttc 111, s ncn1 hagyo1n cl JJestet, mely lcét óra alatt megtörténik;
n1ig re,� ne1n felelek. llétfön Sze1ne1·ével ismét itt leszünk, s én haza
csak a holnap Yégc felé n1cgyck. Bár addig is1nét vehesse1u írásodat.

'\':í<lols1., édes barúton1
1 

hogy Szede1· felől h i c l  e g e  n, Endl'e felől
o I y n e 111 s z  ; p e n szólottnn1. - l\Icglcpe vádad, n1ort én ugyan sc1n
az egyiket, sc1 11 a 1násikat 11011 1 tuclta1 11

1 
s non1 tudo1n1 hogy tctten1 vol

na. ()ly sokak felől szólYán, s n1clcg sziv,rcl 1nindenröl, ne1n csuda ha
n1indcnikct külön ncin n1agasztalliatta1n. Ilogy Szede?·t magáért is, éret
ted is szivcscn szcretc1n s szívesen tisztclc1u1 azt ö n1ag� is tudja, te
is tudhatod. J'.:n úgy hittc1n, hogy 111 :'u· az nagy dicséret, 11 1iclön
ötct a te lcgkcd,·csb bárátoclnak ncvczé1u. Az pedig a 1nit Encli·e fe
lül írsz tcrl1clölcg , oly portékn 

I 
a 111ivel én rnagamat nem szeretném

Yúdolhatni. Becsületes cn1bcr ncn1 c1ulékczik a 1núlt kcclvctlcnségek:
röl, 1uidön a1r.t bizonyítja egész Yisclctével, hogy azokat felejti. Legyi.inlc
igazak chnractcrünkbcn, s minden jól lesz I n1utassuk nyugalnias hi
clcg:,éggcl , hogy czl vagy a111a.zt ncn1 szeretjük; clc a ki nem szeret
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valak.it , vagy a J{i valakit az elmultak: crnlékezete 1niatt talán gyülöl
is, és mégis szeretetet mutat hazug arczczal, hazug érzéssel: az, édes
baráton,, ne1n e1nberséges ember. Azt a vétket bcnne1n ugyan találn�
soha nem fogod. - Egy valakit (tudod, kire czélzok,) ne1n tudok töb
bé szeretni; azt értcn1 itt, a ki cr{1nt tnég február előtt kértél , hogy
ne tegyem ki 111agamat ellene. Ilogy szcretcin se111 szóval, sc1u írva,
se1n arczczal, se1n cselekedettel ncn1 liazudon1 ; dc cránta goro1nba nem
vagyok, ncrn v0Ita1n

1 
nem leszek ; s valahol nek:i lesz igaza, 1ninclég

a n1aga felén fog látni. -- A l(1·itikai Lapok írói ellen lcipattantaiu,
n1ert igazságtalanúl mcgtá1nadott barátin1 n1cllctt rncgszólalni, s ennek:
a szemtelen vadságnak , ennclc a kc,·ély gázolásnak 1uagamat ellene
vetni, s hogy énnekc 1u az ő gazs{1gaikban (P-, és a ne,n vétketlen, dc
itt vétkén feliíl ?negvert Dezs�O'y ellen) részein nincs , s hogy én azt
neu1 csak nc1n javalon1 , hancn1 büntetésre 1uéltónak is nézc1n ,  ezt a
vih.íggal tudatni, tiszten1nck is1nerten1. Dc én a criticai kardlapozókat
azért becsülö1u ,  és 1nidön ezen gazságtól cl fordulhatok I szeretem is.
I -Iagyj:ik abba, s felejtve lesz n1inden. ]Ja drasticus szerrel 110111 áll
tain volna nekik, a ](?·itikai Lapok 2-dik füzete 110111 lett volna szelí
debb. Nc1n hiszen1 hogy nekc1n ne essenek, dc csin{dják a mi nckilc
tetszeni fog . .Nckcrn elég, hogy 1uindcn jó, köszöni, hogy a gazságot

, clakasztani igyckcztcn1 . En örön1est élek; dc né111cly esetekben azt is
tndnán1 tenni a n1it C1i?·tius teve, s a n1it a Confessoi·ok és 1lfa1·ty1·ok;
bár 11iidőn lclke1u lángot nen1 kap, a pálinaág nt.i.n nc1n igen ásítozom.

II01·vát Encl;,·ét én tiszta szive1nböl szcrctciu, becsülöm, tisztelem.
Izlésen1 és az ö ízlése ncn1 n1indég egyeznek; dc az ízlés, a gondol
kozás-e az a ruérték, n1elylyel társaink nagyságát, szeretetre 111élt6sá
gát n1érnünk kell? }{érlek, édes baráton11 

nagyon kérlek, tedd le min
den gyanúdat, és  higyd, hogy az én lclkcin t;i,yol van n1inclen han1is
ságtól1 n1indcn alacsonyságtól; higytl, és szentül higyd, hogy én sen1
őtet, setn Szedei·iink et bántani nc1n akartam. rlogy hihetnéd te nzt, hogy
az én lelkc1n , lcözepette a l)annonhalnián töltött szép napok ctuléke
zetének , Yisszás érzéseket táplálbatna? I -Iiszcn én azt a mi hiú , és
hiúsága által rosz tettekre vetc 1nitctt e inberünket is ( érted kire czél
zok), hiszen én 1 1uondon1 1 Pannonhal1ncín, és a JJct?inonhalnii Öl'ö1nök
emlékében, azt a hiú, és hiúsága által rosz és gyalázatos tettekre vc
ten1ített emberünket is meg tudná1u csókolni. - Legyünk: igazságosak,
baráton1 , és én erre példát adok : 1niolta meg van verve, vagy jobb
vagy legalább vigyázóbb.

A Szent liajdan Gyöngyeinek recensense, én is úgy gyanítottan11 s

•
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elejétöl fogva, rt\d akarit kenni a maga v6tkét. - Engern bar{ttjoknalc 
nézhettek ezek, és rnég sen1 átallottalc olyat tenni, holott azt kikerül
hették vala, a mit barátjok előtt megvallani pirúlnak. Becsületes em
ber dolga-e az ilyen? - Azt n1ondják

1 
hogy 1uidőn vétket lcell bün

tetni , nincs barút: én azt kérclcn1 a nötelcntöl , hogy ha neki lánya 
volna, s infanticicliu1not követett volna cl, s pöre a törvényszék elébe 
vitetnék; hiszi-e, hogy én, az ö barátja, n1egjclennék a törvényszéken 
s kárhoztatná111 baráto1unal< vétkes gycnnckét? - Dc n1i ezeknek a 
a neki dühültcknek a barátsúg ! l(özéjck kcllc vágni, s jól tetten1 hogy 
közéjck ·;,\gtan1. Ölellek szíves tisztelettel. 

Pa.nnonhaltnán, n1áj. 15-én 1831. 

J(a:;iriczyria le Gu::niics

tiszteletét, legforróbb háláját. 

l\Iennyi s n1cly gyengéd gondoskodás az, a n1ilycnnel te, lelkem 
egyetlen btirátja, dicsöségc, viscltetel ! 1\li, hogy oly nehezen, oly tö
kéletlenül tudjuk egymást isn1erni ! s 1nég is azt hiszszi.ik , is1nerji.ik

1
I 

• 

tiszteljük , szeretjük egy1uást. Bn ne1n sokszor csalódtan1,  csalódtam 
1nég is, s cgysz.crrc igen sokban, s húnyszor fogolc még csalódni? 1'e 
tudsz 111inclent , te is1nersz. n1indent , s a n1inclenbcn 111agadat lcgin-

' 

kább. En buta , ki érzeni tud inkább 111int érteni 
I 

kitevém barátsá-
godat olyanokért , kikről ncn1 tudom , éreznek-e ugy cránt:1111 , mint 
én crántok, s téged aggságba clöntlek , s a felelet legkinosb zavarú.
ba vonz lak. - Bocsáss meg, nemes lelki.i, én 1uások miatt 1nindég 
inkAbb rettegek, rnint 1nagan1 miatt. 'ralán azok, kikért rettegem, ne
,�ctnék , ha tudn,\k , rcttegésen1ct ,  s boszú val büntetnék. tnerészsége
met. Tehát csitt! 

1\z a szépen festett út! L{iscl, édes baráto1u, a hol 1ninden igen

szé1J, az én szeinem azt, a rni neni igen szé]J, ·igen ne1n szé1Jnek nézi, s 
azután hib:1z. 1\lilyen az a te tengeri utad! 1\linclcelőtte hajóra ülsz, 
áldást kérsz, nödét, a tiszteltét, s egy angyalét, öreg napjaid ideáljáét, 
s benézcsz az örön1ekbe ,  rnclyck Pannonhalnion rád várnak:. Vajha 
részesültél azolcban ! A ha.jdanltor isteni hősei indultak: így J(olchisba 
az arany gyapjuért, és Ilion alá Ileleneé1·t. 1\lcly nagy ideát ácl olva
sójának a gőzhajó cránt utad ! a Vulkán ott füstölg n1ár kisded kép
ben, s a síró s ölelgető sokaság azt hitctné vele el , hogy isme1·etlcn 
földrr eveztek túl a tengeren

1 
vissza soha ne1n térendők. 1\1.ost átnéz

hctlcn eget folclct elborító köd 111arasztalja a hajót három egész óráig. 
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Egy orkánt 1nég, s egy, de szerencsés végii hajótörést, s clötti.inlc áll 
a tenger n1inden bájaival, n1inden ré1ncivel. - i1Iost a ritka hajót fes
ted részekről részekre , osztályokról osztályokra. Nc1n szükség reá 
1nenni.ink , utad bővebben is1nertcti velünk , 1nint 1ninncn szcn1cinlc 
isn1ertetnék. Isn1cretségck szövődnek szen1eink: előtt az isincrctlenek 
között. Vitába elegyednek. két uj ismerősök egy kényes tárgy Jelctt. 
Utazónk akarva nern vcszen részt a szív egy gyengédebb érzésénél 
fogva, cgyszers1nind egy ne1u rég történt dologra cinlékeztcti a beava
tottakat. A bartttságnak egy érzékeny visszaidézése cllágyítja az ol-

" 

vasót, s felsóhajlatja: ü nincs n1:ír ! - 1Iajd a hajó jclcsb sze1nélyei 
charactcrizáltatnak: a n1agii,t k.cdvc szerint n1érséklö Ad1nil'cíl, s egy 
csak olasz-fl'anczia nyelvli d{una 

I s az agg vitéz leczkét úd a heves 
ujonczoknak. l/iseg„ácl, a hajdan kirú.lyi lak , s a nap pompás lcszál
t a  között elérünk 1Veszrnél?J alá, s cgy1násna.k jó éjszak{1t ,  áldást kér
ve az égtöl s az ég képviselőjétől, alunni 1ncgycn utazónk, s 1nutatja, 
1niként feküdtek n1ások 

I 
s n1iként feküdt ö ,  s b[ir kínosan feküdt, 

cscnclcscbben alvék, 111int sokan a bíboros alkó.-okban. 
J{omái ·orn alatt áll a hajó. Utazónk 1nagát egy ang<;l cpiscop::dis 

ellen az c1nancipatio hevfls barátjának jelenti ki. 1Ia az Unio szerény 
bará�jni volnánk 1ninclny,-íján: úgy a gyiilölctcs né,nck i<lc.',ja sc1n vol
na. l{özöttünl{. 

' 

1<:dcs baráton1 ! te szépen, te clcYcncn festes1. nlindcnt, dc talün 
' 

ncn 1 mindent igazán. En n1cgpr6bálo1n Szenie1·ének lcirni itt létedet; 
ő fogja veled közleni. -- Endre 1niatt a J<'ő- apiit is zavarba jött, ö 
ö11n1agát okozza, hogy a fabérruálúst eléhozta; 1nás oldalról Endrét is; 
- neked igazságot .'td. .l\1cgjötte után le1uenénk vele Szedel' és én a
kertbe, megnézé vésett betüidet, a 1uint az S. B. é · I{. Fhcz érénk,
ott énekelt fclettök a füln1ilc , ,,a lcgbataln1asabbH n1on<lú, Sze<le1·, s
hogy ezt nekecl rncgirja1n, a 1''ö-apát parancsolá.

Egy pécsi levelezö1n se1nn1it sc1u kételkedett, hogy a Gyöngyöket éu 
recenseálta111. i1Iegkapta a leczkét, hogy oly alacsonyságot tuda nckcn1

tulajdonítni. Ha tollát kellene is azon rcccnsensnck irigylene1n, szívét 
ne1u fogon, kívánni soha. ilieghagyám, hogy a. rosz vélekedést irt:;a 
h:örében. Ölel, csókol barna haju kis, de hí\· barátod. 'fisztclnek a Fő
apát s az egész fekete sereg. 

•



• 

264 

Pest, május. 27d. 1831. 

G,z1,::,n1icsnalc J(a::,inczy 
szíves baráti tiszteletét. 

Édes barátom, lásd n1cly bajt csinála még néked is ezelcnek a 
n1i fiatal c1nbercinknck éretlen gőgjük, szerntclen vadságok, nevelet
lenségök. S 1nég ők neheztelnek, hogy őket, a dúlókat, más valak.i 
111cgcsapkodta. Igazságtalanok: voltak, és goro1nbik azon felül, és hogy 
őket neu1 az ügy szcrcln1e, hanem szcn1élycs tekintetei;: gyulasztálc e 
tüzrc, onnan is lá.thatod, hogy Thaisznak ne1n ,alamely 1uun káját, ha
nc1n egy jelentését vették criticai korbácsaik alá, s The-iv1·ewkbe kap
tak, kit gyiilölnck. 'l'udtam én azt, hogy a ki ily garázdidcba kap, nem 
111arad bántús nélkül; dc midőn azok: b{�ntattalc, a kiknek jusok van 
kiv:ínni az én tisztelcteu1et, hálámat, bar:itságornat, akkor én örön1est 
kapok: sebeket. l<'orgasd a n1int akarod, édes baráton1, s látni fogod, 
hogy ökct a 111.lsok gázolásától se1nmi egyéb szer ne1n ijesztheté vissza 

I 

nlint az, a n1elyhez én nyúltam. Dgy áldjon meg cngeiu az ég, annalt 
az energicus D1·. J.1larlinnak nem rosz a tanácsa: ,, 1.,7 eszett ebre dorong 
kell". Ezntún szebben viselik 1nagokat a közönség előtt. - l'\fost vádol-
nak, hogy én ·1'u1·ös1na1·tyt bántottam, a ptirduczos A1-pád n1agasztal6i 
ellen fakadván ki; n1ert (így szólanak ök) a 1ni Enclrénlc egyszer sem 
mond 1Jcí1·rhcczos ilrzJcídot. Ott keresnek: helyt a lövöldözésre, a honnan 
cnge1n nen1 fog a fegyver; inert én senkire nem czéloztan1, s általjá
bnn szólolc azokról, a kik ne1n érzenelc 1nagokban erőt, és 1nég i s  
firkálgatj.ák hexametereiket. S hogy Vü1·ös1nwl'ty1·ct nen1 czéloztam, mu
tatja a n1i ott itll, a hol én őtet együtt e1nlíte1n Be1·zsenyivel. - Az 
Acadeinia tölen1 v,irja az 183liki An1·6ra n1egitélését. l\feg fogom ott 
mutatni 1uit tartok .7-.:ndréröl, mert én ugyan az ö regéjét igen szeren
csés költeménynek hiszen1 és vallom. 'l ádoljon a kinelc mint tetszik ; 
én n1cg,agyolc arról győződve, hogy a mit ezeknelc a gázolóknak 
mondotta1n, minden javalni fogja, a ki közéjök nem tartozik; és hogy 
annyi dúlásolc után szükség vala arra, hogy valaki teljes maga clszá
násá,,at nekik essék. - Ne is kételkedjél felőle, hogy ezek össze fog
nak tiporni engemet. Dc tegyék a 1nit akarnak; csal, hogy leezkét kaptak, 
és ezután csendcskébben fogják viselni magokat. Leveled azt mutatja, 
hogy te azon pontból kapád fel utan1at, a melyről én azt tekintetni aka 
rom. !gy tekintik igen sokan 1nások. Tegnap vevém 1esseclik Ferencz 
úrnak levelét egy viszont ajándékkal : Franczia országi utazásának egy 
példányával. ,,Ily kevés la1Jokon 1nennyi sok szép és j6" ! - úgy n1ond. 
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Nekem, édes baráto1n, ezen n1unka, dolgozásában egyik czélo1n az 
volt, hogy tégedet, hogy társaidat, s nemcsak tiszteletet, hane1n szeretetet 
is érdemlő előljáródat, - pedig a sze1·etet több mint a csal< tisztelet -
megis,nertesselek azokkal is, a kik távol lakván tőletek Szerzetetekct 
nem ismerhetik. Az volt tovább a czélon1, hogy oly 1nunkát advin, n1clyet 
holto1nig fogok olvasni, ott élt boldogságin1nak emlékezete 1ninden ol
vasáso1n alatt felelevenedjél<; - har1nadszor, hogy érzé:sim, rnclyek 
ezen utan1 alatt is kísértek, általn1enjcnck n1ásoknak sziveikbe is; -
negyedszer hogy P- és D- cr(Lnt tartozó tisztclcten111ck Yilágos jelét 
adja,u , s ezeket a gázolókat a kcn1ény , dc ne1n ne,ntelen megtáma
dás által elnémítsam. - Látom hogy a czélt nagy részben elértem. 
lVIég a kiknek bajok ezekkel a dulókkal nc1n YOlt is lcöszönik, hogy 
íróinkat szerénységre tanítottam, Zern1Jlé11yböl pedig levclcn1 jött, n1ely 
gratulál clicsöségc1nnek, hogy barátom mellett oly fényesen és ígnz
sággal n1egvivta1n. 8 ne 1nonclja1n-e cl, hogy felesége111 a kisded 1nun
kát egymásután négyszer olvasta meg? - Ne1n öröm-e ez neken1? s 
gycrmelceim azokat a religiosus szent érzéselzet olvosván , - péld. 
a visegrádi ormok ke1·esztjénél - 1ncg lesznek óva az irreligiositás 
1nételyétől. S hát az a 1Vé11iet, ?1iondd1n, hc, 1netgya1· volnál, 1nost bokdiclat 
iilötted volnct egguvé ! - ez, mondom, hat{ts nélkül marad-e'? - . 1\.ldon1 
szcrcncsé1net, hogy ezt a munkát írtam. Két velinre nyo1utatott exc1n
plárom marada. Az egyiket a mélt. úrnak k:üldön1, a n1úsikat neked. 
Add által az egyiket n mélt. úrnak szíves tiszteletem jelentésével. 
Elvitetted-e a százat, uem tudom, de még n1a megtekintem. Oszszacl 
lci társaid közt tisztelete1n s hálán1 jeléül. 

Az én Vinczéni örül-e még a híreknek, s i1liklós olvassa-e 1nég 
az újságokat az ebédnél? 

Az Academiclnak egy Bá1·sony Czivö nevii thcatru1ni darab kül
detett bé nyon1tatás végett, s neke111 adák, hogy tekin�se1n 1neg, s 
adjam itéletcn1ct. Vö1·üs1na1·ty n1ár előbb rosznak itélte. En is annak. 
l\li gyülésezünk, s esinálgatunk hohnit; dc az lesz legjobb, ha a jövű 
nagy gyülésen kiki vala1ni olyat 1nutathat elő, a mit a társastig nem 
parancsola. 

Élj szerencsésen, édes barátom. 1\[ég egyszer kérlek, hoO'y hív 
" 0 

tiszteletemet O n1ltsgának 1nutasd be, s n1011dd, hogy is1nerctségének 
nagyon örvendenék, ha }lovcílcotok 1nég élne is. Szeclert, Encl1·ét, l'inczét, 
Bonifáczot különösen, s közönségesen 1nindcn társaidat tisztcle1u. 

•

• 
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Péczel, 1nájus 31d. 1831. 

C!u:1nicsncil.;, J{a;;i1iczyjct. 

Én isrnét a nckc1n oly igen kedves Péczelen vagyok. l\1ost e pil
lanatban szálloh: ki Palival egyiitt a szckérböl , s sietek. tudósítani, 
hogy dolgozásaid tegnap tartott i.ilésünkben felolvastattak, és szokat
lan jaYahist nyertek, s közönségest. Szcrettélr különösen, hogy itéle
tcid szclidek, e1nberik voltak, noha bátran eln1ondhaton1, hogy 1nég 
cddicr ecry sc1n vala szi\.rnunkban, a ki a n1aira vélekedését csipösen 

b O • ...., 1 

1uondotta volna cl. Én Lassú Istvánnak a horácziusi Odák. első köny-
Yéhcz 1uagyar nyelven irt con11ncntáriusait nen1 1nagasztalhattam, sőt 
l<énytclcn valék kin1onc1ani, hogy szerencsétlen gondolat vala tölc, 
ennek Allani , 1ninekut.1.nna !(ttni clolgozásaiból, hogy iJiitscherlich
nek, l 'ieland11ak, s }{ielscl11u·k 1uagyarázatait nem is isrnerte; de n1incl 
ezt szc1nélye illetése nélkül 1uondá1n cl, s azon tisztelettel, 111elylyel 
az .1-lcade111ia cránt Yiseltetni tartozo1n. - Titel is n1eg1nutatta, egy a 
tegnapi ülésben feloh·asott irásában, hogy egy 1Vagy vczetéknevLi író, 
ki azt hitte, hogy quadrálá a circulust, nevetséges tévcclésel<be jutott; 
dc <roron1basáo· nélkül n1ond.t n1indcn lcczkézesit. Feddés és 1nagasz-

o 0 

tal.is nélkül nc1n lehet kiYonatokat adni; ezt mind inkább érzi az 
.tlcaclP111ia, s az eziclén tartandó nagy gyülésben az ezt tiltó Stati1titni 
1ncg fog y,\ltoztattatni. - Nck.em n1inap egy Bá1·sony Czipö nevet vi
selö vigjüték adatott vizsgálatul. Annak fordítója talán soha sem dol
gozott egyebet, é::; igy oly gyakorlatlan stylista volt, 1nint egy synta
xist tanuló fiúcska; s n1agyarúl sem tuda jól. A darab fabulája az a 
silúny történetecske Yala, hogy egy kapitány egy suszternét szállásá
ra csala, s 1neglcpctvén a férje által, lepcdök alá rejtette az asszonyt, 
s a susztert arra kényszcrité, hogy az elrejtett szc111élynek a leplek 
alól kinyi'.0Lott láb(u·ól vegyen 1nértékct. S a nyavalás darabot az i1n
n1oralitás feddése nélkül hagyta. - Eluntam a Loloncloskodás olvas[L
sát, s a fabulút egy új vígjátékban dolgozta1n fel, s azt nyújtám be 
az „lcrirleniiú11ak. Ugy, a hogyan én ado111, eljátszhatják szineinken, s 
a n1cg 110111 ron1lott ol\'asó is 1negoh·ashatja örön1nJel, legalább boszu
súg nélkül. - Az az örön1en1 volt, hogy kedvczö ítéleteket hallék, és 
azt a vallást, hogy többet még senki nern dolgoza mint én. De a mit 
te adál é:; prof . J,nre az bizonyosan több, ezt én vallon1 viszont. 

' 

Edes baráto1n, nem akadok fel rajta, ha Pétei· ne1n szereti Pált: 
igen azon, hogy 1nidön a közügy forog szóban, akkor s7;cmélyes vi
szonyaink bcunlillkct clvakítauak, s azért n1agaszhdnnk

1 
inert szere-

--�---------------.. _._..._ 
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tiink, és a nii 1nég nagyobb bün, 111cg 110111 isn1e1jük a jót, l1a. azok
ban látjuk, a kiket gyülöliink. 1«;uöl a gonosz::;[Lgtól 11cn1 szi.ikscg 1na
gamat 6vnon1; még clicsös6gct fogok abban keresni, hogy a, ncn1 sze
retett ernber ércle1nét mcgvallo1n, hirdetem. 

Sze·me,·e ölel. Véle megyek haza , s ncn1 sok napok 1núlva, dc 
' 

mikor indulok, azt 1uégsem tuclon1. - Elj igen s7.creucséscn. Alázatos 
tiszteleten1et a 1nélt. li'ö-apát úrnak, s n1indcn barátidnak, minden 
baráti1unak. 

Jl1arsal .1v[a?·1nont vasárnap 1néne cl J>est,·öl. A búnyavárosokat 
aka.1ja látni. Rít fogák hogy a Lengyelekhez szükik által, 1negszokv��n 
elárulni a szolgált ügyet. - l\íidön 1ninap a casinóból, \'agy lóver
senyből , vagy nc1n tudon1 honnan, kiment, két rnagyar ifju kileste, 
hol fog mcllettck cl1nenni, s mitlön hozz{tjok ért, az egyik ezt kiáltá 
a másiknak: traitrc, pourquoi avez vous trah i votre 1ncilcur an1 i ? 
(gazcn1ber, mért áruhld el j6ltevöJet?) -, 0 ragúzai hcrczcgségc
érthette, hogy ez neki vala n1ondva. - }:n kárhoztatni .1llar·rnontot 
inert Napoleontól elállott, s tavai júliusban a csoportra lövetett , nem 
1nerné1u. IIogy valakit kárhoztathassunk, nagyon kell isrnerni a,z oko
ltat és a l<ürülményekct. 

Vannak esetek , 1nidö11 az e1nber neu1 tudja 1uint tegyen , n1ert 
ltét kötelesség conflietusba jö. - Dc hagyjuk a politikát. A he
lyett , elkészülvén J>estl'ől , azt forgaton1, hogy mely szép örömek kel 
éltc1u Pesten, Pannonhalincín és ,..0éczelen ! S n1int örvendek. hogy Pan
nonhalrnát láttan1, hogy elbeszélhcttem ottlétcn1ct, és hogy a lJat1·ic1rcha 
Érsekért s Dezsöjj'yéi·t igazságos boszút állhattain. Azzal ugyan rnindég 
fogok kevélykedni. 

Jun. 6-án - 'l'egnap jövénk be Péczel,·öl. l\[ondák itt, hogy 0111-
bered kereste a nyon1tatványokat , és hogy is1nét eljö. Azol< Jllríje1· 
könyvkötönél vá1ják ötct, a 100 péld. és a két velin. Bár csak szól
hatnék e111bereddel. - .1\ mai ülésben fclolvasák a l{ritikcii 14apok ki
vonását. 13ndrlnek talcnturnát, tudoruányát ,  szorgaln1.l.t n1cgi:;merték, 
de úgy talált[Lk hogy igen hosszú; mert ha minden munka így cxtra
háltatik, az extraetns csaknem oly nagy lesz, n1int az extrahidt könyv. 

' 

De még nincs typusunk, n1int készítsük a kivonásokat. En ina olvas· 
tatám fel, a mit a lessedik franeziaországi utazásából dolgozta1n. Sty
luso1u tömött volt, s így nem látszott hosszúnak. - Elbucsúztan1 az 
ülés végével. y as.irnap haza n1cgyck. Sze1ne1·érel és Szenierén/i;el 
egy szekéren. Olcllek teljes szivböl. 

•
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Pannonhahnán, junius 22-én 1831. 

J(azi1iczyrial-.; Giizniics 
szivcs tiszteletét. 

E11d1·e , édes barátorn , felette bántva érzi magát általad, mint 
clc,e gondoltarn. Irni készül ellened; iparlcodta1u lebeszélni öt, azzal 
biztatván, hogy én az egész dolgot szépen elfogorn igazítani. Ezt ten
ni cltökéllctt szándékon,, igen tisztelt bar!ttom. Nen1 téged féltlek én 
Endrétül; öt inagát 1uagától félte1u inkább. A dolog mulasztást 
ncu1 szenved. 'l'udva lenni akaron1, n1ég n1inekelötte összejöven
cliink I a 1uit il'anJok. Ehcz szükséges a te lelked nyilvánabb kimu
tatúsAra, s Endre, s másoknak lenyugtatásokra, hozzá1n irt leveleid
ből a k:0,·ctkczcnclökct kivonno1u (kivonni tanít bennünk a tud. tár
sasúg, szokjuk hát 1ncg !) cl_c ezt tudtoddal s javalatoddal akarom ten
ni. l{ö,·ctkcznck szavaid: ,,Ugy végzénk, Szenie1·e, és én, hogy a I:Ius
Yétct Pcoinonhalnuín fogjuk tölteni, s jclcntcn1 neked, édes baráton,, ne
hogy ait rettegd, hogy Y,1rásoclat n1ost is 1ncgcsalo1u. <e 

,,A n1ult kedden a nii Sze1nel'énkkcl clhagy:hn Pestet, és ide jöt
tcD1 ki, hogy dolgozhassam; de a szándék szándék 1uaradt, nem ká
ro111ra hanc1n hasznomra és örömö1nrc. Pali szüntelen talál valamit, a 
1ni nekcn1 ked,·cs hallani ,·agy hitni. A fekete héten nem volt ülés. 
1InsYét keddjén lesz, s én szerdán indulok hozzád.'' 

;,Azt hiszi Szeniere, hogy ezek a leveleim még jobbak, mint az 
Erdélybiil írottak. 1\Iagarn azt hiszem, hogy az én tolla1nnak minden ér
dc111c a n1elcg öniledczés; s hoi szólhatnék én 1uclcgebben, mint midőn 
J)annonhalni" felől fogok ezentúl mindég szólani ?<e 

nl\[cly ncn1 boldog a ki 1uindég bölcs." - ,,Ezen hét utolsó 
szavain legyen paizso1n 111indég , n1ikor a bölcscl< n6n1ely örömeimcn 
fcnakadnak." ,, l 'inczénét ncke1n nem adhat:itok kcdvesb vezetőt. Sze
rctc1n azt a tiszta fcjü, tiszta lclkil férfit, s vigasztalhatatlan volnék, 
ha ö cngctn fclcjthctnc. l\lcly szép órát ada ő nékem az által, hogy 
a .�[i ericorclirínusohhoz elvezctc. Sirta1n örömemben l.i.tván a szeren
csétlenség fiait, kiket a ncYclés ernbe1·ekké teve. l\íás vendég ezeket 
érzékenyen s örömmel nézte volna, dc éu 1ncgtanultam, hogy az a legna
gyobb jó tétel, ha Yalaki nekünk örömet ad. (( 

,,1Iigyj nekem, édes barátom , az életnek az a legjobb pillantá
sa, u1iclön bnjainkat clvcrhctjük nevetéssel. - Dc nein - még van 
egy szebb egy jobl, öriim: az, 111i1lön tiszteletre 111éltó férfiakat vagy 
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asszonyokat a legszentebb érzések között hitunk 1uagunk előtt. <e „Sze
me1·e úgy hiszi, hogy lclken1 és tolla1n sajáts:.\.g[tt talán scn11ni cgyébb 
clolgozásom nem láttatja inkább, s acsthcticai fejtegetésekre ereszkedett, 
péld. hogy itt tavaszi derengéssel és borongással tünik fel ni inden , 
mint n1aga a tavasz derengő és borongó napjaiban telt út; hogy 
itt komolyság s dévaj szesz, búslakodás és örön1, hüség, szent ragasz-
1<:odás, neheztelés és harag, lágyság és tüz, gyülölség és szcrclc1n, 
örök cserében váltogatják cgy111[tst , n1iut az a tündér t;'tj, n10lycu 
utam 1uent. Azt n1ondja, hogy Stel'nei hn11io1· ön1löttt cl 111iDclcn lapo
n1on, n1int lcvelcimen, melyet ő és te, J(is és a lelkes, tudo111ányai által 
tiszteletes II01·vát István, és né1ucly 1n{1sok örön1mel fogadtok, 1uég 
goudatlansági1non s gonclolatlansági1uon 1nások, azol._ a bölcsclc ! azok 
a józanok:! még botráukoznalc is. - Ki1nonclon1 bátran, s ncn1 rct
tegvén , hogy szavain j.i.téknak. fog vétetni, hogy én Sze111eré11k ezt a 
1nagasztalását nen1 is értcttc111. IIa irúsom ércle1nlcné jaYalástokat, azt 
n1onclaná1u, hogy az benneteket azért érdekel, n1crt barátotokat, jó és 
ne1u jó oldalain tekintve lepel nélkül látj,itok. Annak n1utatja 111agát 
a 1uicsoda, s ncn1 igyekszik jobbnak. látszani. Nclcc1n clc,cnség jutott 
és meleg szív, s bennem együvé {dl a 72 esztendős öreg és a 27 csz
tcndös ifju. Jól csilc-c ez, nem l�ércle1n; cngc1n az a 1nindég ifju lélek 
boldogít, s ti szerettek érette, s az neken1 elég. 

,, '' ádolsz, édes baráto1n, hogy Szede1· fclöl hirtegen, Endt·e fel öl oly 
neni szé1Jen szólottam. - l\lt'glcpc vúdod, inert én ugyan sem az egyi
ket, sc111 a n1{tsikat ne1n tudta111, s 110111 tudom, hogy tcttc111 volna. Oly 
sokak fcléíl szólván, s 1uelcg szivvcl 111incleDröl, ncin csuda, ha n1indcnc
ket külön nen1 n1agasztalhattan1, hogy Szedert n1ag(tért is, éretted is szi
vesen szerctc1n s szívesen tisztelen.1, azt ö 1naga is tudja te is tudhatod. 
, 

En úgy hittem, hogy 1n,'tr az nagy dicséret, n1idi.ín ötct a te lcgkcc1,7csb 
barátodnak nevezé1u. 1\.z pedig a 1uit Endre fel öl i rsz tcrhclölcg, oly 
portéka, a n1ivel én 111agarnat nc1n szcrctné1n Yúdolhatni. Becsületes c1u
ber ne111 emlékezik a mult kcdvctlcnségckröl, 1nidön azt bizonyítja 
egész viseletével, hogy azokat felejti. Legyünk ig,tzak cltaractcrünkbcn, 
s minden jól lesz; 1uutassuk n,yngetl11ias hidegséggel, hogy ezt vagy 
an1azt ne1n szeretjük, ha. ncn1 szerethetjük.,: ,,Jfori:cít J,;11d,·ét én ti;;zf;t 
szivc1uböl szerctc1n, bccsülö111, tisztc!c1n. I:.:1lésc111, és az ő izlésc nc1n 
mindég egyezne!(; dc az ízlés, a gondolkozás-e az a n1érték

1 
n1clylyc! 

a társaink nagyság.it jóságát sat. ,
,,A mcgverdcscttck bclé1n akaránal( kapni, hogy én az A1Jicírl hí

vatlan tnagasztalói alatt ]lü1·ij-511irtl'f!Jl'Ct S C'�:uc::Ol'l'((> S 1110St 111:lr ]ÍOl'VCÍt 

•
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Encll'íl'e, tettein a czélzást. Dc clnén1ítano111 őket k.önnyü volt; tudják, 
hogy 1uind a h:í.rn1ok érdcn1ét is111crc1n

1 
és vallo1u, és hirdeten1. Nen1 el

lensége az a religiónak, a ki a fanaticiist veri, s 1uiclö11 én, az Á1'pád 
I 

éncklöit en1litvén, n1i11dcnt vcrcl<, a ki Jlrpádot a 111aga sírjából felrángat-
ja: látni, hogy ezek számába ncn1 szá1ulúlo1n a hármat. l(lopstock csendes 
Yérrel nézte, n1 idön a Ilcrn1a11n nyaYaly:is n1agasztalóit verték a németek. 

„i\Iost vádolnak, hogy Vörös1nartyt bántottam, 11cí1'cluczos A1:zJcícl 
n1agasztalói ellen fakadván ki;, 111crt (így i:zólanak ők) a n1i Endrénk
egyszer sc111 n1ond JJcí,·clu czos 111:z,ádot. Ott keresnek helyt a lövöldözés
re, a hounan cngcrn ncn1 fog a fcgyycr; rncrt én senkire ue1n czéloztan1, 
s <1ltaljában szólok azokról, :L kik ncn1 érzenek ruagokban erőt, és 
1n<'·gis firkúlgatják hcxan1ctcreikct. :::i hogy lrörösinarty,·a 110111 czéloztan1,
n1utatja a 1ni ott üli, a hol én őtet cgyíitt cmlíten1 1Je1·zscnyivel." 

Engedd édes barátorn e szép, e tiszta itéletckkcl, gyönyörü érzé
sekkel elöntött hclyekot lcvelcidböl jcgyzésci1ubc, 1nelycket utadhoz fo
gok írni, füzhetnc1n. Törültess, ,·;iltoztass, adass hozzájok, hamiket jók
nak találsz. :;\Iert azon közben, hogy a, félivet 1ncgirtanJ, s most e lapot 
iro 1n, l?,nt volta1n Szede1"1'el l�ndrénél. l\Iinclen eléte1jesztésünk haszon
t;ilan. Ü az én szelíd cligazitáson1n1al nc1u elégszik 111cg. i\lá1· k.ész nála • 
a l{cplica. Siess azért engedő Yagy tiltó leYclcdclcl, hogy tüstént külcl
hc,,,,c111 én is nyo1ntatás al:01. Javasolj, hol adjan1 ki? Ne1u volna-e jó a 
1ll11::1írio,1ban? ha ugyan a 1lluzrí1·ion ncn1 késik és felveszi. Talán Sze-
111erc n1ég ott Yan türsasügodban; tanácskozzatok, javasoljatok. - Ne1n 
tu,lod te, inert szá1uba venni alig juthatott eszedbe, n1ennyit 1nondál 
1�·11d,·e lJoszus:igJra 1nikor a:i1t 1 11onch\d; - hogy nlelke elevensége cgé
SZ('n elhagyta, rs többnyire szölőjébcn lakik. cc Ellenben én tudom, hogy 
ez a te gondatlan chnondásocl .Enrl1·éJ'e scn1111 i rosz következést nem 
':onz, 1 uint talün ií képzeli, s talán Yonz is, ha n1aga fogja Inagát Yédcni. 
1·:n a dolgot ugy fogo1u feladni a 1ninl van, s hiszc111) jó ember ne1n fogja 
nchcztclYe Ycnni. 

1\.z alatt hogy Pestet odahagy:id, irta111 ncl(ed Szemei·e aclresse alatt. 
l, .eYcle1 11 Yisszautasítatotl azzal a jelentéssel: Er ist ab9e1·eist. l)eclig a le
Yt·l francóz,·a \'Olt, s a krnjez:1rt 111cgadhatá 131/rtfay a Yáltságért) s utánna
tok utasíthatt:i Yolna. ])e scn11ni Ycszteség. l�pcn ina kap,1111 a titol(nok
túl S.:·lp J,í,ios fordított Juli.us C'aesárjdt. Etulékezem, hogy 1nár pesti 
dcákoskodüson1kor megkináh1 vele a for<lit61.'rattne1·t,de javalatot 1uár ak
kor nctn nyc1·t; s újra dolgozva n1int lüto1n nincs, pcclig jelenti a titoknokr1
k ... �zúh'.1jt�st, hogy bár ajánlást nyerne, s lenne n1it a társftságnak lciadni.
l\.1adn1 Lusz lehet a nc111 legjobb munkát is, s az ilyen jutal1uat érclcn1cl. 
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Ölellek téged s a hozzád t«rtozanclókat. Nagyon fogok örvcndni, ha 
érthetem tőled, hogy te s a tieid pannonhal!�1i utaz:isoclból ép cgészség
Len, baj s bú nélkül ölclbetétek egyn1úst. Oleld hclycttcin, ha rnég ott 
van, Palinkat is. 

Széphalo1u, jul. 10.én 1831. 

Giizniics1ictk J(cizi1ic::y 
forró tiszteletét. 

ZentplényUnk el van relcesztvc .1lbai�ít6l, s én AbriuJban lakon1, 
dc háza1ntól 300 ölnyire n1:\.r kezdődik. Zein11lény. Ily közel lévén hoz. 
zán1 a veszély, feltettem maga1uban, hogy póstára sen1 küldök Újhely
be, hogy ha ide is általcsap a cholcra, azt ne 111ondhassák, hogy a:.1t 
a levelek hozák ide. Ezen levclcn1ct azért veszed, édes bar,�to1n, J{a:;

sá1·ól, n1cly hozzá111 öt n1értföldnyirc fekszik. 'l'e azonban Y:ílaszodat 
' 

csak Ujhelybe utasitsd. Onnan fogon1 Ycnni h:1.r kés:ín. IIallcl a 1nit 
tuclolc. - - Szálakon (talpakon) sok sót ho:.16 ohi.h jö,·c 1lla,·1,tetrosúút 
Tokajba, s a� ugocsai V.lsp. bcjclcnté az egészségre Yigyázó clcputatió
nak, hogy Ujlakon, C'setej'alvún, lfcíi·iúan kiüté n1agút a cholcra.. 1\. hely
ségek. azonnal bezárattak) s a szálasokat cl akarák fogatni, dc azok cl
rémiilvén megszöktek, s így a nyavalyát Be1·euben, ,Szabulc:;ba11, Szatli-
rnd1·ban elterjesztették. }.:n JJ6czeli·űl jún. 12d. indultan1 ki !:Jzcn1e1·ércl 
és Szenic,·énével) s nén1ely helyt fél, 11 1áshol 1, 11 

2, 2, söt 3 nap is n1u
la.tván, csak jún. 28d. értünk 1ll isf„olcz1·a, s 20d. cst,·érc l,atakrc!. Sze1nere 
onnan mcgfordúlt, mert félt, hogyha Ungvd1·ba ér, hova szándékozott, 
ki nc1n fogják ereszteni. - Én 30-ban Újliclybc 1ncnte1n által. A Vicze
ispán épen partic. gyiilést akara tartani. Béu1cntcn1 tehát látni a régolta 
ucm láttakat, és hallaui n1 i történik. A Núllor rendelése fclolYastatolt 
orvosaink nem n1erék tagaclui) hogy ez neLn cltolera, dc azt 111ond{1k)
hogy a fclbontottak.ban 1ncgc1uészthctctlcu ltkckPt találtak 

I 
s az éhen 

halás, és az elbülés ink:ább a veszély, n1int a cholcra. - 1''clcségcmct s 
gyc1·111ekci111ct siettem látni, s a gyülést ott hagyta.111. Ezek élnek s egy 
csoportban voltak, csak lzidórdcl valt1 De1·egnyi:n U11,rycú,·ban

1 
Lú11yai11rít, 

ki J(azinczy leányt tart h{1zassúgban. - J\l:ísnap azt liall,,nk, hogy Pata
kon a proí'essorok elercszLék az ifj11súgot

1 
n1crL attól tartottak, hogyhn. 

l )atak clz{1ratik, 0hcn halnak. cl. - Ugyanazt tevé harn1adn:1p előtt l./j
helyben a Piarist:�k l{cetora. I'répost é:; tijhclyi plébúnos l 'i cz1nd11,l.'1, s az 
orosz pap fcl'döLe szaladtak. A I)iarist:ik borhazaikba vonták ki 1nago· 
kat. A Viczc_ispún is a 111aga szöl;,je nhi,. ilba11j senkit se1n ereszt be 
vagy ki. - En helyben n1aradok, nyugalinasan YÚi'Y:Ín a 1uit r.ín1 és az 

•
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cu)·éi111rc a o-ondYiselés rendel. Sónk sincs elég. Az aratást késlelteti a 
0 

' sok cső, és a szokatlanul hideg idö. Ehséget és éhen haldoklókat lát az 
cn1 bcr 1nindcnfclé. 

Cseke, hol l{ölcsey lakik , egyike azon szerencsétlen helyeknek, 
1nelyck be ,annak kerítve. �lcly embert vesztünk, ha őtet vesztjük el! 

:Nincs idöm többet irni most; dc első alkalon1mal bövebbcn. -
1\l:izatos hív és hülás tiszteleten1ct a mélt. Fö-apát úrnak. Téged édes 
barátom, a tisztelet, bar,its,íg és hála érzésivel ölellek. 1\jánlj kedves 
c111lékezetökbc minden t.\rsaidnalc, különösen Szede1·nek és End1·lnek. 
Ölclcn1 őket tiszta szívvel. Az Isten n1indnyájokat tartsa 1ncg. -

l\lcly gyönyörii útat tc,ék Palival, arról másszor. J ulius 3d. itt 
licirotnszor érzénk földrengést. 

Széphalon1, júl. 16-án 1831. 

Gu,zmicsnal.; J(ciziriczy 
szíves tiszteletét. 

.Képzcle111, édes baráto1u, n1int rémite el benneteket is a cholera 
hirc, s tisztc1unck isrncrem eltnondani a n1it tudok, de előre bocsátván, 
hogy sokat nc1u tudok; 1ncl't Zeniplé11y széléhez csak 600 lépésnyire, s 
anyahclyétöl, Újltelytől, csalc egy órünyira, dc Aba1tjban lakon1, s így 
2e1n1)lé11y közt és köztcin el Yan rekesztve minden li.özösülés. 

1lfunk,ícsrót érkezett l1írck szerint, a sót JJlaramarosból Tokajba 
szállito oroszok és oláhok a choler:.í.t Ugocscíban clte1jesztették. Után
na küldöttek a 1nirigycscknck, sokat közölük elfoga ttak; 11émclyíke, 
féh·én a bajtól, 1ncgszökött, s a bajt Szath1ncírban (nevezetesen Cseke 
helységben, hol a 1ní l{Ulcseynk) Szabolcsban, Beregben elterjesztette. A 
bajnak 'l'okajban is, s 'l'árkúnybau, Ag,írdon, Csigándon (Zcmplény
bcn) tapasztaltat,·;tn né111cly nyo1nai, s mindezclc a Nádornak béje
lcntctYén, lcjöYc a pal'anes, hogy ezek a 111egyék zárassanak cl. A 
piiaki ('ollcgium profcssorai niár julins első napjAn, az ujhclyi Gymna
síu111 Piaristái egy héttel későbben, az ifjustLgot cxá1uen nélkül szélyel 
eresztették ; a pataki s újhelyi plcbánusok abauj v1ugyci fcr
dükbc Yontúk cl n1agokat, oda az ujhclyi veres öves orosz pap is; 
a l�iarist:ík ,1, n1agok szölcjc alá, úgy némely újhelyi uraságok, s a 
ré1uiilés közönséges Yala. l -,est1·öl orYosok küldettek, azok fclbonta
lúk a, holiakat, s egyen kiYül a, többi nlind azt hitte a 1uínt 1uondják, 
hogy ez inkúbb a példátlan éhség és elhülés, n1int a eholera követke
zése. Igazlani Litszik vélekedésüket az, hogy a n1iolta a gabona érni 
kczcle, s a szegénység arathatott, fogy a holtak szú1na, és osztú,n az, 
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hogy uraságok s n1estere1uberek és tchetősb zsidó nen1 holt, <le haltak 
a pór rend emberei. - Én itt, Abaujban, 1nindazok. felől a mik Új
helyben és Zern11lényben történnek, keveset tudok; dc minap fel jöve 
hozzám az újhelyi Piaristák Reetora, hogy paranesolja,n az abauji 
Öröknek, hogy ötet, a ki kérdésen kivül egészséges, creszszék által; 
ugyan azt kérte tőlem tegnap a pataki, ki egy oldalúton akart Abaitjba 
beszökni; de az örök mind az egyiket, mind a n1ásikat visszaigazítot
ták. Ezektől tudon1 a mit ök tudtak; nevezetesen hogy nagyítás, a 1nit 
a hír beszél, péld. hogy Olasziban (I'atak: mellett) egy nap 25 holt cl, s 
IIorvátiban 30; csak 4 holt meg Olasziba.n; s nen1 �zon egy nap, hanem 
egy1nás után, a 1ui 1násszor is megtörténhetett volna. - 1\zonban a i\Ia
gistrátus semmit el nem n1ulaszt a baj clakasztására, 1ncly az abauji 
igen kcn1ény felvigyázásból is kitetszik. - Képzelheted azonban a ré-
1uülést és a bajt. i\1it csinálunk só nélkül? az alföld, Szabolcs, Bo„sod, 
s Zeniplénynek alsó részei n1int veszik fel latifundiumaikon tcr1uett éle
töket, n1elyekr� eddig a Galícia szélein lalcó oroszság járt le minden 
esztcndöben? A1nbár igen szép aratást várhatunk, a jövü esztendőben 
szint ily nagy lehet az ébség, 1nint n1ost. 

Itt lévén már az aratás ideje, és így a nagy szükség clmulván, 
úgy hihetni, hogy az ölclöklö angyal eltávozik töliink, és ha a levegő 
in1pcstálva volna is, ezek az örök szelek azt xuegtisztíthatják dögle
lctességöktöl. 

' 

En 1niolta haza érlcczém Pesti·öl, n1cly jún. 30d. történt, k.i-
ne1u léptem udvaro111 kerítésén, s türön1 az ólct terheit, csak hogy olcot 
ne adjak annalc gyanítására, hogy a bajt oda a hol az nen1 volt, én 
hozta1u be. l :>ostira sem küldhetek, s csak tegnapelőtt vchcttc1n azok.at 
úgy, hogy a ze1nplényi ör átad:t az abaujinak. I{a 111i nevezetes ezután fog 
történni, 1negirom, s kérni foglak, hogy 1n,'isok 111egnyugtatására híre
i1uet terjeszd el. 

Jelentsd Lív tisztclcte1uet a 1nélt. Fö-apát urnak, s ajánlj k.egycs 
c1nlélcezetébc. Örvendenék láhisán, ismeretségéu ha az udvar kegye 
k:ormányszéketek.be nem ültette volna is. Öleld ueven1ben Fábici
nodat, és minden társaidat, s 1nondjad nekik , hogy én soha sem 
fogok öröin nélkül visszae1nlékezni Panno1thalrnán töltött napjaüu
ra. Fáj nels:e1n, hogy E,utre engetn félreérthetett. �Iint hiheti ö 
azt, hogy az a szív, mely Pannonhal111dn annyi örön1n1el nyílt 
1neg, érezhetett volna gyülöletes érzéseket? N"e1u, édes baráto1u, 
a sziveket vizsgáló Isten tudja, hogy én Endrét nemcsak tisztelem és 
beesülön1, ha11e1n szeretem is. S bántás-e azt mondani, hogy ö ruagány:i-

18 
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ban lakik inkabb, inert plcbániája egészségtelen és szül<.? s az, a kincl<. 
terhére van testessége, a kinek kínt csín álnak lábai, oly eleven lehet-e 
111iut volt? - Ncrn, barúton1

1 
annyira nem érte111 ezelcet, hogy rnég ál

mélk:odno1n is kell raj tok .. - Osztún becsületes e1nber hal'aghatik, de 
boszút soha 11c1n áll! sol1a! Nc111, 1nég a fesz és pöf e111berén is, l<.it az ö 
cncrgicus Doctora enged ugyan 1ncgfa1·a9ni, dc az cn1beriség 1neg-
ölni tiltja. 

. .. l\Ieg olYasá1n leveledet, s szaLnclon hagyon 1
1 

hogy lcvcleun knrt
cziklcclycivcl tehesd a 1nit akarsz; dc kérlek egyszcrsn1ind

1 
hogy a két 

utolsó czikkclyt vagy egészen hagyd cl, vagy ne cn1lítsd V-t és tár
sait. Nékik c1ulítct1 1i is kedvetlen Yolna. i\Iond 111ás szóval, hogy a ki a

híYatlan u1agasztalókat bántja, 11c1n b,'lntja a hivatalosakat. 
Irta1n-c n1inap, hogy jul ius 3d- háron1 ízben rcngc a föld"? Teg

nap az újhely i heti-Yúsár He 1u a városban, hanc1n kinn a n1ezőn tarta
tott, s a cholcra rettegése n1iatt. 

T'inczc barátunkat kérc1n tud,issa vcle 1n, ha '1.'öniü1·diin ncn1 lett-e 
n1eg, a 1ní készült. Én úgy J1éztcn1 ki, hogy az a ti ho;1zátok hív c1nbcr 
húzassúgot forr:ilgata, s örvendeni fognék, lia örö1nét találta volna. 

Úgy úldjon n1cg engc1n a sziveket Yizsgáló Isten, hogy én nc1n 
tudo1n lrtcni, n1int l(lpzclhcti n1agát E- általa1n 1ncgbántva. V :u·d 
felclete1net lcYclcdrc, addig f-Cu1111it ki uc bocsáss. Neu1cscn fogon1 vi-
selni maga1ual. 

J)annonhaln1ún, júl. 27 d. 1831. 
, 

1, /f •

[.. a::,i, ,ic :y1ia .; 1...1 uzriitc.s 

szí vcs tis:t.teletét. 

1( ettüs leveledet, nagytisztclctii baráton 1, egymás után vctten1 
nagy yigasztalúso1nra ls örön1cn1rc, nemcsak ncke1n n1aga1nnak pedig, 
l iancn1 n1indazoknak, kiknél 1nindég eleven, kedves !eszen e111lékcze
ted; ncn1 annyira hogy az az cliiircscclctt cholcra er[int lcnyugtatók va
).Í,nak azok, bútor azért is küiönöscn a félénk.cbbclc 1niatt ( én nem tu
dol� téilc félni); hancn 1 lcgink.ább azért, hogy téged bajon kívül lenni 
értettünk. beliílök. Elsií lcvclccl egyenesen a. ]i'ő--apáthoz vitetett több 
levelekkel együtt, 1nclyelc akk.or hozz�tnl<. érkcztcl<.. l\lcgis1ncrtc irá·· 
sodat, s jelét adta cn1bcrei előtt vágyának, hogy szeretné látni tar
taln1át. l�r. vncsora. után Yolt, s azok: siettclc vele föl hozz,'l1n, s hallga
ták. 1\[úsnap lcvivé1n a Fő-apáthoz s fclolva.sán 1 előtte is. 

Nálunk az egymást folyvást érő rendelések szorosan vétctnel<. és 
pontosan tcljcsitctnek. Egészségünh: olyan) hogy jobbat kivúnni se1u le-
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hct ; taval ez időtájban, s l(ésőbbcn is, töbu Yolt n1indcnfclé n. beteg,  
mint az egészséges, és hallgatott minden; most ne acl ja Isten, hogy va 
la1ncly helységben hirtelen betcgcdjék, s haljon 1ncg csal<. l<.ettö is; 
bizonyosan bezáratnék az. S van-e lehet- e, gonoszb ,í\lapot ennél? A 
contu 1naeia ( a 1(öznépn61 eontor1natio) épülete]<. tétetnek a széleken 
vár1ncgyénk.bcn háro1n helyen; s a Dunán senkit át nc1n bocsátnak 
hozzánl( 10 napi tisztulás néll(i.il. !(01ncironiúan egy falut bezártak ,  
melyben két hét alatt 19 e1 11bcr, többnyire mindcnfélénclc telhete tlen 
összccvéséböl, vagy öregségből s hoszasabb bctcgcskcdésből, n1cghalt. 
A y;'irn1cgye félénk pl iysicusa cholcra syn1pto1 11ákat vet t  észre, dc 1nost 
eltünt ő, s ncrn tudjt\k. hoYa lelt. 

Pestről iuc igen sokféle és Ycszcdelrncs hírek szúrnyalna,k. ; (le-
velet senkitől sc1n Yettc1n ez időszakban) többnyire az a vélckcclés, 
hogy a híd felszedése n 1iatt, 1ncly a cholcrtt félclrné�ből történt, ütött ki 
a lázad.is. Stahly Doctorr61 igen 11c1n szépel<.ct beszélnek, dc hagyj ve
lem okosabb clolgoka.t Lcszéltctni, a bír annyi, oly l(ülönfélc, oly buta 
gyakran, hogy 111inclc 11t 1ncgirni 11en 1 is lehetne, érde111cs sc1n volna. 

Tön1ördi ispúuunk 1núr n1cgtartá a lakodalrnat, clc ncn 1 szolg(l
lójával, a chr1racte1' rniatt, mint tudod, hancn1 valan1cly özvegy urodal-
111i tisztnévcl. Gazdasszonyra szüksége volt az e1nbcrnck

1 s neki 111incl
cgy, b:'t.r ki legyen az, csalc gazdasszony legyen. 

Vévén cngcdclincclct lcYcleiclből a dologhoz tartozókat l(i vonhat
non1, tüstént tiztáztan1 a jegyzékeket; n1a fogo1n a Fö-ap(ittal közle
ni, s aztán sajtó al[t l,üldüm. I{c1néllcn 1, te b.\.nt6dva ncn1 fogod {11-
talok érezni 111agadat, s Eilclrc is n1cg fog elégedni vclck, vagy ht\.t 
neki 1nindcnt hiában nioncl az ember? Csak ne1n jó az e1nbernck. e1ncl
kedni akarni, az ilyen előtt minden gyanús, n1indcn vcszcdcln1cs, és 
n1inden nagyítva. Dc neki használt annyiból az a te n1cgjcgyzéscd, inert 
niost jár, kél, 1nozog, látogat, csakhogy 1ncgn 1utassa rucnnyirc ele
ven íj. En, egy tüzes összekap[ts után, vele ritkún s csal<. l(cvesct 
szóltan1 eddig; Szerlel' n1ondja, hogy juhászodik 1núr. Erő juta neki, dc 
ha vahimiYcl gyengédebb érzés és finon1abb ízlés járult volna hozzá, 
sokat érne, az a kérdés n1aradna itt 1négis, ha hexa111cterci volná
nak-e így oly teljesek erővel, s [italán cposi charaetere oly hősi? 

U'ogunk-e összegyülhetni Pesten ez idén! Nem lehet nc1n fújlal
nunk, ha alcadályoztatnnk. J\lcly hamar s n1cly keserűn szcgctik utunk 
kóstolhatnunk gyönyöriín fcslö örömünk gyiin1ölcsét \ I1j, édes baráto1n, 
n1inél siiriíbbcn, hogy tudjuk, 111int Yagy a tieiddel. En örön1est mennél;: 
Füredre exan1cnc1n ut�tn

1 
dc tartok tőle, hogy eontu111acia nélkül ncn1 
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fognak visszaboesátani, 1nely előttem kiállhatatlanabbnak látszik mint 
maga a cholera. 'l'isztcletcmet mélt. nődnek, gyermekeidnek, különö
sen Izid6rá1nnak. 

' 

Sz6phalom1 aug. 8-án 1831. 

Guz1n1·cs1iak l(cizin,czy 
szíves tiszteletét. 

Elek, édes barátom, én és az enyéi111olc; de harn1adnap olta a mi-
rigy Szé1Jhal111on is pusztít. Az ör 

I 
mely a ,nirigyes ÚJ°helyböl senkit bé 

ncn1 crcszto eddig, n1ost már innen el van véve, és hátrább van állítva. 
I 

En azt sc111 tnclo1u 111int féljek, zavar n1indcn gondolatom. Felcs6gen1 
pedig látogatja a betegeket, gyógyítja., gyámolítja1 tiplálja.. 1\zt teszi, a 
111it egy nngyal. Do az angyal nem gondolkodik arról, hogy 1uit fog ma
ga is cnni1 s gyermekei. Ha elkap a haliil, gyermekeim földönfutó kol
dusok lesznek, a sógoron1 istentelensége 1uiatt1 és az exequens bíró n1iatt1
ki ellenünk égre ki{tltó vétket követe el. 

, 

Július első napja olta elvalék mostanig rekesztve U.fhelytöl, s így 
non1 vehettem bizonyos híreket, s a. mi hír való hír volt is, zavarosan 
jött hozzán1, 1negtoldva. azok által, a 1nit a rén1ülés okozott. De halljad 
111ik történtek e napokbn.n, 

}(asscín egy cln1éjében ne111 megháborodott, hane1n csak elgyen
gült öreg chirurgus - gonclola.tlanul bánván a magisterium Bis1uuthi
Yal1 111egölo egy kis fiút és két vagy !tárom e1nbert. S a nép elré1uiilt 
annak látúsára, hogy a. betegeket J(ccssci városa egy fekete szekérbe vet
tcti1 és crö,cl küldi ispotályba. Látta a1,on felül, hogy ue,u urak, ha
ncn1 a szegénység ,esz. Innen az a gonosz gondolat, hogy őket a csá
sz,í1· és a nc1ncsség rnércggel aka1ja kivcszteni. - Ezelz tehát Bcírczá
rót (1ncly félórányirn. fekszik Kccsscíhoz) és a l{etsset külvárosáról bero
hantak a városra, s ott diihöngtek. - Nagy dolognak kelle tör
ténni, inert a Főispán báró Eötvös Igncícz katonaság vécleline alatt méne 
ki, jobb gondolatra vonni a népet. De a mi ltözelebb esett hozzám azt 
inkább tudhato1u. - Imhol azok: 

1) Ze1n1Jlény várn1cgyének uj Viczeispánja D6kus Lcíszl6 kiiitvén
Újhelyben a cholera, júl. első napjaiban elhagyá Újhelyt, és oda 2 
mfclnyirc1 Tfelejtén a gróf Szapcíryné üresen álló l{astélyában szálla meg 
a Yármcgyo pénztárával. Elte1jeclvén a gonosz hír, aug. 3d. a paraszt
ság bcszi\·árgott a kastélyba korán reggel, talán hajnal előtt, kivonta a 
"\Ticzcispán kocsijút a szelcérszínböl, s akkor felkölték, s k:ényszeríték1
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hogy mingyárt n1enjcn töHik, inert n1cgölik1 ha ncn1 1negycn. - llli!td
lyibctn a szcgóny sorsú ncn1csség és paraszts.\g útját áll.ík, dorongokkal, 
vas villákkal, kaszával, sarlóval Ycrték lovait, csclédjeit, a sa1·lókkal a 
kocsiba vagdaltak, dc talán ruhája örzötto, s kényszcriték, hogy men
jen. - Ez történt vele Legen yén - ez Kis-1,01·onyán. - Végre olestvé
ledett; az éj ho1nályában bén1cltoto C'sö1·gö1·e

1 
s ott a Cordonra ügyolö 

kapitányníil 1uoghált. l\'Iiholyt a nép 111cgtudta ott létét, azonnal lG pa
raszt küriilvetto a házat, hogyha az udvarról kilép n1cgi.ilik. - A kapi
tány 1násnap katonai őrizet alatt küldé Újhelybe a Viczoispánt, ltogy az 
úton baj ne é1jo. 

2) l\lindjárt más nap ( aug. 4d.) l{iszte és Ujluk holységinkhöl egy
csoport nép virrndatkor rá ütc G!ei·cselyben Gcon1otra l{oznia J1'er. házára, 
ki egyike vala a Bismutl t osztogatóinak. A sok vasvillások szá1nában 
volt egy puskás is. i\.z l{o znuinak lábán sebet ojtc. l{ oznia kapta a pus
kát és lolött közülök ötöt. Erre azok cltávozv(tn, l(ozinet lóra kar)ott és 

I / 

nem az úton, ltane1n a hegyeken erdőkön Ujltetybe bement, 1uag[tt n1int 
kénytelen gyilkost a vár1ucgyének feladta., a szokott feltételek 111cllctt cl
oresztetett, s a Dcputatio sanitatis két 11'ilhebn regen1cntbcli husz,írt 
ada n1ellé1 kik haza kisé1jék. - Az öcsérn fia n1agával l(ozniáual szóla.

a réteken, n1ikor ez a két huszár véclel1uc alatt haza ment Újltelyböt, s 
ezek.et tölc tudja. 

3) Igy !öve le tizenegyet Boi·onkay Gáspá1· és fia Albert Rákócz
nevíí helységünkben. l\Iert öle is segíteni akar:�nak a cholcra által n1eg
szállottakon. 

4) 1,ebe1'es nagy helységünkben a mogyakult::tlc mcgkapának egy
Deszcsicska nevíí Commissariust a Bismuthért, és azt addig kínzák, 111ég 
az (kénytelenségből) vall,íst tott1 hogy a császár és no1nesség ökot 111é
reggel aka1ja kiveszteni. Ehhez még ígéretet teve, hogy csak no bánt
sák, mindent 1nogval11 s 1uegncvozi czinkos t;\,rsait. Erre neki �Hlottalc 
az uraság tisztjeinek I Diroctor To1nsics uron kezdvén le az utolsóig 

I 
s 

azokat megverték 1 111ogkötözték 
I 

fogva tartották. Valan1ely plébános 
vagy orosz pap keresztet vcvo kezébe, s ezt azért, hogy a kereszt tiszte
letre e111lékeztesse; de az nem használt; kevésbé mult, hogy a papot is 
föbe nen1 verték , 1nivel ökct fclakará világosítani, hogy a por orvos
szer és nen1 méreg. 

5) Viczmcíndy Jcínos Szolgabírót fogva és elverve hozták Terebes
re, s igy katonaság jött. Azoknak kczoikböl kivették a bajonettekot, s e 
szerint a tiszt tüzet adata, s 16 elbódított, de ártatlan cn1ber clhúllott. 

•
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G) l�as Antal bellicus Perecptorra r,i. iürte le, azt elYertélc, s a
Cassát kezéből kicsilcart(1k, cl,itték. 

7) (jhelyben 111ár szünik a baj. ()tt 1ninclcn 25-dik. kiholt, Tolcs-
ván 1nindcn 0-clik - Olasziban 1n inclcn 4-dik. 

) J)atako11 n1egltoltak is1ncrősein1 közül J(ciszne1· volt Főszolgabí-
ró, - egy O esztendős 'l'abnla.ris híres prókátor 'l'Jth]?ápai. - Prof. 
Ro,-;gonyinak özvegye, prókátor Boros, prókátor Vcfanosy, és egy pro
fessor, né1uelyck szerint l(ézy, 1nfÍ.sok szerint Jllagdci. l\Iár irtani, hogy 
kiiltljék 1ncg a hírt ne této,·úzYn, hancl'n hitelesen ; s ha veszem, n1eg-
kiildün1 nz újsúgirúknak. 

Csinálja Endre Yclcn1, a n1it akar, azzal nen1 gondolok. Dc mond 
n1cg uckc1n , édes bar:ito111, 111int esik, hogy né1nely ember nem érzi, 
n1cly gyöuyöriiség jól lenni az egész Yihí.ggal? S az 1nütat-e bennünlcct

nagyoknak, ha 1nússal vcszckecliink, hn. 1násoknt verünk, vagy az, ha 
n1úsok ércle111ét örö111n1cl is1nc1jük 111eg, ha azt hirüetjülc? Szégycnle
né1n én azt, ha JJ;,irlrét bft11tani nkarta1n Yolnn , s tucltan1 volna , hogy 
bún to111. 

f-zivcs sőt forró tisztcletcn1ct a 1nélt. li'ő-apát urnnk. Szede1·t, 
l'inr::ét, 11/cuírt és J)1 ·estyenszky urak:at és 1ninclnyájatokat ölellek. 

I1i:szen én is Benedictinus ;-agyolc a te szcrctctccl által, écles ba
ráton1. Ölellek, örökre, dc ez 110111 azt teszi, 1uintha halni készülnék. 
l\Jindcn póstá.n irok, hogy tudcl élek-e. 

I(épzclhctcd , hogy én aug. 29d. jelen nc1n leszek a pesti nagy 
gy ülésen. i\[int hagyhntnún1 cl fclcsége1nct? 1\íidőn pecsételni akaron1 
le,·elcn1ct jö a. hír, hogy f{ézy holt 111eg, lllagcla él. 

Széphalo1n, nug. 11-én 1831. 
' Bdcs baráto1u, a 1nint utolsó lcYelc1nct pústára külclérn, e híreket 

YCYé1n l,]/1,;lybiJL. 
1. A tcrcbc„ick és abara.ial{ engcclehnet, bocsánatot könyörgő iri-

sokat küldöttek be a vár1ncgyéhcz. Ugyan azt teszik más helységbeli 
lakosok is. 

2. A p1·irnipilusolzat 1nagok. az elcsábítottak 1uegfogták, mint lá-
zítókat, é„ a Yeszély okait , és a 1ncgyénck által adták. ·- Ezek: 
lzözt clsö egy Tns11rírli nevi.í gonosz nJn:1cs c1n!Jcr, egy Jl1circzi ncvü 
n1á:;ik, egy 1'ályi ncvü harn1aclik. I(cttö ezeken felül elszökött. 

3. 1\7, le,·6n a hír, hogy l'a,·an1t1í és 'l'el'Úes tújról XIII falu jő 
!L]hely felé, ülni, gyújtani, a 1negye segédre szólitá a k .atonaságot. -

' • \ug. Q én húron1 co1npánia �yalog:;ág n1ent Ujhelyen keresztül, egy
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compánia pedig l(assál'6l, ellenek. - 1\ug. 10-én ulúnusok. IO'y el
csendcs�dctt iuinclen. 1\.zonban Újhely a vármegye háza elő� 400 
nen1cs es nc1n ne1ncs lakosait feleskette , comrnandantj okká 111ajor 
B�i1·thos urat nevezte k.i. Ez alá kapitányoknalc két vitézkedett urat 
I-IidegkölY!J és l(örtvélyes kapi tinyt, 3. Bernáth ScÍ1nuett és  ,! . Balásházit 
az acaclcu1ieust. 
, , �· I-Iogy asscssor l(tobusiczlcv Józsefet, a ki districtualis eperjesi

ta .bh1nal. s�olgál , (fia a .  borsodi Főispánnak - ez pedig tcst\'Óre a
kalocs�1 Erseknclc) 1uegtá.r11adálc tulajdon jobbúgyai, megverték, dc ez 
megnyit� 1�elci�t pinczéjét s ez által clillanthata kalap és köpcnycg s 
f�· -aklc. nelknl, 1�az. Azok elvitték 3000 forintját, ezüstjét, ruháját; -
tukrc1t, ablak::ut, ajtóit összetörték. 

5. li'o1·gácsnét, J.lieskónét a varannai Doctort és patikúrust, J{ussuth
Józs�f fiscálist , ki Kőszegen is practizált kevés esztendő előtt, főbe 
vertek, s halva hagyt[1k, Rei:iczky Júnos Szolgabirót és Szulyovszki Jó
zsefet agyon lőtték, igaznak 1uonclják 1nost is. 

G. Itt ma is van halott, Regniecz szomszéd helyen ma ötöt 111oncla
nak. �n 1uég épen vagyok az c11yi111cl�kcl. 

Elj szerencsésen . 
' Epcn béakaráu1 pecsételni leYcleu1et, 1niclőn egy n1olná.runk jö 

l(assá1·ót, s ezt hozza: 
1. Sze1ueivcl látta l{assán azt a ka.tonasAgot, 1uely /.:Jzalanczrót

3� c��bcrt �s asszonyt fogva kisért be a Yárosba, hogy a v[1rn1cgye cs
kuclt1cnclc k1akar{1k n1ctszcni nyelvét. 

2. f(assa is fcgyYcrkczik <L történhctő baj ellen.
3. I(assár ót sietve n1énc katonaság elfojtani a uagy-súrosi zajt.

Nagv-Scíros Epe1jes n1cllett van. 
Panuo11hali11[1n, aug. 17-én 1831. 

l(ctziriczyiictk G' uz1nics 

szi vcs tiszteletét. 
A bajos iclők megfosztottak bennünk attól az örömtől is, hogy 

tuclo1nányos körünlcben láthatnólc cgyn1ást, s tefjesíthctnők azt az is-
1ncrctct, 111clyct a ruult télen egyn1úsról vevénk. 'l'cgnap kaptau1 az 
Előlülőnek. levelét, melyly_cl a rn{ir hirdetett gyülést fcl1nondja, s ha
tártalan időre halasztja. Epen tegnap olvastatott fel clőttünh: li'ü-apá
tunlc lcYclc is, ruelybcn a szcpte1ubcr hónapra rendelt szerzetes o·yü
lést ( capitulu1u gcncra.lc) visszahúzza igen fájdalmasan, azért, hogy 
111ár 1nost harmadszor ( n1int pl'ior alza rt 1nár tartani) n kaLl.í lyozta . 

•
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tik ezen atyai szándókában. Igy 1nennek füstbe szándékaink, feltéte
leink cO'y hatalrnasb erőnek közbeléptével.

'fl�lljad a mi cholcránkat ,  ki a tieteket szorgalmatosan hallat
tad velc1n. Gyö1· városában julius 28. olta dühödik az; de. a �áros
nincs elz.\i·va; einbereink n1ég ma is ki be járnak, s e�ld1g n11nden
Yész nélkül. }�ddig Győ1·ött csupa cholerában 1uegha,ltak 350 felé; ele
jén csak az Uj\'árosban , n1ajcl a l\lajorokban, és a Szigetben; most
az UjYárosban szünik, de a Szigetben dühödik, itt ott a belső �áros
ban is halnak. Győ1· mellett fészkel túl a kis Dunán Réfaliiban; �nnen
Szabadhegyen, és Szent Ivánban; ez a n1i falunk; horvátok lakosi; de 
n1ár annyira n1ngyarosodtak, hogy a plcb�uos horvá�ul nen1 

.
pa�ol.

Ezek a hor,-:ttok elején sürücn haltak, ntobb felvettek a gyogy1tás
1!1ódj;i,t, s azzal dicsekszenek, hogy többnyir: feld�rzsöli�. bete�.�

ikct.
Ertvén, hogy a jobb élet használ ellene , 1nstantiával 1o�tek E o-apá
tnnkhoz 1000 forintért, hogy ezt a szegényebbek l(özött k1oszszák, és
nyc1·lck.

. l\li, édes bnrátom, eddig tiszták: vagyunk" a szomszéd hclyseggekk:el
együtt, dc n1araclunk-c? A tető, 1nelyen lakunk, biztat bennünk, s a
tiszta lakás és életinócl; de ha a hely lalcosi betcgesznek, nekünk nen1
szabad magunkat tőlük rnegvonnunk. ElcYc 1neg vannak téve a
rendelések.

Eddig irtani, ós tál'sam jött, hogy lcirnenjünlc. Visszatérvén v�
szcm leveledet, cránta111 több n1int testvéri szeretetednek. nem első
ugyan, dc talán lcgbizonyosb tanuiát. Ott vagy tehát te is a tieiddel
l._özcpcttc n, Yésznck ! S nöd, a szép szivü, nagylelki.i. asszony gyá1n
angyala a sinlödö croberiségnclc ! Ah édes baráto111 ! mely boldog le
hetsz te egy ilyen Lütvcsbcn ! n1ég akkor is, 1uidőn a gonoszság nyo1n
jn. igazsitgos ügyedet! S n1iként lehet ken1ény egy olyan angyal erán�c111bcri szíy? be sok fiaiban Yad n1ég rna is ez a mi nen1ünk ! Dc 1111
közöttük: egy nemes szívvel annál boldogabbak.

l'iiost az c1nber 1nindcn órában hall vala1nit. Leveleddel együtL
vettcn1 a győri levelczö111ét, lrit1'da I(á1·olyét. Praelatus Sztankovics há
zi barútjáét s asztaltál'sáét. Neki n1ár két testvé1je, egy buga és egy öcse
Yolt a bajban, de Bakody, a syntaxisban tanítványo1n, 1uost ho1ncopaticus
oryos, 111incl a kettőt kirántá. l\Iár ezelőtt is csuda dolgokat tőn ez a fia
tal orvos ho1ncopatiáj<1val, n1clylycl, nyomatva a többitől, szükségből
lcczde or\'Osolni, s ez neki nagy hirt szerzc. Azt i1ja levclcző1n, hogy
keze alatt 1nég egy cholericus sc1u halt n1cg; ö azzal is ajánlja 111a
güt, hogy bctegjciYcl épen oly bútrnn bánik, 1uint eddig, midőn a. töb-

-
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bi csak aj tóból beszél be, s rendeli az orvos szel'eket. Levelezőm szerint
a nyavalya gyal'apszik; napjában 40-50 a halott.

A mirigyes halálozásokat egy társunké, Valte1· Ro,náné nyitá meg, ki
Győrött több esztendőn át nem kevesebb szerencsével papolt a németek
nek, mint Albach a pcsticknelc. l\'Iál' akkor gyanítiík , hogy cholcra
ölte öt el, 1uert hirtelen halt 1ueg; de már előbb szenvedett rágásban
egy meghütés által. Cholerában a mult héten 1ueghalt egy jó en1berünk,
Szental, a1ua szerencsétlen grokátor testvére. l\Iás isn1erőscink közül
még nem halt. A bctegel(hcz járó papok eddig birják n1agokat, b,ttor fc·"
lette kifáradtak. Tegnap volt J,""'ő-apátunk Szecle1">·el a szomszéd helysé
günkben, Ravazdon, hol nckünlc ferdönk van; ott tegnap 7-en feküdtek:
halva, a 8-ilc haldolclott; de 11en1 cholcrában azt 111011clják ( ebben csak
egy volt, azt is feldörzsölték) hanem l;:özönséges hasmenésben.

A börcsi bíró házról házra jár, dörgöli, melegíti a betegeket, és
sokat megment a haláltól. Némely banyák Győ1·ött azt teszik a choleri
cusokkal, mit a csömörrel, foghagy1nás cczettel dörgölik és foganattal.

Egy nagyszombati társunk vőn onnan levelet, 1nelybcn írják, hogy
abban a k.erületbcn GOOO (hat ezer) a beteg, pedig a város n1aga még
egészséges.

Nálunk az e1nbcrek ne1n oly gyanakodók. Itt ott voltak: vona 
koclások a tized n1egadásban, dc a cholera iucgrettenté őket, s 1nost
csendesek.

A termés átalán igen bő; <le az augusztusi gyakor záporok: miatt
a hordás és nyomtatás késik; a gabona csirázilc úgy, hogy a szegény
ség 1nég most is alig juthat kenyérhez.

Tisztel Fö-apátom, tisztelnek t{1rsain1, s örvcndnelc nyercségök
nelc; cgyilc m.ír beszéd közben pcíte1· l(az .. nak is talált mondani, s
te valóban az vagy. Ölele1n lélclcbcn az en1berszcrető angyalt és angyal
káit vele. Irj édes baráto1n gyakran ; irok. én is.

End1·ét több hónapnál hogy nc111 láttam, Szcretné1n tudni, n1int
van, s hol van Sze1ne1·énk.

Bakod, J(o11iá1·01n vármegyében, annyira van a cholerában, hogy
senk.i sen1 mer feléje menni. A szon1szécl helységelc cordont huztak: l(ö
riilötte, hogy senki kin e jöhessen! Jliau1·its és T'incze j ulius 27 dikén
Fii,1'ed1·e mentek. Veszpréni clzárú utjokat, se l,i se be nc111 eresztvén
senkit. Én is utánnok 1ucntem volna k:ülönben Szede1·rel, examenek:
után. l\1ost már szabad a járás, 1uert Veszp1·ém is 1-:czd chorelás
k:odni.

" 
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Széphalo1n, auguszt 15d. 1831. 
' 

Edes barátom, én neked mindég borzasztóbb híreket küldök, de 
édesít az a ren1ény, hogy a bajnak kevés hetek: alatt vége lesz. 1\1agam 
és az euyéin1ek épek, egészségeselc vagyunlc. 

Gróf Fo1·gácsné Va1·ann6n, és báro l1Iesk6né Varann6 mellett, él
nek, de sokat szenvedtek. - Fo1·gcícsnénak 20 esztendő olta volt egy 
szaki\esa, ezenfelül vala1nely le{tnyt nevelt. Ezek: ]retten társakat szed
tek a grófné megtán1adására. A gonoszok fejszéklcel, rudakkal törtek 
az ártatlan asszonyra, s egyik elakará vágni ujját a gyürüért, de egy 
obsitos hirsolc tartóztatá, s nyugalon1ban vonatá le azt. Szeghy Ini1·e 
urnak kitohik szemeit, s vakon vitték báró J11esk6néhoz, hogy ez 
iszonyodjék el, és vallja meg, hol a pénze. - Az epe1jesi tábla assesso
rára I<"lobusiczky J6zsef1·e ebéd után fényes nappal törtek saját jobbágyai, 
el\·erték, elkínozták, s n1egölték volna, de egyik jobbágya elszökteté. 
líiu1yo1' nevii fisc:ilis.ít elverték, egy fához lcötötték, s mezítelen, s har-
1uadfélna.p hagyák ott éhen s szomjan , egy erdőmester katonákat 
hozott kiszabadítására. - I-Iol jobb élni, liVeinicfo· lcöriil-e, hol a kon
dás is olvas ii nyúja n1ellett, vagy Skulct1·i körül, hol a Basa sem olvas? 
Tegnap előtt vittek itt Ujlielybe 48 gonosztevőt szckerelcen, katonák 
álta1 l(isérve. Prirnipilusaiknalc hajaik a bőrig elvala nyirva, hogyha 
1uegszökhctnénck is; rá is1nerhessenek. - Tasnády, Buclaházy, Vályi, 
Jlla1'czi - proh puclor - nc1ucsck, és egy n1ás csapat primipilusai 
fogva vannak. 

Jllernyiken Szulovszky J6zsefet asszonytestvérét, naturális leányát, 
n, luther. papot s feleségét, a fő Szolgabírót Reviczky Jánost, midőn 
Yacsor,\nál ültek, 111cgtá1naclák, s összek.onczolák, mindössze tizenegy 
embert. 

Ezek a tegnap és ma vett hiteles Lircin1. Egy táblabiró irja, ki 
a dologban forog. 

Elj széreucsésen. Sietve, 111ert ezt sokaknak. Pedig a pósta ma 
estve indul. 

1\Iegérkczett a statáriumot engedő lcirályi rendelés. Főispánunlc 
gróf Jl[ailríth Antal maga is inquirál. Dc inquirál Te1·ebesen egy a vé
gett k.iküldött biztosság is. 

- ------
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