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ELOSZO. 

Azon napok, miket a IC1zinczy emléke mrg-annyi 
nemzeti ünneppé teve, nem fognak clpendíilni nyomta
lan. Nem egy c:irnílt lelke. edés spcct::í nlnma: a hála 
szent �Udozata Yolt, mely, eltekintve a v(vódó rni'tlt 
felett 

1 
egyszersmind nyúgodt ijnfrzettel n6z a jövő 

elébe ... vienne ce qne ponna. 
l\Iéltán. Az a kor, mit a Kazinczy neve képvisel, 

zikl{t,nt építé a „házat" 
1 

min a pokol kapui diadalt 
nem vesznek soha. 

Az antik viltíg ernberc, rnicWn szLilöfölde elpu:ztít
taték: ha háziistencinek szentszobr,tit mcgmenth tte, 
kitör1é a könytit szem iböl, s t'0 erővel, t',j remél:)'nyel 
hított dologhoz ..... ,,megint l megint, s szii.netr n.(I 

Ment:iik meg , tartsuk fen a hc1Jk cselekvés ama 
hőseinek reliqni.:tit. 

l!,'gykor; midőn a pezsgő közélet kii.zdelrnei - oly 
bi.íbájos képl t-·ket színez,·e a jövő follegloírpitairn -
a.bsorLe,ílt,ík a 1 gjobbakat is; sem 1itúbb ) az önmcg
adó, teluU öngyilkos lemornUs gyi>trelmei közt, nem 
volt meg az az iJő, mely a múltnak folfogi.·,íra, érté
sére képes(t. 

Aka1juk hinni hogy immár megérkezett. Vag , 
legal {tbb, ne rnnlaszszm1k el semmit hogy m gükczzék. 



ELŐSZÓ. 

E tartozás senkit nem kii telez in lotbb , mint, Ka
zincz jl'foyában engem, ki - hMa kedvezőbb iste
n in k ! - iroclah11i lrngyom,tnyain8k nagy részbe11, 
birtokföa jutot.:�nu. 

L roYom e szent üP·tod,st. Kazinczy nrnnldin ki
Yiil, cgrsz sorn. az a tö1 Lénelrni bec ·ü adalékoknn.k, mit 
- éYek ótai frfradalinak s :Hdozatok cre<lrnényei.il -
tőkm Vctrlrnt a haza.

"'zellerni fejlödésün 1( azon fébzázad:.-tnak történel
mét mit K[!zinczy él t, nagy részben az ö életinb,ínak 
nevezhci nök. Tehet égei , mint egyéniségénél fogva 
központ mi.hamar, mind végig r,7, maradt, honn::in, há
rom nemzedéken át, indült ki. s Jioya tért vis:-;za min
den mozzann.t; Mtala, vele, körLil e alakúl minden, n i 
rnao·Jbn.n nem hord:.-í az enyészet mag-vait. nfint a Lére 
egy 'sen mar( dt tölgyét a pa

0
·ony fiatal hajt.isa.i sar

jazdk körül: kor, , iszonyok szcm-edeJmek, sorait 
söpr;1< cl a vívóknak, hí,·cknck - hagyjctn ! a d ·zl ó 
maga ·an leng a hős és bölcs Yezér kezében, s az Ud.i
lö nyomokb811 {tj meg {1j hata.hrns t:.-hsak sorakoznak. 

E ddmai életnek mintegy utolsó folvornísát, s ab
b�n egy új korszak körvonalm8it tUl ítja, részben , e 
kötet az olvasó elébe. 

Briefe gehüren unte?' clie icichtigsten Denk11icihle1·, 
die cle1' einzelne JJfensrh hinte1'lass n kann, mond Goe
the. S rnUnnk két::-;zeres n, hol, sokkép korhito:;,ott kö
rLi.l ménycin lmél fogva , vajmi gyakran e szf.í.l< túr 
rnenekLtlt a szellemi élet. S kill önösen Kazinczy egyé-
11isége. valamint lrnt.:Uya., ép i tt tükröződik legi11ldLL 
leghfrcbben. 

Igen eg_ 1\j kor - monc1hatn6k, a magyar 1·0-
111u 11/ i('(1 i.skoh1 - hüksei11él ,m itt az olyasó. A1111ak 

ELŐSZÓ. IX 

ifjt't l elkesedése, h.Iboru,ís�1 :17,: mcl.,· Íorr. d,·, riiwénvt 
kere�-vc új ismer tlen Yihígok felé. A két kor hatch:ai 
között, rnin1 egy bér·, emelkedik f ·l a K.n:;,inczy eg) é
ni�;ége, i:irökifjú erejének telj ess �géhen. A cfossirui 
vih1g szülöttje s mfrészc 1), bcteWú azt; konü rncg-
6rt,·c. sé5t rnegeWzve, minclig, egyszen;i 1 in<l kiinc1nl6-
pontja, ve:;,etöje az i'tj inínyoknak .... 1',j l1ócl(tminr 
géniusának. 

Kazinczy dic ·ösége clélpontj;-ín ,í.llt, miclé.í11 Ki s fa
ln cl y K�ír o ly follépett, .-Ucloiat,í.nak első zscng6t a 
1rngy mesternek nyt'tjtva be 2); epoeh,íli · embere iro
cblmnnknak é5 is, nem csup:1n kid.ló, sokoldalt't teli •t
ségeind fognt, mint - s föleg - hog.v co·y (1j s oly 
körnek lön, s PC'st 'n, kcizpo111j:i s yczcHíjc, rndy 
Ugyiinknck cl nem JiaLirnló l1iisiih,1 a(lott. E ,s:::rnt 
kür: Iúsfalncl.lJ, Viiréisma?'f.lJ; S/('t/!lCT, Tuld,IJ, Bajzu, 
rfe!merz! f( (281. 1.) az, mely a,,; cgykmi Triász: 1"-J'zemerf', 
Hornát Jr;tvá!l, Vitf..:ovirs helyébe lépett Ka,,;i11czyrníl; 
llete utolsó sza]dnnk öröme, ke,-6lys�ge, ts - rész
ben, Yég rnpjain,ik krser[isége is. 

E kör levclezé:,ét Yeszi itt a ny;í.ja:-; olvasó, ameny
nyiben azt, annyi fv múlva egyl cgy(íjtcncrn - uz éli 
::;zÍYescn tisztelt banítorn, 'rolcly F'erenc úr segéclny(0-
tá.s,íval is - vagy a<lhat.nom siikrrtUt; a Jlelrneczy
hez irottakon kiYiil , ki, szerintem , e körhöz, csakis 
közvetve, szernélyességénél fogrn, sdmítl1at6. Az ö 
gondjait ekkor 1rntr mincl inkúLb absorb ',ílra az ,,(tj 

1
) 

1 1 Azt mondanám,, liop:y a 1·é,r;i Ll1,t az <"11 vcrscimen
van lcginkáLV' (li . 1.) Es: ,,lcgaL'ibL llH'gvan rajlol- a clr1 · 
si'HS szín" (57. 1.). 

!.) ,,'l'e légy ezentúl a szent oltár
1 

n1clyrc lct :iz rn áldu
z:tli1nnt/' íi:ja Kisfol11rly 18' 1. mújn. 13. 
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gazÜa::-;:ig' ; miként Kazinrz)·nak\ 1egaHbb felrnaraclt, 
:, egy egész köt tnyi levelezése 1821-en túl nem ter-
jecl. 

Egy-két levelet, mely a kötet nyomása. alatt ke-
rí.ilt lö s m�ért soron ki.viil marndt, a Toldalék a.cl. 

zabadjon e közleményt néhány szóval érintenem. 
Ki. s fa l n d y  levelezése, mint hítszi.k, nem teljes 

Ltgyan d igen bő, ha sejtenünk lehet, ::tligha volt. Az 
oly forrón szövődő vjszonyt rnindj,írt kezclethcn tahín 
az Amóra. vcrscnybírs,:Ílrnk ( az Igaz Hé béj ének) p�Íilt
fog,tsa Kazinczy á.ltal, mcglazítcí., s később sem ]1ngy�Í, 
a tc�es c1i. rncré:,; s figyelem fok,í.n túl melegedni. -
Ki.sfo,lndy S �ín do r ki.eno·esztclödése Kazinczyval a' 
geniüis tc. t\Ú súja fölött, nagyérclekü adalék Az előtt, 
ki. irodalrnnnk bcl.·ő történetét jsmeri 1). 

A kötet legbccsesb, Kazinczyt legi.nld,bb jellemző 
részé a T o 1 d y  levelezése teszi. Kív;-tnatosnak én 
tartv,ín a Tolcly leYclcjt is, teUes n s úgy niiként írat
tak, adhatnom: hadd álljon itt a tjsztelt férfiú dlasd
nak e hírgyat illcW szakasza. Az szintúgy festi irója 
neme.· szerénységét, miként constat.:tlja a szempontot, 
mit az ol\·a. ónak mellőzni nem lehet. 

„Küldöm tehá.t Kazinczynak Bajzához, Bártfayhoz cs 
hozzám írt leveleit gyűjt rnényed súmára, s küldüm, i.srnét
lctt categoricus kidnsá.go<l folyt:Ln , az enyéimet is egy
kori rne::;ter m- s atyai badtomhoz, eredeti mcztclrnségök
ben ugyan de mégis a leYelczés fonalúlioz nem tartozó je
l ntéktelen r6szek 

I 
cortéziJk stb kitörlé.· '>,·cl. Ez áldozat

ból lásd mennyire tisztellek és szeretlek j mert áldozatot 

') Amit némely lapjaink, Orhi szerencsétlen fest1nényét 
emlegetve , Kazinczy é · Ki ·falucly Júfroly kib · külés6röl szo
kott bülc:, séggel beszéltek i.ík tudják hol vették. 

ELŐSZÓ. XI 

hozok enszeretetemnek, rnicliin megengrc1em, hogy a kezc1ö
nek 6rclektel n s minclcn goml n6lkül oclavctett firkái a re
meklií lcvélszcrzií m stcrmi.lv ,i közé iktn.trn jelenjenek. meg. 
A közönség, mely n. rle clmnini .fw1el'e mpták irány,Urnn 
tiirclmcs 6s elnéző szokott !unni , ha írójok különben l1inn 
szolgált:., az ügyet, más mértékkel llll'l'legeli v '>tkeinkrt, mi
<.lün azokat - magunk 1 fötyolozv:m - mintegy újra cl
köve�jük. Ól1a,jtanom kell t li;\,t, hogy a mélt:tnyo. olv[lsÓ 
ez ifjú makacsság megctt is, mely a7. i ·t ni ít'·rfiú júsúga út
tal lcgyezyc

1 
önrnag,Í,n felül melkec1ctt, felismerje azon sze

rető ragaszkoctíst, melyet a koronkénti :mlóc1úsok cl blrlak 
ugyan rejte:1i, dc gy nglteni nem, :ol1a ! S ebben bízva -
isten neki! legyen meg, amit abban hagyni egy:Utal:\ban 
n m akarsz. Kész Yagyok elviselni v szte. égcmet , melyet 
e pnblicatio által szenve<.lek c. alhata.tlanúl 

I 
mert annúl in

kább tündöklik ki Annak erkölcsi fclsöbbs6ge, kinek sokan 
tartozunk javAért annak antik vagyunk; kit lianwaiban is 
soha elégg6 nem álclhatunk a.zért amit velünk tett; s kit 
nem kevesbbé illik köYetnünk abban arni volt, mint abban 
amit alkotott. ' 

Igenis, , pnbli.ca.tio nuí.skire n6;,,vc �aüozat volna; 
elismerem. Azonban 'I1olüyt „atyai baní.tja 6s mestere <' 
ininti szent hüs6gc, valamint sz rtclcn érdemei ocla 
cme1ék, hogy fejlőd6sc minden rnozzanaMt, téYec.1 'sci
vel is együtt, nyúgoclt lélekkel tcrjc::-;ztheti. ítélet aLí. 
Aki elég hülye ··rnlna prfrlmzamot vonni. a tanítv,iny 
kisérlctei s a rncster geni.His yJzlatni ; a l:íngoló s e:ht 
szeretett s ezért el-cl is feledkező ifj t'1

1 
s a snpcrioritci-

8,ít érző s az élet á.1tn1 is megcclzctt hiilrs ]d>zött: az 
előtt, dc csakis az előtt, vesztett iigye Yolna Tohly11c1 k. 
A 1 7 eszt. pistolographnsna.k elég énlem, cl �g dicséí
ség Kazinczy mPllett ,Ulhatni ; s e bensőség, mely oly 
tartalék nélkiil, teljesen ::iclj[l, ocla rnag,ít; e htiség, mely 
ott sem ernyecl, hol túl csap a 1 e kint tek ko rLítnin, s 
l l :ingja qes és <.lcico.· - ,·:thrnint razinczyrníJ t'igy az 
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olvasóban méltJ.nyo. bírót lrlenc1enek. Azb-ín e föredf
kekben is örömmel sz::.mlélenJ.jiik azon irodalomt.örté
n ,ti alak színzödő körvonalnrnit, mi\·é Toldyt, tehet
:égei és lifr bnzgós,íga mesterének kora jóslata sze
rint is 1), emel ék.

Yalólmn e viszony, mit, az ntolsó szerencsétlen 
honymlalorn kiv �telPvcl\ 1 1olcly és „ atyai lrn.r:üja <e közt 
e levelezés felmutat , örökre érdekes nm.rad. Miként 
emeli lrnz<Hh·a. mag,-thoz az agg mester a hí't ürnít
v,ínyt; mily tíirclemrnel, elnézéssel, figyelemmel veszi 
vizsg,Uat a.M kisérl teit, gyöngéden kerülve mindent, 
ami, f lsőhbséget éreztehe, géninsa. szabad röptét 
h,trmik �nt korlcitozni a.lrnnuL Ismeretei gazda.g kincs
t�ní.t rniJHlig kész n ]di sz,Í.rn�í.ra, b.irmel'l'e rngadozza 
is szellern{nck azon volnbiliMs:i. mely, mint gyakran 
mesterénél, mind nt és rögWn akar, amit szLlks '·ges
nck s jó11ak vél, míg i'tj kellékek, l'Lj benyonuísok el 
llern kapkodjcí.k énlekeltségét. Kazinczy iirvend, hogy 
i_�jú lmní.1j{rnak keble is t'tgy lcí.ngol mint az Ö\'é; de
Onrnga rnélt�í.nyos minden ércl m, elnéző a b�íntalnrnk 
idnt: mi ly gycingéd-hölcsen korLUolja. e hevet ..... 
8 így lesz a, g:önyörLÍ Yiszony naponként inbí.bb 
bensü!JL ta1111ls::ígosalJb. Valóban, töLb mint irndalmi 
érdek: a s;:,Í'/.: érzése ·volt Ka.zinczymíl e hajla.nd6.s;;íg, 
minek faj a Mílés, s a szakacLí.s lehet tlen. ,,Én az Urat 
szerettem - íija 18 1. júniHs U-kén az egykori bi
zalmns Te mellözés6vcl rn,Í.r - t,í.rsai között ]egin
]dhb ;" s az ciklökW mirigy p1tsztít.cí.sa , a p6rl:ha.dá.s 
g) ilkos f rtclrnci, oly sok má.s gyötrelem ],özijtt, éle
tének mon<lha1nók végperceihcn is, fommtntd az egy-

1) nA Te n 'vc<l nem sülyedliet homályba" írja J 82G.
rnájns :3-ildn ( 40. l.). 

ELŐSZÓ. XIII 

kori kegyenc ·z::í.márn a szíve.· 'mlék zet s elisme
rés. 1). 

Ba j zát levelei, mint e ry6b , pr6zai , dolgozatai, 
rit.k-t-szép ízlés{i, kont11-6rt, nyúgo<lt 1 siJt fagyos ész
emberén k nmta�jcí.k, ki trkintct nélkiil megy a mag-a 
útján, ha azt jónak hiszi; rnegmérl 'gcli érzés ,jt mi
ként .-zavait, s mond és sclckszik Ltgy, lllint hideg 
értelme javalja. A vélcrn61y mit rnag,í.évá tes'.l, úrko
dik fölötte, .- ell nfolévé t 'Szi ,tki nem osztja azt. Vív-
11i mellette kész, mindig, b:-hkiYcl, d' azfrt, mi11t c;r
kalma, hideg, sz,trnító marad. Első levelein szintúgy 
nem ismerszik ki a 21 eszt. ifjt',, miként ntóhh , a YÍ
tatkoz6kon, mindin]oíhh bizonyos ii_r;yfszi máz ömlik cl, 
mely inkább a győz lmet Utszik keresni mint az igaz
ságot. 

1\Iegam1 yi mct.-zö ellentét Kazinczy gyermeteg lán
goló egyéniségével, mely - Kazinczy fínom mérték
tartcísa dacé:'Í.rn - előbb-utóbb kitörendett. S ha ltoz
závctésLink épen e levelek útasfüíi:m ny01mín i), nem 
alaptalan: a Pannonhalmi Út azon h lye (-14. s köv. 
1.), mely a szalrncl:lst kimondc1 , főleg, vagy ép n kiz,1-
rólag, Bajzát illeti. 

Kazinczy viszonya Vö rös m a r t  ylioz, t'1gy látszik, 
tisztctn irodalmi maradt, a híngelnüi férfiú kora s lcg
hensUbb méltá.nylaüí.val a). 

1) Kazinczy levelei július 26-kán s aug. Hl-kén 1831.
(308. 310. 1.). 

2) ,,.Itn ugyan V.-ra (Vörö:marLyra) s , 'L-re (St ttnrrre)
nem e· toztam" irj�L Bártfaynak, júliw, 10 k · n 1831; és 26-
kán nejének: ,,an mein n Freund Toldy .... mci11c h 'rzl. 
Gnisse" (308. 1.). 

:i) ;:;zámos más hely kozöl lásd a �14. lapon: ,,Mit tagadhat-
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B cÍ. rt fa y emlék zctét fen fogj::í.k az itt közlött le
Yclek tnrtani nkkor i�, midőn azok, kik e szintoly ne
me , mint szeretetre méltó ember halk müködéi:iének 
köz ·lh tanúi Yo1tak többé nem lcf-iz11ek. A szép te
hct:-;ég[i, nagy késziilcti.i :-; bnzgó férfiút némely külső 
okok. rnimlcnck föl<itt egy minclinkább gyérülő tulaj
don: az önbiialmatlans,ígig túlozott szerénység, távol 
tarüí.k a tettleg-e.· ré. zvcvéstéíl; dc siivélycs , baráti 
készségé bc11 kifönL lhatatlan, mi nde11 surlódás t kel'Lilő 
s hírnlító .·zemélyisége, bizonym; fö,szctartó engesztelő 
elemként a 1tctalá11 élesedő -vü,zonyok között is közüs
méltcinylat tárgya volt. Azon PO'yéniségek egyike, mik, 
szögletek és ellenzetek lobog,ís és lmll.:ímzás nélkU.l, 
zajtalan l1üséggcl hctlad11ak sicrény ö::;vényökön , mit 
. em a liadal n m kerc::; fel , sem annak szülője: a 
, ze1wedély. 

Kazinczyhoz intézett leveleiről niars tudonuísom. 
Hil1ctölcg vi.·szanycrte Kaiinczy özvegyétől , mielőtt 
��1 hagyonuí.nyai birtokí.ba, jLltottarn, s megsemmíté. 
0 Kazinc„y ir:-íny,:\.ban is azo11egy maradt, .· vajmi ér
rlekes Yolua lát.Jmuk, miként tart:-.í. meg kénye:-; {Lll:fa:U 
az ni olsó . zélve:-;zck között. 

St e ttn e r Gy ö r gy levclez6. ·e, mely időrendi. te
kint tben a Toldyé utcí.n következnék, ez úttal - fáj
dalom - elmarncl, miután Zádor György, cs. k. ndv. 
tamt 'so.· � lcgfelsöbh sernrnítö-törvényszéki Ulnök úr, 
egykori l arátja megkere.'ését kegyes v:üa. z::-tra, nem 
rnéltóztatá. A jó isten és Ö Iéltós,íga tudja 

1 
miért; 

n 'k meg „n azon förfi.útól, kinek uagyságát rnár elsö rnegszó
lalá:akor érzett rn ) nevckedését <.:sudáltam, s jövcnclö fény' t 
elöre látom?·' (1828. jan. 16.). 

ELŐSZÓ. XV 

mert én ugyan azt hiszem hogy Ö l\Iéltóságának n m 
igen van oka, magát ak�tr Stettner György , a1uí.r Fe
nyéry Gyula miatt - génirozni.. 

Végií.l: a 'Toldalék a kort::-ír.· Sz e n v y n k adja 
egy pár levelét Kazinczyhoz , föleg a Szent Hajdcm
Gyóngyeit érdeklő achttairníl fogva. Azt.fa ' szép tchet
ségü s liti akaratú cm beri.inket is nz élet ölte meg; 
illő, emlékezetének ahol lehet egy helyecskét fcltar
tanunk. 

l\Iit mondjak Kazin ez y leveleiről? Papírra vetve 
gom1 és tartal6k nélkül '), s aminL m gírva voltak, 
gyakran át sem teki.uLvc többé - miként a tollban 
maradt szavak s szóLagok mutatj.:ík - a pongyol{�j{i,
han még ízleLesb s gratimmsabb clö.:1,cU,,. pélrhtnyai, 
egy zersmind élet-híven tükrözik vissza egész valój{
val az; ernbcrt. Gyermeteg kedély, minek örömet. nyújt 
bármi c;:;ckélység, s jóiúien megnevettet. mind ·11 Lo
hó 2); mély, sz retü kebel , mit annyi csalóchts meghii
teni nem bír , s többnyire tr6f:iig· fi 6lczig, de hideg 
bánüísig· soha nem - ingerel :i); ki nem fárasztható 
részvevés a tehetség bármi kisérlet - s türelem vét
ségei iránt; hív megadás, élő hit az igazság ist néhen, 

1) "�ietve, mondanám, l1a minden levelem . ietve nAm
volna írva." (64. l.); s az érdekes hely a 69. l.: ,, \..rra inLc. z, 
hogy leveleimet adjam ki" stb. 

'l) ,,Egy bohó történetet(( stb. (�98. 1.). 
·1) ,,1\Jeg nem foghatom én, hogy Döbrenteit csak ily ké

sön ismerem" (77. 1.)) s ami több helyütt „Fe zpöf úr''ról 
monda tik, 
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mit annyi rnéltatlan:-icí.g annyi gyötrelem a végpercig 
sem bír megrcnd(teni. · nemes szerény szív, mely föl
tétlen liiis(ggcl csügg élő halott, sőt icrazságtala,n ba
ní.tain '), le sr(ját él tbev,tg6 érdekeit gyöng6clcn r n
rl ·zi alcí, '!) ; YÍszont az iigy inínt szent, fanaticn::; buz
galom mely a harn (1icsüségét keresvén, aliítvé-Ín, 
1 tinlctv6n mindcnha minde1tiitt - abbnn tahílja, rni.n
clen füörnét , abba temeti szen Yccléseit :1), s mely öt, a
Ráday é:-i Orczy kor- és pií.lyaHn;clt, s a gyermek-itjú
:::,zalay és Eöh·ö: jól-sejtő baní.tj,:tt, cgyctl 'Hjntalomúl1 

mint öröki.íjú blr:-i ltíven kíséri a ·ír sz6lcig .i). ,,Csak 
·drcl - úg-ymond ( JO. 1.) - mi lc::;z nyelvünk, mi
lesz litenüúd.nk ,1, maga coufcssárin:ai s mártyrai cíl
tal !'' Its mintha egész élete, annyi 6s oly tragicai vi
szonyok között. rni.nt jeligét a zászló, e hitet viselné
magán ..... 

') ,,Ne találjon az soha sujá.ban barátot, aki a maga 
megholt baratjáL bántani engedheti;" mond (78. l.) a jcimbo1· 
Kölcseyröl. , 'öt a „szakadás" egyenesen Pyrker és Dessewffy 
miatt !ön. I c<lig ez. utóbbi viszonyát, ez iclöben) Kazinczyhoz, 
mutatja a 289. l. álló levél , s fogja még inkább lcvclezésök 
·ajtó alatti Lelje: gyüjtcrnénye.

�) ,,lI inrieh úr magától tcv nekem ajánlást, hogy együtt 
A.clju11k ki litl10grapltolt képeket. .. Én adjam a textust , s ö
nck rn hat ezer forintot ad .... Nyerni akarnék valamit litho
grapholandó darabjaimon, dc hogy P. Th. úrral összeütközésb<' 
ne jöjd{." (:279-80. 1.). 

a) ,,A mely órában lmcnt Zrncskál, hozz�í fogék annak
<lolgozásúhoz, amit itt küldök Vörö. martynak" (274. 1.). ,,Az 
rn életem csupa ide-oda kapkodás' (285. l.) .-tb. 

·') Lá. cl a Bártfay hoz intézett lcvcl kct; az nLolsó, ne
g ·ecl nappal halál/:\, clött, aug. 19-kén 1831. (310. l.). 

ELŐ, ZÓ. XV[J 

Fogadhat.í- Ö m,tJc.é11t ;w, iígy c·z {0 a,pof;tolait, 
l<ik oly m crl pií teli tséggel, s oly hcn�ö.:{ggel meste
rök inint, léptek, t\j cla]i.,ík a sornmpókLa? \ ,,lelkes 
i. tenfi:i,k" ( 42. 1.) jövl)je l'elett forró képz lmehen ,ít
szökke11ve a k6szülöclés tanévein: tá1·salo'il tekinti ü
k Jt, kiket teh,í.t üiní.ny:föan az egyenjogúsé-Íg illet meg.
Azonban vajmi kevés tud mértéktaifani ott , ahol tel
jes szabacls{tg engedtetik. I-LH m6g az ifjúkor; s épen
mert lelkeseclé.-e oly föltétlen. Íhlete .· önbizalma tel
jes ·égében mindent akar amit jónak ö vél , s mint
mag·ával, nem \·et mi ·okkal számot. Ingerlékeny, mert
egé ·z lelkével csügg az ügyön; m61tcínytalan, mert hít
Jüjrét hitének szHk hatcírai kurlátozzclk; prnsternálj·1
magát idóluma előtt, cle meggyüzödése f'. lett - akár
h lycs, aldr nem - gyakran megfeledkezik a,zon te
ki11tetckröl, miket mellőzni nem 1 het, desöt a kegyc
letröl is, melylyel tartoznék. L-1.ngohísa illmnimHja az
oltárt és - felgyújtja.

- És ez élesedő tónus megett mint 1,ujdonsát',
a közeledő Cholera rémképe emelkedik föl (200. J.), 
hogy szemfedélt borítson arra, mit a Pannonhalmi Út

kimondott, s a histori a tegye meg a mit tiszte hoz 
magé-Íval. 

Az ell ntéteket, miket koronként a történelem elő
,_Hlít s mcg6rlel, nem búja, semmi tehetség , semmi 
egyéniség hatalma kienge:ztelni s egyeulíteni. ... ·\u
godjunk meg. ,,Ro11i mert építeni akar.'' 1-h , mely 
medret kere · és szaggat fel. IL1gyj,í.n ! Vimn .Jéttn in
veniunt. A lélek feltart s elevenít. �1z Ycírhat é. nyer 
vétségeinek is bocs,foatot; mert iigyénck akn-t szol
g,Ülli hűn. 

*
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Korban mcl.\' Jlaµ;y lrnjlamló;-;,tgµ:al hír a kgfcll

:--ül>b �nlckckd i:::; ií:/elcikkl'kiil „ipai·o;-;Ít,llli'·, az cffé-

1 ·k t.-,uuh11c111yoi,i;-;n 11cm i<W.-zertitleu; azolomk p dig, 

kik idut k;<.hcz.öbb nllt Tíüi11 ar. .,agyaggyúr6·', 

. ·zintoly tanul:::;::igo::-. mint vég crcclm�uyeibcn cmclü. 
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Távol esvén a nyomtatás helyétől, az accentusok és intcrpundió. 
l,an esett apró hib,í.k kijadlá,i\ra ,l tis1,t. olvasót 1 11 k,:rnem; azonhaD 
a l övetkezőket sziilrnég<·� ]eszen olvasás clött kiigazítani: A 113. la 
po11 a LX�rXl. levél <:Íme legyen l\r1:-inc-:.y1wh S1·hrdrl (nem megfordít 
va); a 158. lapon a XCfl L lev(:i 1828-Lan nem 18:?,.lJcn költ; a 168. 
J. pedig a Cl-dik 18:W Len, n m 1828-ban; végre a ] 90. l. 2-dik sorá
ban olv. "e nagy ember" (11cm: ep;y n1.gy ember) - I' azinczy alúid -
sa mellett 1. 270. 27�. 27 . a 111. h. t's �- /,. kitörlcndií. 
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I. 

KAZINCZYNAK l'ISFALUDY KÁROLY. 

P st, 15-da l\Iay l 820: 

Tekintetes Trí/;la!Jfr6 Ur ! 

Azon tiszteletull ösztönözve, melyet a Tek. r megis
mért érdemei s lelkes munkái benn 111 gcrjcszteltck, l>átor
kodok ismeretlen csekély clrnmntikai szcrzeménycinimel ked
veskedni. Nagy örömömre é::; viga::;ztalásouir a  szolgúlna, ha 
a Tck. · r mint bonnyi nyelrlink: s litcratúrúnk halhal6s 
előmozdítója azokat kedvesen Yeszi. Érzem ugyan bo <ry 
nagyol>L> elme várakozásinak meg nem felelnek I s né mely 
hiányosság·ok azokat bomályl>a vonjúk: cle még is ke
cseglet a remény I hogy a lrnzgó tanulónak első zsengéit a 
felszentelt mester méltánylani tudja I s ön tehetségét mér
tékül nem veszi. 

Nincs hazámban I kit nyngollabb szívvel mernék ma
gam felett l>irónak meghívni, mint Tele Urat 

I kinek az 
irigység és rágalmazás tőrei annyiszor leperkccltek rnellyé
rLil; ki fclemclkcdvr, a tudó::ika ösvényrLil I mélyebben be
tekintett volna a rnüvészség templouJába. Nem rnrrész
ség tehát

1 
hanem fiúi l>izoclaloni vezeti tollamat I rnicliin azt 

kérem: hogy méltóztasson a rrel<. Úr munkáimrul i 0·az ité
lctet tenni I hogy jövendőben lmljarn a jót folytatni, és a 
rosszat kerülni; méltúztasson velem közleni észrevétel it, 
hálaadatos ;\.gomnak az lesz elsö jele, hogy azokat minrlen
l>cu hi ven követendem. 

Tatárjaimat 19-cl. esztendős koromba irtam I l\ka
1 

, li
bor késöbhi rnunkiim. l\fi a nyeh-et illcti

1 
mcgTallorn: most 

kezdem ta1nil11i ; nyolc c�zteudeig lérén a kiilföldi.in 
1:;: 
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magyar könyveket csak alig láthaték; most kezdek válasz

tút:>t tenni, s a nyelvnek rövidebb és nyájasa.bb fordúlatit

megism erni. 
Hogy a világnak a Tck. r eránt való ti:ztcleternet 

rncgrnuta sarn, kérem , méltóztasson éppen most munkában

1 °'rö ezen címü tragoediúmnak : ElsíJ UMszlá nwuyct1 · kircíly 

'WU!J a T�rímni iitkü::et - ajúnlúsát el fogadni. Vannak több 

ké z darabjaim, de amaz kedveltem: 1így vélem, legjobb Ü·i 

s boc:y e részben örömem teljes légyen, azt a Tek. Úr ne

, é\" ,J, mely minden igaz hazafi. előtt oly becses, díszesiteni

olwjtan.\rn. , 'zán<lékom azt még ez idén kiadni, s legfőbb

gondom lé zen, ltogy a m unka ktüt:>öképpen is céljának

megfelcljeu. Erre adandó engedelmével, mcgYallom, nagyon 

szerencséltetnc a 'fck. Úr, é:; crűL, é:; örömöt aun a munkáJ-

kodát:>om n al{. 

A Tck. Úr kcgyrsségében ajánlott yagyok és maradok

Tekintete úrnak 

II. 

i�a� tisztelője szolgája 

Kisfaludy Krfroly. 

KISFALUDY KÁROLYNAK KAZINCZY.

l{isfcilucl!J X1frolynC1k 1\·aziw?:y Fer ne ti.-zteletét.

Nagy fonyü férfi, tisztelt tár;:;am, barátom! Hajlan<lósá

godnak szép zúlogaii leveled és a IJárom nyomtatvány, engem 

váratlan örömmel leptek rucg. Annak a ki a l:azát a rui

pályánkon szolgálja, nincs szebb jutalom, mint szer Lyc látni

rnagút azon tár ·aitól, a kiket becsül . Mert az a taps , az a

füst, a mi bennünket néha csiklandtat, és a mit magunknak 

iljui éveinkben igértüok., annál inkitbb ycszti cl előttünk bc

csél, minél inkább érdemeljük. azt. Örömemet a Te szcrelc 

tcden neveli az a gondolat, hogy szerencsétlen ös:,,;ycakadá

:om után Sándor testvéreddel, legalább az egy ik Kisfaludy

nak <lic ekedhctcm barát ágával. Ö és én nem egy ösvényen 

járunk, s nem lútom miért kellene, mikéut lehetne nekem 

tekintenem ölet kancsal szemekkel. Mint szerelem <la\losa

i,:. l<ISF,\ L"l'DY l,,\IWLY. 5 

ő nekem mind· g nagy marad, s én nem ismerek fr<it, a ki

együtt bírna, vagy együtt bírt volna minden tökélyt, s annyira

elhomályosítana minden másokat, l1ogy mellette az igaz fény

ne ragyoghasson. 
Úgy írod, hogy katonaságod Tégedet sok ideig tartván a

haza határain kivül, nyel vLinkkel szorosabban C'sak rno t 

kezdesz ismcrke<lui. Örven<lj szer ncséduck: a Te magyar

súgoc1 velős; s erőt szer zvén a francia és néwct 11yclvck

bcn is, annál inkább meg fogod nemcsithctui a honit, által

l iozvá.n i<lc azoknak kénycsségeket1 dc a mi szép nyelvünk

virágiról cl nem fcledkczyén. Arra ennek uagy szük égc van,

mert ez nem rég olta mívcltctik , s mind:·n nyelv tanult a 

mások példáján. Az elébb ntóbb úgy is megtörténik; akármint

ellcnkezzeuek orthologusaink. Tisztelui kell a zokúst é::; a 

grammatikút, s jnj annak, a ki törvényt nem ismer: de az

ízlés nem kevésbbé szlikségcs és biztos YCzér.
Itéletemct kívánod dramaturgiai dolgo zá aid felől. Én

e mezőbe soha sem mcr�cm vágtatni; érzettem kCYés erőmet,

s ez legalább szerénységem bizonysúga. En;;edd tehát hogy

egyedül jámbnsidra mondjak egy két . zöt. Te a spond. é:) 

jámb. közzé anapestusokat és dactylusokat is elegyílesz s az

nincs ellenemre; noha én a jámbust inkább szeretem, ha �pon

daeu okkal vagyon is elnebezitvc, mert a beszednek kornoly

sá.got s egyszerü arcot adnak. Egy látszik ellenemre: az, hogy

az utólsó lábon nem csak jámbus pereg. Ha nagyon meg nem

csalatkozom, erre nincs példa. Vagynak jámbnsok, kemény

ütésü lábbal az utolsó be1ycn; dc akkor minden sor ilyeken 

végződik, s Skazon nevet visel. 
Hogy a Várnai Ütközet elébe nevemet a karod fiiggesz-

tcnii az engem kevélylyé teszen. Ha<ld l�tssa a haza, hogy en

gem barátságodra méltóztattál. Egyedül arra kérlek, hogy

ott ne hozz elő semmi magasztalást; tartsd azt az érdeme

sebbckncl·. Lct,'yen azi a ruit mondani fogsz, semmi egyéb 

mint szeretet sugallása. 
Élj szerencsésen, tisztelt férG, s b arútságodban, ru ly-

lyel önkényt jövél cllencmbc, és a melyet én bálás szivvel

fogadok, tarts meg. A szerencse koronázza meg igyckczctci-
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d 't. 'l'c ilju ,·agy; :1'1, út t rh s: dc erJ.;y kedvező isten segélyé -
Y 1 U1cgt'uthatod. l\[ 11j teljes cl::1zánással neki, s a nehézség 

l ne lanka ·zszon , a liaszonlalan taps el ne széc1ítseu. -
zéphalom, wartius 2�-d. 1820. 

III. 

y A7'1 Tczy _r_\.K K[SFALUDY KÁlWLY. 

Pesten 28-a Dccemur. 1820. 

Tel�intete · Tcíulabil'ú Ú,· ! 

H�bz szeriut távo1lé t, ré::1z sze1 int betegeskedés, rész 
zeriot alkalowd1,rá.::i ballaszták oly sokú a választ a Tele 

Úr keLlve::i l 'vclére. Foga.dja most kedvező szemekkel a Tek. 
Úr buzgó kívánatimat ezen új esztendő keltivel; és halJár a 
jelenlét tiszta érdemeit elégképp rnéltúnylani nem tudja, emelje 
az legalább Tele Úr nagy szívét, Logy vannak csendes keblek, 
a, melyek Tek. Úr szercncséjiért igaz buztlúlattal hevülnek. 

A' Várnai iiiközel elkészült ugyan, clc némely heányos
ságok new engedték meg a sajló alú boc ájtnom - de nem 
sokára meg fogj lenni. Az alatt bat kissebb darabok jelentek 
meg tölew 

I 
és az első alkalommal fogom azokat rrek. Úrral 

közleni. 
Sokak unszohLsára eltökéllém magam egy magyar al-

maoakot 1 22. eszteudörc ki aclui - r 1clynck dedicatiójút a 
császárné itt lélében igen kegy csen cl is fogadta. 

Miutl.10gy ezen almanak hazánk asszonyainak lészen 
szeutelve, tebát azon törekszem, hogy az mind külső ékérc, 
mind bel ö érdemére a külföldiekkel yetélkedbcsscn; de azt 
a nagy célt csak akkor érhetném c l , ha ily lelkes férfiak 
batbatós segít égeket tőlem cl ucm vonják. Azért kérem Tek. 
Urat, szerencséltcsse ezen igyekezetet akárminő elmebéli 
munkáival

1 
hogy ezen ága is a szépliteraturának hazánk

ban terjedjen, és ne kéuytcssenck jobb lelkű asszonyaink ide
gen nyelvhöz ragaszkodni. 

A rézmetszetek többnyire jó hirü müvészektöl készít· 
telnek, a rajzolatok tülcm lesznek 

I 
és mind a hazai történet-

ÉS 1(1:::WALCDY K.\HOLY. 7 

böl öszvc zedett scénák. Báró Mednyánszky régi vúrokat 
ígért. A császárné képét Julin :?gja metszcui, azon magyar 
öllözctbeu adatik. elö1 ruclyllen O Föl égc Budán először meg
jelent. 

Ilabogy Tek. Úr ohajtolt muukával scgítui méltúz-
tatna, örömömre válna, é::; bizonyos 1 bct clWrűlhetctlcn há
lámról. Az alrnanak foglalat.ját Tele Úr leginkább meg tudja 
balározni1 azért arról nem is írok, csak az egyért c::icdezck1 

bogy a poesis ne személye::;, hanem köz tárgyat foglaljon 
magába. 

. \. Pannonia Rc<lacliójánál egy szonetje vagyon Tek. 
Urnak! lw :ozabcal, örömmel felveszem. 

Ha valamely munkával szercucséltct Tek. Úr, mél
tóztasson azokat a<lressoill alatt Tratlucrboz utasitui, kü
lömben úgy járok mint Tek. Úr hozzám küldött levelével, 
mely majd bárom holnapokig a post�rn Jhevcrt; d ha lehet 
mentől előbb, mert íeLruúriusl>a már Bécsbe kell küldenem 
a censur:.t alá: úgy volt a esús'.lárné paranc ·olatja. 

Azon remény nyel, hogy Tck. Úr kérésemet méltalui fog
ja, és ernelkcdésUnkre célzó törekedésemet elöwozdílani

1 

maradok 
Tekintetes Úrnak 

IV. 

igaz ti ztclöje szolgája 
Iú:ofufody lúfroly. 

KAZINCZYNAK KI 'FALUDY KÁROLY. 

Pesten 1:3-ik l\Líjusu. (1 21). 
E.nzinczy Fe1 ·encnek J{i.'frrlucly l{cfr. li:o.:ll'letét, '1cinUi 1'di;e:deU:l. 

Nagy 6rdemű férfiu! kedves barátom! Engedd az érdemet
lennek bogy ezen haugon folszól hozzád , és baráti szív6t, 
mely én.lcmidet egész teljében érzi, ujoonan ajúnlja , és sze
rény s ga zdag mcllyedbc fel venni obajtja. A nagy lelkek 
szép sajá!sá.ga az

1 
a werész kezdüt ápolui; t6geü is bar[üom 

ezen nemes tulajdon bírt ifjonti muukámnak m6ltatására. 
Öncndek

1 
ba <lolgozúsim bizonyítl1atják, hogy téged -vettelek 
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péld.'.L úl
1 

G · téo·ed érteni 
I 

követni legfőbb szorgalmam. Ne
kem e rózsú� p,'tlyim - mindenfelől emelkednek irí
g; ,ek, kik lclk t letipró szerekkel ostromolnak , ámbár 

fényre n m d;yok, sőt azon idétlen magasztalások, melyek
kel néhányan g01:<la1lan illettek , iukább terhemre , min 
örömömre szolgáltak. - 1\z az iró világban lcg ajnosabb ta
pasztalás , hogy ritkán találtatik egyenes szív, mely epe, 
yagy méz nélkül ne közleoé érzemény it ! Te kedves barátom! 
ki a köznél fcljr.bb úll z ,  kinek annyi viszontagsúgok nyílt 

tckinlctet a<lának, Te légy ezeotúl a szent oltár , melyre le
te ·zcm ál<lozatimat - itélj munkáimról , és a te javaslásod-
n:i.l bír n megállok. 

A zsebkönyv augustusra kijön - sajnálom hogy Igaz-
zá.1 ezen tárgyban megütköztem, mert nyilván látom , hogy 
gyikLiuknek veszteni kell - ismered hazánkat: két zseb

köuyvre nem nőtt fel. Ila ő engem tudósított volna, máskép 
léphetne f cl ezen intézet, éa a kettőt egybe olvasztva töké
klesb munkát nyújtbattnuk volna a hazúnak. ReménJ.lem hogy 
az éu almanakomban találsz néhány darabokat, welye �-
figyelm det serkentik - mibánt a eensortul visszakapom , 
közlöm foglalatját. 

E következő versezést, melyet almanakom számára ké-
sziték, ítéleted alá bocsájtom - szolgáljon példára., mennyire 

használtam jótévö munkádat, és mennyire léplem elő a Szép 
Litcratura ohasása és tanulása mellett . 

Lé0y boldog! Küldeményedet köszönöm, és használni 
o·omj légy mcggyözödvc} hogy nyílt karokkal vár tisztelőd

](. Kárnly. 

Öt heti itt mulatásom után sietek Pécelre. Töltényit s 
a Vcrscgiségek.ct Ballára bíztam. Minden bizonyoyal veendi 
U rnm Bátyám. Ajánlom magamat. 

Az Élet Komi. 
Gyöngén ringatva jó anyánk ölében 
Vigan kezdjük létünk szép hajnall\t, 

I' Ct l i *). 
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A jábzi gyermekség bájos körében 
Csókoljuk a jelenlét angyalát, 
A kétes távolnak sötét ürében 
Hiú fJnyt ködbe vont szemünk nem lát· 
S könnyi.í habok között L:begve létünk 
l\Iindcn bájképnek oltárt díszcsíti.ink. ' 

Minden kelő nap idvezlö sugára 
Akkor vidám örömrJ integet, 
� ártatlan lépteink min len nyomára 
E<lcs megnyugvás rózs.ít hinteget; 
A j,\tékhely fő vágyaink határa, 
Csalárdul a remény nem hiteget; 
Mély sírok halmain mosolygva állunk, 
S legkitseub tárgyb 1n nyilt eget találunk. 

A b:mbó fejlcclez, s rernényvirága 
Egy új élet melPg karjába dí.il, 
A zsenge kornak tiszta boldogsA�a, 
Szép álmok özönébe szenderül, 
Szorúlt melyüulrnek ébredő világa 
Fenláogol, s üj világokat kerül ; 
A bös hajdankor telt szi vünk folé leng, 
S a nagy- s dicsÖr<! lelkesülten éleng. 

Szi.ik már az ősi ház, tovább repülni 
Vágyton vágy a fcllengő ífju tüz, 
Kiesb viráoy látszik felénk derülni, 
Hol majd egy szép t üodér karjára fiíz, 
Kivel diihös vihar közé merülni 
F ·szül keblLiok, a gerjedő, a szí.iz; 
Mienk a föld, mienk. egész teremtméoy ! 
S tettekre szólít egy hizelkedö fény. 

Kinn a zava.rban küzdő szenvedélyek 
Gyujtjak szivüuket nagy célokra már, 
Bizonytalan tárgyért hev(il a lélek, 
A forró képzelet csapongva jár, 
8 míg szunnyadoznak a nemesb Lök l!yck, 
S a lángerö tisztább formára vár, 
A föld határin túl szállong az elme, 
S ábrándvilágba leng öröm- s gyötrelme. 



' liiuor fl'lhüköll lllÍHt a bZép Auróra 
J"n egy istenné, s kéjmalas,.tjait 
Lch lv, ,t Lon'ilt ,ilmi11dozóra 
J 11tézi :t \'ad tüznek árjait, 
�· ,u1 föltli tényeket nyújt minden óra, 
' ,gy bájalakr.t füi1i álm it; 

És Pharu zké11t a \·:indor éjjeléb•·n 

�,!; l[ueu f;nylik hulla.mzó melyéb n. 

Ott úll a;,; [fju ! s tiszta bódolatja 
S;,; •relmct n1.ll s érzésre olvado,, 
A viszonhí.ng őt i st�nné avntj,t 
)lidön a hív karjália' rin° adoz ; 
Egy pontra gyült az él t foglalatja, 
Az üsztönzaj csak élne lolJbad z; 
Míg össz.:forrt Jényök Ilymcn szavára 
Egész édengyönyört ,·gy percb.: :dra. 

K •dves Júncokra kötve m,Í.r sirigbn 

horunk repi.il, s a s,.ív mag�í.ba tér; 
Az ífjuság sze·zély •s úlma illnn, 
S a gondpályán lassúclan l1ül a vér; 
Férjfjult eröok valót öld busítlan 
S a hulladó virág gytimök öt ér; 
Szc11t tartozások teuni k (nyszerítnek, 
· a férjnek súík, dc �zcbb határt keritnek. 

-r.Iillőn bazaját rabbili ncs feny íti , 
BösziílL érzéi:scl harcmezőre száll, 
A szép „zabadság hös lánggal hevíti 
Koriíluörögjc bár ezer halál, 
Nem csügged, s honvéd füztét teljesíti, 
. Iíg gyöz, vagy tt:,,tb,.mtok közt ,-irt talál ; 
8 a jobb utókortúl remélll·c bérét 

dicsborostyánzott kio1 1tjct \' 1rét. 

}.lint a szirt, megvív[u1 a ré:oz düh 'vel 
Iegzúzzi1. Qt;eán dagályait, 

A férjfi ércpajzsként erős mclyével 
Enyclgi a fiOrs csapdozásait; 
Épít, munkál, gyíijt, koc:kúz életével, 
· a közjúért áldo:i:za napjait; 

Szép hölgyén, magzatin, s baráti szíven 
Fligg bollhgsága, s léti célja ltiven. 

.ÉS K[SFAI.l DY 1._.\t{ LY. 

Most a l}íngész teremtö íl1letésc 
Ösvéuyt lobbant söt 't hom{drokon 
l\Iin addig jós lelkünk csak fi�·jtvc l;é�e, 
Fénynyé villa11t a bliszke homlokon· 
Mindenható elménk istenkcd !se 

' 

Ég-s földbe lut mint a kivel :.okon 
S buvár nyilai a. lét titkába \'ágnak 
Vezér szövétnekíil az ész s vi lágnak. 
E pályán lep meg éltünk nlkooyatja, 
IIalántékunk télszínbe öltözik, 
A gyors idő tuzUnket oltogatja, 
Világunk bú� hom)dyba költözik. 
Kiélt keblünk 'lvromjait mutatja, 
]\omoly szemünk csak si,ba Litkö1ik; 
S mit egykor a. sziv oly imádva kére, 
l\Iost clisz1len lrnllong a v,lló j1'gérr. 

NB. Még négy stropba_bútra van. 

V. 

11 

KISFALUDY KÁlWLY.N'AK KAZfNCZY. 
{cle;:; l�erM !J;:;éyt 11i ! 

Stauzáid felől Szemerének magasztaló szavai utúu sok 
jót vártam; dc azt a jót1 a mit J..,enuck lel crn 1 neru vártam. 
Mely kényes és mely ékes beszéd ! a darab mely töu1öit ér
zésekben, gondola.tokbarr ! mely tömött festésckben ! Valósá
gos jólétnek veszcm 1 Logy a szép dalt velem közleni ruéltúz
tattál1 addig is mig azt elkészül vc láLLaiom. - Dc a lriuw
pltatorokoak szabd volt vadan kurjongani1 hogy magokat 
el ne hi0-yjék; lialljad tehát Te is azt: - ,,lrnrútorn1 filngoría 1 
filagoria ! s Virgil solrns m irt öta11zúkat; ü liír6t ·cm hallá 
a nyolea8 rimeknck. Tépd cl dalodat1 scrurnit sem 6r ! l\Iútra 
ptrLisszcut 1 Fátra. ptriisszcut; írj Lút négysorú slróphúka.t 
mint Gyöugyösi. Szebb az olyan mini a stanza." - Öleld Sze
merét1 s ülcltcsd meg rnagac1::tt Szcwcrévcl1 s szere:ssétck gy
mást vég és baiúr nélkül. Egy dicsőség fog· köriil bcnucteket. 

Szépbalorn1 ruájns 29. 1821. Öröl híved 
K. p 
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VI. 

KAZI JCZYNAK KT FALUDY K.
Pesten 2 cl. lO·br. I8:2L. 

J{ecli:e , Bcmítom ! 

Vedd Anrúráuiat oly szívvel , mint kiildi a kia ló, s

ha némely jót találhat z benne, zercnc éltetni .f o.g
 az a .g�n

dolat hogy hazám lelkesb fijai csekély iparkodas1rnat rneltat

ják. Légy cnge<l 'lmc::, bi\Jáji s bijányai it:.;U1t, gondold el,

hogy nagy volt a szándék, csekély � tehetseg. . ... 
Fájdalom, hogy épen a k elves clarabodban lt1ba. tot-

tént; mentség mre zolgáljon az, hogy egé�z dologban es�k 

egyedül \é,·én, mind a szük iJö, miud akkori betegesk.
e dé .ern�

célomat ncheziték. llcménylem az el nem (fog) ijesztm tovabb1

munkáktól, é' ámbár Igaz úr is folytat ja '.lsebkönyvét , ezen

intézetet se fo·)·oll ré;:;zvét nélkül hagy ni . 

Ha oln:na.k köz túrgyat illetö munkáid 
I 

melyeket ne-

kem szánni métóztatol, kül<ld el mentől előbb aürcssom �latt,

hálá.-; kö ·zönöttel yeszern, és észrevételeidet használván, mi-

velödésemre fordítom. 
Boldog új csztendöt kivánva maradok ruiodenkor

igaz tisztelőd és bar:itou 
J(isfalwly Károly. 

Vll. 

KAZINCZY AK KISFALUDY K. 
Pesten 10-ik Január. 1823. ') 

Tisztelt Ba1·átom !

Őszinte feleletre buzdít utolsó leveled. Hogy te Igaz

nak bövebben küldél do1gozásaidból, sajnáltam ugyan, de

nem yádoltalak mert valamint magam szabad lenni kívá

nok, úgy másba� is tisztelem ezen tulajdont. A �zé� s jó itt 

is amott is egy .'zent célra vezet., s bár minden ktado a szép 

után nyúl, még i'3 irigységre nem vetemedik, s ha ezt. forral,

t ebetetlenséget, alacsony lelket mutat. Vannak ugyan embe-

') Vet�em Július 1-jéu, a l vél Helmeczynél eltéved vén. (K. F.)
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rek (sajnosan tapasztalám) kik minden ügy kczc1bc baráti 
részvételt színezve mérget kevernek ; dc ily tompa fullánk k 
nem hatnak az cgyenc.s ú1ra. 

Én soha nem akartam Igazzal vetélkedni, sem ügyeke
zetét gátolni. - Három évek cliítt, nem is sejtvén hogy z-; cb
�önyv ké·zül, már sz clcgcltem az Auróra ,zúrnára, cn1 él 
fogva senki sem vádolliat, hogy gőg, vagy f'ényvúgy, ngy 
nyereség szomja birt ez cn gordola1ra - nyildn k zdc1tcm 
és 11yilvún fogom vinni, míg kedvem, mig kiirnyitlúllásaim 11 
gedik. Mind n intézetncl' t.:w1adnak sokszor lt irn1 lan púrt
fogói, kik ezt amannak kárával emelni töreke ln k, azonban 
h i b.etc<.1, hogy a sok buta dicséretek, n k ócr:;árlúsok 1 udtorn 
nélkül történtek. Két zsebkönyv becsiil tlcl n egál Ihat lrnzánk
lnn , mindegyiknek vagyon publicoma i csak azt obajtnám: 
hogy köz jóra, uc ellenséges indulatokra -r

ezércljenek. 
Hogy ezen munka által n m -rágytam egyedül nyere

ségre, halljad Auróra történetét. Kis jószágomba utazván, S;"in
dorral értekeztem szándékomrnl: hogy tudniillik Jiteraturán
kat egyzscbkönyv kiadása clős g'itl1etué s éu eltökéllém annak 
eszközlését. Ö Doboziát általadta, az�n fcljül az ugyan ak
kor nyert 400 ftot a �Iarczibányi fundát iójából ezen célra 
szánta. Pestre jővén, több nyelvünk ked-relüji öszverakánk 
:?OOO ftot Auróra kiadására; ez elegendő nem lévén, a többi 
költségeket magamra vállaltam , azon 1ekötelczésscl, bog:y 
én év.szerint a nyereségből 1000 yfttal ezen fundu t meg zapo
rito m. Ezen tökepénz egyedül a magyar 1itcraturára for
<líttatik. Így ke11 magunknak áldozni, midőn cl f'ajúlt gazdag 
jaink szunnyacluak. 

Ebből látod , bog·y nem bas'lonért fáradok. A munka 
sokba kerlil, 1000 jön fundusr:t, húzd le a proccntumokat, 
marad - semmi. N cm kérkeclésböl nyíltam meg előtted, hanem 
szíves baráti ösz.tönbiil, hogy Te, ki ann_ it úldoz:\l , szenve
d.él nyclviinkért, aggott napjai<lban láthassa<l , hogy fényes 
nyorndokodat bár gyöngébb erővel követui törckszliuk. Én 
neked sokat kö:szönök, és ha valaha oly szerencsés lehetek 
jót teremteni, lelked s11gallúsa vczetcncl előre. 

Vaj<la-U unyadod clütt térdet hajtok. Ez Ilébéuek 
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koron�'lja - s bútor erős sasként vál ki a többi szárnyalók 

ldizül. -
Mit íl3ainkrúl irlál, egész n nem igazolliatom; a korán-

ti di ·sér t többszcr önhittséget szlil1 s ez mindég bátra ta

szít. K"m '>l\·e felfedezni hijányokat úgy tartom hasznosabb.

Légy boldog! 

VIII. 

Örök tisztelőd 
Júsf uludy Károly. 

KISFALUDY SÁNDORNAK KAZJNCZY. 

J,;.isfulw ly . 'cí1nlornak K.az:nc:-:y Ferenc bw·cí/; szii;es tis;..teletét.
Újhely, , -ovcmb. 30-d. 1830. 

� rnzct sé•'·ed és ncruzetiiuk öriik fényüket yeszték cl

te lYéredben 
I 

Kúrolyban 1 s öröm látni hogy az ü kidőltét

mind n júk kescrgik. Én utána feltettem a gyászfúl yolt, s

bár az példa legyen pesti barátimuak is, kiknek hogy azt

tevém 
I 

mcgirtam. Annál inkább ohajtom most1 tisztelt férfi1

bog;y az e .,.ck a Te életedet nyújtsák igen bosszúra; hogy Te

p told ki nckiink lelkes öcsédet is, azt a minclcn alakba oly

�z rcncséHl ömleni tufü,t. Mely kár hogy képét nem bagyá.

l)e barútjai arról gonclo._kocltak. Az csak árny éka lesz ár

nyékának1 d a legkésőbb maradék tiszteletének még így is

kedYCS tárgya. Élj igen szerencsésen 
I 

lialliatatlan férfiu1 s

lá�sad ma,,·adat sok időkig tisztelve és szeretve. 

L. 

KAiINCZYNAK KI�FALUDY S. 
J{a;_i11c::y Fen:ncnek E.i.efolucly Scí)l(lo1· tiszteleM, hosszú életd

1 

és lJolJogscígot. 
Vettem becses le,-eled t1 l'úroly öc�émnek, nemzcl sé

glink és Jilcraturáuk egyik jeles liüssének halála felett ér
zett búmat s bán:üomat azon örömérzés derítheti valarncny
nyire fel

1 
hogy mostani literatúránknak egyik föszerzője és 

ahq1ilúja Bcnneu rn "gél l�ltesscn is azé:;! szivrrubül kivinorn, 
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sokkal továbl.>1 mint a mennyire közönséges emb r knél a kö
zönséges élethatúr terjedni szokott! \dja Nékctlazt amitiic ·éni
tul elvett!

-:- Rész 1étecl annyival inkább érclekel1 minthogy Te 
:7agy az1 kl hasonló egy erős, Yiríl<\ éltes iölgyhez 

I 
niely az 

HliJt maga körül repülni, fergetegeket 1ámacln i és oszlani nu1 O'a 
körül fiatal fákat tenyészni )útja, - �zinte f'él századig H�t
tatl a magyar literatúrát halad.ni, annak hősseit körüliHtetl 
uőni1 szaporodni 1 munkálkodni, jobb rosszabb gylimölcsiiket 
tcremni1 és kisscbb nagyobb dicső éggel kit1őlni. 

A magyar literatúra Károlyban igen sokat ve ztctt. 
Nem részrehajlásból mondom ezt 

I 
mivel testYérem1 hanem 

azért1 mivel tagadhatJ-tlan szomorú igazság1 melyet minden b 
cslilctérző ellenségoek is meg kell vallani. Ü lelkének testé
nek minden erejét, a sorstól vett minden tehets6gcit litera
túránkna k áld0zta fel. Ö1 midőn ni:1sok még katonáskodui 
kezdenek, mir főhadnagy volt 1 s atyánknak akaratja1 sőt 
tilalma ellen elbagyá a katonasf1.got 1 csak hogy életét s min
den idejét literatúránknak szentelhe. se. Atyáok őtct házá
tól eltillotta1 mindenéből kitagadta azon esetre ha valarnclv 
hivatalba nem lép; dc semmi erő vagy lrntalom 'ö benne azo� 
erős egyetlenegy indúlatot el nem nyornhatta1 melylyel a ma
gyar literatúrához ragaszkodott 

I 
azt úllíl,;'w 

I 
a mit én is1 

Logy a„magyar nemzetnek ennél fontosabb szolgálatot nem 
tehet. 0 a legnagyobb sziikségekkcl küszködött, ő minden 
örökségét előre clköltötte1 sok adósságot hagyott maga után

1 

csak hogy r�;yetlcn egy indúlatjút követhesse; - s most, 
midőn az :Utal, bogy a J\,fagyar Tudús Túrsaság liclybéli ren
des tagj;'rnak neveztetett; miclün a Jdell!.w és 1'drsa/kr1d1; 
nevezetü újságúnak kiadbatúsúra engedelmet nyen-én

1 
magú

nak jónál jobb ex.isteutiút szerezhetett volna 1 most kclle néki 
kidőlni, mint egy erős fiatal Linak 1 legszebb s j obb g·ylimölesö
ket tcremb tü korában! A m0húcsi ve�zedelcrn olla) midőn ncm
zctunk mag�tnhangzú emzet lenni mcgszli11v"n 1 egy oly 11y0_ 
morúlt mássalbangzóvú lőn mint a fran<.:iákn:'d a !t b Lii1 
melyről csak azt tudhatni, hogy az ABCébcn még rnegva
gyon 1 dc csak ritkán ballhatni1 - nem hiszem, h ogy a ma
gyar oly nagy n 1eres6gnck örvend.betelt Yolna 

I 
ruint 1110 ·t az 
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által 
I 

hogy az orszúggyülésnek végzé ·e szerint a magyar 

nyclY végtére keuyérnyelvvé lehetett ö011ön hazájában. Ká

roly yc1link egyLi.tt ezen nagy nemzeti szerencsének nagy és

gyors rnunkússa volt, - kiilüuösen 'fc 
I 

tisztclt
1 

üsz bajnoka

nyclviinknck, ki fél zázad o1ta soha cl nem csUggedtél . -

} áj nekem, hogy Karoly ezen örömnapját és arany korát 

nyclriinkuek meg uem érhette! -

Végre is sak azt. kívánom: Elj bolJogúl ! A magy arok-

nak istene adjon éked oly hosszú életet, a milyen hal

hatatlan és ürök m::natl érdemed és cmlékc(1 minél ::i.cll1ig,

rnig e ak egy magyar él és heszéll a földön l 

Siimeghcn December 16-k.\n. 1 �O.

. 1 

11. 

l
r 
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I. 
KAZINCZYNAK SCI-IEDEL. 

p 'St, m{tjU:3 1 1 '2J. 

Mióta a Tel . Úr érdemeit ism mi tannllam, cgtem a 
kivánattúl magamat levél által bemntathatni ... ]\fost tchút, 
midőn az ide mellékelt könyveeskd 1) közre bocsújtom k
hetetlen az alkalmat clszab1 '7tanom stb. A rnúsoclil pél
dúnyt rn6Hóztassék 11agy rC'rnén ü Emil fiúnak ítltnlaclni . : . 

Közlöm itt azon gúnyos Ycr··ctctC't, melyet Cziukc Fc 
reuc úr 2) ellenem írt, s a pbilosoµhia III. osztúlyúlian hall
gatóinak diktált ... 

II. 
SCI-IEDELNEK KAí.:INCZY. 

Sz((phnlo111, m:i;us 15 lb:.!:: 

8cherlelFei·encJúzsf.fnr'7� K.a.:;inc.zy Pf',·cnc brmíti s::í,;es irlveddJt. 

Fogadd szíved köszönet met kisded1 dc nagy bccsüajún 
dékodérl 1 s fogadd azt fian1 nevében is, ki most tanulja _)a
takon a Grammatikát, s így maga azt még most mcg· 11em kii
szönbeti. Adjitk. isteneink, hogy egykor mcgérdcmelhesse ú 
Te figyelmedet, s a Ilelmcczyét s Vitkovicsét. A g) ennek 
eleven, tlizes, s tanítóji s társai fdtal kcunltctik. Dc f 1 
fog-e lépni pályúm ösvényére, még ki nem láthat am. 1 fe 1 • c11 
a merre istene fogja biVLi, csak jó lcg') c11 s szeresse a Szcn-

1) ,, Tsokratcs Erkölcsi [ntésci." Pest, lö:l:J. 
') Felclctííl nz Isokrates mellé ctc.;t t, öt is mcgtúinadú, jPg-yzésl'krL: 

Czinke F. a m:1gynr literat,1ra tanszékébt n RL;nti utc'nl,i:i volt! A glÍ11.\ 
ver:; drnc: Trn(rís Lev,;tke e_qy ifj,í múdi 1ll11.9yr,rh11:., lll'III Jlt>1ilngwihoi, lm
nem 1//olog<Js:.ho:, ni .\qJ,Í111lil sií :íri y<q, 1, -. ag) i� mett ez így 1•yo11,t,1 
tási 1,ot/rís 'l s11'.réí11 \ agy Rzii1·ii11, \.qJ;Íti11:1 kdiit,ii ', 1 ,,:t' .Í''l,lJ .liirsii ,í1·,.i1:1. 

�-· 
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tct. Púlyúnk nem fog soha szükölködui követüiuk nélkUl, 8 

a haza férliakat cg-yéb pályákra is kiván. 

Sok okoknál foo·va érzrm én magamat fdéll Y wzatni,

!-1 egyike ezeknek az1 hogy Te i 'mered é.' l·c-lvelled a Rég ie -

k l. Hán) au vao·ynak azok kilzt, a kik e iuúljúk a sol· 

könyvet, s nyavalyús verseik t öntögdik, hogy l::iokrates fe

lől cp:yel et tnduáuak , miut hogy élt , alaha valaki 
I 

a ki e 

ncv t vii:l ltc?:::, fordítá oü gonüos, szcre11csés 1 nyclYe<l tauult, 

s Néked is nagy a Czinke és Vcrse1:,by cl enkcz(íj 
I 

a. mi Hé

vaink .• \sszon 1i állat rnébéb n fohantatott Hévai i · , dc is

tc.ntul, s érezze hogy s•)kra ment , a ki leg inkább ö kedveli.

rrof. Cúnkc úr igen híren fe.Ji magút közlütt vcr'ciuc 1 • .i.Tc

akadjunk fel, szcrctetr • 11 élt<'i barútow, ne akadjnnl· f'cl hog;y 

nag ou szereti a régit s nag;yon gyülüli az újat. Y cll '1wk 

olyanok is, s tisztcljul· a vélekcclé::, é;:; szllllá. szab: (1<.,;tgút. 

Üi:lzlún hányszor rnn már rncg,,en'C ízetlen égciérl. S 1uely 

kár az, a mit tehet'? ltu iigyunkct nem féltem, sem másti'Jl,

sem tiílc. Hadd mondja bút a mit akar. 

Bats{u1yi kik.apá a nuvrúél. Lincbcn fc1sö Anstriában

azt hi é n  ··rnclv lcvd ·züine,k 1 lto;;y ha ö fújja rn• g a kürliit,

· üs·zeroggy:1u1Ja.l· a Jéridiú köta1ai; s így ucm esik ros 'Z(1l1 ha

a niindcutudú cml.>�rt c;y kis t;is ·zcntésbe hozzú ok. A mit

ucki lap GO. moJH1úl , igen bölc,;en van mondva, s bár utol 6 

öt szavaidat megfo2adná , s úgy irna, a hogy egy Párizst

me�júrt embertől y:\rni lehet. Dc lírajta még Púrizs sem fo 

gott, s a francia l·cllcm bel) ctt rettenetes dagály s nevctsé

gcs pöffeszkedés van elöntve miud n soráu. ltn a tnuomá

n ·os e ':ttúzá. t I agyon sz relcm, szeretem olykor a szabclal

lrnzú ok.at is , (le csak ba 11cmesek és elrné.:ck: a rnit Bat .'t-

11) i a F,tlndi Programm:tJában mondogata, 11émcly citatn1110-

l on kívül Nl�')obb ré;:;zt vaµ;y liaszontala11, yaµ;y clrndlcu, 

vagy paraszt. lla szabad lto'lziul tc11ncm egy kér<'sl, azt t 

sz m bog;) b csüld igaz b c.·ed szerint magadat, s ne kö ·s 

többet belé, b, az öf'orrnál·ba. Nrm érdemlik1 s a per alkal

ma ·an cl van dö11t,·e. Élj ::,zeren ·::,é:ei:, s tart:,, meg 11c.Lgy be

e ü b,1jla1Hlú·ágoclban. :-:,zéphalom Máju: 15 d. 1. i2. 
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:7,d.ó e hoe;y Bal <111) i az , a ki bctü ·zcdiítu és l crn tol-
luru

_ 
Yctkct, a nyelt (nyelv lielyctt), iiekcru tnlaJ·don1·t:t ·1, 

k' 
< • az az 

a 1 a uian arra fordított külföldi rcrnekckrl filaon. · 'l,· 1. ' 

' •) 11,T 

• J ) /(/ 1,/l(lfc ne. 

Y�.zc 
: . .i.,ag) on vágy?k �zL tuJn. J\Ier eddig ugyan nem Ba.

t�<�ll) it' liancm Batsanyrnak egy pap bará1jút uéztern aunak. 
h..erlek, ba tudod, tudasd velem is 1)Qstán Jeo·yezd f 1 1· 
„ á l · 

' · · b e pc. 1 

sz· asodat s szltlctésed helyét s napját. 

III. 

KAZI TCZYNAK CHEDEL. 
Pest, junius 2. 182:2. 

· · · Vegye a Tele Úr örömtől ruagán kívül lévö szí
v�m.uek oly. mclrg hálúját irántam uyilatkoztatott lrnjlandó
sagaért, n11lyl) cl rnindcnh 1nrtozik legföbb jotéYőjénck. Mert 
ele�·�1�en érzem 1?em1y1vcl tartozzam én s ruin<lcn többre vá
g) o ifJn a Tele Urnak. 

mit a uecses levél velem tudat Emílröl, igen örven-
<l�zt,eL S lio:.;;y. m

ár előre s:zúrnoL Lartha ak cg) kori bar:\t
sagara,. n�b.1 .aJánl��. �luriamiak általam fordított My 1 ·tll es 
C'hloe crnrn paszion Jatekát ... 

Hogy valahogy helyre lio;;za111 nevemet azok elűtt, kik 
e;�aw

_
i:rk�d a ké::;zi.�1� Is�luatcsemct oh asták, még angm,tus 

e.ut� k1 ak .rok b�i.:saJ�a�1 egy ci;omó vcnH ama pasztori já
tckkal c;yntt1 s L1stonai1 prosodiai é� nyelvi g1o:szákkal ... 
Azé!·t szal.Jadsitgoi ve ék m.iganrnak uéllány darabot itle csa
tohu, azoknak igen kcméuy rncgrostálásokért esedczvén. Ta
láltatik köztök egy szo11ctL is ... Itélje weg a Tek. Úr lehet-e 
belőle vala1ui, s méltó lesz-e kiaulll, a mikor már oly szeren
csések v .. ,gyunk e nemében a pocs1snak, Logy 1 ank nem al
kalmaztalható Boilcau e verse: ))Cet heurenx phénix est cn
('Orc it trouvcr . 

Septem�crben t�ilán szerencsém lesz Tek. Urat füép
balruon s ,cruelyescn t1sztelllctni; lia pc:dig ez nem történhet
nék, akkor a .gö1 ög nyelv tanulásálloz látok, hogy Anakre
ont az eredetiből f rdithassam. Mo&t ebez fogt om nem lehet:
angolúl tanulok, s ebben Döbrentei úrwtk f-.cgélyévcl él k. 



lV. 
. Tll IWbl NEK r .\Zl C'ZY. 

, , /,,:c11 l Ftl'< ,1c·. ',í .. ::-1j11eklu1::i11c:yFc1·n1r lim <iti s;:í.1 c.\idn::ll'flt. 

Yúlaszodat �scngéiclct egy héttel ezeliilt vettem. Mcut
:::;e11ek ki hala zthatatlan foglalatossúg·rn ,  l1o�y tüstént nem 
!'clclék. 

Te tü1, , a+ y, s az nagyon jó dolog Jlit ér az ember tüz 
uélkül "? mit az it]ú? �\ k rtész n lll örül a sovúny liajtúsok
kal uö\'ü usem téuck; a„t szereti, a mit nyesni kell. Dc sze
renc é. lé ·zcsz1 lm, harútid tiizedel olykor enybitik , s I ga
.:\b) ,nl ·úgj.ík liog:y a zsenge gyfünölcs 11 m mindég jó. 
.\ tenn �1,ct legnemesebb ac1ományút, a szülőgcrczdct, liicl g 
iíszszc l adja . 

.i:Tcmzctiink két zs bkö11yvrcl dicsekszik. 1 az Jgazéval és 
1· isialudyéyal. E:érdjcd rnngadtúl1 édes lrnrátom, nem volna-e 
jobb ez kbcn Jclcnnctl weg lébb? Én azt tanácslauám. -
Dc telj , itc.m a mit yúr z 

I 
s azzal a bizodalommal a mit ér-

lc1ulcsz 
t,ok jó darab 

I 
dc darabo.· uyelvbcn Mind az az új

1 a 
minek ziikségcs voltút nem látjnk; mirnl az a szokatlan, a 
mi 111acJtt meg 11cm tnclja első httásaval szerettctni1 nehezen 
esinálja szcrcucséjét. Ezt az rnom1ja) a ki maga is cl hagyá 
uiabút kapatui tüze últal, s mcgfulván , e ·zedclm s útjút) ba
rútjú11ak kimutatja. a. szirteket. - Elsü Dalod igcu jól gon
dolt darah: dc clfagytam a. cloiw szúra. Édes Gergelynek kell 
hag:nm.k. A 8 dik sorban az anapaesztct nem bagynáru meg, 
11olia olyan elég ntn Anakrconnál; taikit. Az apokopált bcn· 
llilnK é:; lc�tré1 ciuK is törlést látszanak kívánni. 

LinC'sibcz - kcgye8Scn é: kegyesen a Kegyek - s 
minek ez: oly édc. cn? sor L Liuesi) tiéd .... a második 
trnplia sok igazit:'tst kiv{rn 1 s a. Dal. zép dal lesz. 

;:,lnart Maric. 1 cw luclow crc<lcti-e , másolat-e; s 
. ,,crctuérn t udm.11 igy 1cm ezt. - tl1rúnjáu, tenném: székén. -
Cli l s I pcr:-onifüúlva Dics - Gyünyörü darnlJ. - 1\lely k�r 
lllt!, azok a ki lclmcs hiát nsok az én fölernet rlül'hlik. -- E: 
.tlú.1 1 ul, � IJ ,trntu111. te fo .. ·od-c) le-e Ritziol awpliiu1ac.;crnck 
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scalldáh 1i) holott spoudacus? Fulcdn ·k l1igy,L ne szem dnek. 
Szörnyüség azt hitetni másokkal, l.iogy a magyar ajak ki nem 
tuclja. mondani az egymás mellett úlló s öszveolvaclt kél vo-
ealist. 

Matbilclc. - i\li az a kÉlö - oltja ki tÜzél. Ez ugyan 
irtóztató. Külömbeu a dalnak sok érclcrne van. 

Fohász. - vúnd.oHL'l'ok. - Egy intést az Anakrcon
tikákra . .A sort nem rnin<leniiU szabad megszakasztani. - ha
landók// között. Fityegő rongy; s a rougy uem jú. 

Szent-Mi kl<'ls:yboz ( a ked ve�l.iez1 neme be,,.), Minek JI, !J 
halla KUprisz? Tenném Hallotta - tudniillik dalodat - azt 
vúrta111 1 azt ólrnjtottam) hogy Kliprisz vagy Culoe a r::iyrluszszal 
csúkot is ad neki. 

Carolínébez: Tem-e: ki állna ellene. - Én elisiókat s 
olvasztásokat szerelő) tennem ki á lan' el/ leuc. - Tüzt? ki 
szól így? 

Hasonlítás. - Mi ez: Erős b e  1 e <l nek '? 

ditás. 

Rózsaleány. Brávó! 
llomér feje és Anakreon. Szép az originál) szép a for-

Anakr. 3.J:. -- fényl - keruény. 
Anakr. daNolt. Minek az? Nem jobb-e daLolt? 
Vándor és Gerlice - reád;/Js - ez ugyan bizony uem 

szabad. 
Pentamctert ) penlamctert a Scbilleriliez . De jobbat 

mint németben. 
-v' -vv j-vu 1-u 1 - uv 

1
-v'.\ - vvj....:-vv - ·-vv:'.:,.íi 1, -

- vvj-vv i -· v\-v'.-vv:-vv 1\- vv \-vu - 1-v -\vvv -
Harng;szom arra) a ki nem érti a némcl proso<liút. De 

Schiller még is ezt a szép gondolatot mcgkímélliettc vala e 
rettenetesen rnsz két sortól. 

Környt1 örömt; édes barátom, ki lürlicti ezt? Van te_ 
reMT. De ne szaporítsuk a uelll kedvest. Minucu hibáid közt 
nekem ez lcgkeYésbllé türhetö. 

A Soncttböl igen is jó lcbet ; dc bezzeg kell izzadnocl 
rajta. Azonban az megjutalmazza a fúrndsúgot. 
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Kl1Rzködve mások Plútusz kényive1 
már jó Yolna1 de az a krfo!J ! 

Fény és arany-vúgy 
mert a pénz nem versbe1 nem sonettbe való. 

S nem éri harcok végét a kebel 
N eszeru magasra nem v - v fel 

Árny (újok) forr (8jok) így kidnná a rím, 
Latod hogy nem igazítok1 nem pótlok; pedig a, mit mn

tatok1 azt látod ruagadtól is. És igy abba hagyom, -
Édes barátom 1 én is úgy hiszem, hogy egymás a nyár 

felé meglátjuk; dc Pesten nem Szép halmon. Perem miatt 

oda kell mennem. Az igazság felemen yan; de húzzák a pert . 
Akárhol látlak, s:.i;crelemmel fog·lak melyemre szoritani. Élj 
zerencsésen. Széphalom junius 20-d. 18:22. 

V. 

F AZINCZYNAK SCHEDEL. 
Pest, junius 28. 18:2. 

(Egy új csomó verssel). 
A J1émct prosodiát rég wcg kivántam tanulni I de Golt-

sched Poctikájára sehogy sem bírtam mind eddig sicrL tenni. 
Most Horvát István úrhoz fogok folyamodni. Ha nála sinc 
m1·g, Lipcséből kell rneghozatnorn. Adclungtól nem találok 
prosocliát IIeinsins Bücher-Lexikonában. NagyJbaj az, hogy 
Pesten a klilboni 1) litcraturákból oly keveset kapl1atni. 

VI. 
KAZINCZYNAK SCHEDEL. 

Pest, dec. lG. 1822. 
Verseghy niucs többé. Tegnap korán reggel elaludt örök

re. Bet g8ége, a melyvízkórság, már rég kínozta, de csak két 
bétiti' nyomta az ágyat. Neru volt okunk öt szeretni ... még is 
megilletett a halálhír, Mert még is fajdalmas azt , ki közöt-

') Alig hittem szemeimnek, midön ez általam gyí.ilölt, ellenkezést 
magaban foglaló rossz sz.óra egy 37 év elötti levelemben bukknntam 1 
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tuuk o) suk�tig élt é::, munkúll-odoU; claérnúll'a ö1okn', .1, 

gyúszúgyon kiterítve látni! Holnap délutún lerudik. :N'yugod
jék cscnclcscn. 

.\. múlt hó11ap kczdtlércl lépkm új púlyú1nra, az Or\'O
si1 a, s eddig is i..irö111wcl tapaBz!aitain, hogy 1-cdvc:- honu i 

uyclvl1nk az orvosi tndomún,) oki a is mily alkalmatos. Egyc
l.Jck közt prof. Schordann, egy igen ifjn férfi, <le mindcu tu
domúnyokban„nagy júrLassúgú, az, ki a lcgszelJb magyar lcc
kél ct tartja. 0 a cbirnrgnsokat tauítja. , de gyakrau ucjáro1 
én is óráira , .. 

Kern derék clolog az 1 Telel\. hogy Knltsúr az írókat 
U,·i új...,ágában ; hogy a nyel' kenés eli�io uélkill kerliljék? 
Ily e zközökre szorúlnak llenségci nk. 

Prof. Czi11ke 1)cd1g; kér1e (taval) lwllgatóit a cathcdrán, 
ho6·y szeressék, mert , ugy mond ,jú szfrem van, l1a ostoha 
1:11.qyok is." Volw:f�-ot akart mondani talán, de zayaroclásában 
dhibázta az igcmódot. 

VII. 

SCHED ,;,,LN EK KMINCZY. 

Újhely, <lC\' 20. 182'2. 

Szívesen l üszönüm tndúsítúsoc1a1, s szeretlek szép ér
zés .dért, }il)gy ámbár, cL·cghyt ncm szcrethcléd, sdn d halá
lút. J' rll-c gyitlölnii11k a, ki lllúsként o·oudolkodik 11 i11t llli? 
Az olyat t.::ak szú1111unk sz·tbad, lcgfclj bb keriiluitnl-

J 
ha rnu

k, cskodik és gonosz j:itékokat üz; a mit üz11i 1 Verseghy, igen 
i,, szeretet . 0::;ztúu hol Iá tál vala lm rosszat jó, s jót gyarlósúg, 
crütlu1ség, Liba nélkitl '? Verseghyt hfü;ége, nJarúsa1 igyeke
:.i;cteJ legalább a ::\Iarczihán bnzdítúsa örökre tisztelctess é td 
ték. Nag·yobban szerette magú!, mint kellett yolna; nem mi11-
dég Lítta, a mit ]Alhatott yoJua; s czel' engedhető hibúk: l\a
gyon t nc1olt cgy6l.J11ck lútsz2ni 111 i 11L volt; s ez soha meg 11cm 
engedhető Yétek, süt islentelenség, s e11geme t ötöle ez tolt 
mindég vissza 

I 
zintén a borzadásig. Dc hát La ez, legalább 

( gy nagy részben, ki5Yclke�.ése Y<•H az ő sc,k és nagy s kH
lömbfélc szercncsétlcn 'éµ;einek 'r VersegLy és én ritkán tn-
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dúuk l iizcltlem t:µ·ym;\ -Luz;: én azouhan gyiinyörköclö1ll annak 
érú: ·cbe11 , hogy JÓ oltlalait

1 a ro::iszak mellett is, szereltem. 
Jó :i.z1 

Log:y te ti\zz I sz;cretcd a mit szeretsz. A laoclice:ü 
µ.·: iilckczet ki vala pökyc (vagy hogyan is van)) mert seill me
leg nem yolt, sem bidcg. De a szeretet vagy !2.·yülölés csak 
akkor szabad, rnil·or ,ia, a11ja az é:-;z1 s 11cm a személyt gyü
löljilk, hanem a (lolgot. Eng-edd hogy Néked, virítani csak 
k z<.lö ifjúnak, ez intést aclha.·1:m őszfcjü barittod. A te és az én 
h'tn°·1 lkem, mi szer tnéuk1 lla mimlcn olyan volna, a mit ja· 
va1lhatná 11l·. l1e<1ig az; is öröm 

I 
mikor nevcthctiink ha mús 

ezt muuclja: ,,sLcrcss, mert súyem j1\ h.a f'ürn kábácska is." 
Kultsúr úrnak iga.1.a ,·ai1, ha azt ruonclja hogy szebb a 

vers elisio nélkül, mint elisióval: ui11cs1 ha azt mondj : szebb 
a v r' biátnssal mint clísiórnl. 

Mikor lútjnk meg egywá ·t, neu1 tu(lom1 Novemberben 
rcm \nylcni kczclém azt 1 s még most is úgy rcrnéuylem, hogy 
i -kohli t'élévetckben meg foglak Dc meglátjuk ha élUuk. Élj 
�z rencséscn a haza örömére. 

VIII. 
Ki\ZINCZYNAK SCIIEDEL. 

PLst, febr. li.18:21. 

Itt a Tok.. Úr egy munkát veszen '), mely a kiHdön ck 
édes túplálatúl szogált sokúig, melyet mcísolni ügyekezeU 
minden tch tség·ével; s mo:L Logy megjelent, félelemmel 
nyújt últal Annak, kit lJírájúnak oly szívesen óbajt. Jól tu
dom mit hibúztat a tnüór,;ok többsége originálomban, s lfos-
1 r ), ki do1gozásomwal rucg L'Ltszott elégedni, választilSO
rn at gáncsc !ja: de én ö1 ülök hogy meg fogom tuüni mutatni 
a hibák rn llett is e rnív elmúlhatatlan becsét ... 

Hallom hogy Bacsányi iswét kiadj,t Ányost s Trattner
nél. Elébb hogys m e hírt vettem; gondolkodtam ruár a ked-

') nA Haramják, Schillcrtöl." Pest, 1823. 
') A budai német h[rlap nagy tudományú szcrkc ztöje , ki gyakran 

igen tanulságos intések t s7,Ött be könyvismcrtctéscibc, s a magyar l'tj
donságokat előszeretettel aj{1nlot ta. 
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, e. kollü fckle�llé:sérül, s 11yu1ntatúm1u:tl ·) érlekezlelll is 
felőle. Ez ügyben it; bizodal111asan .iárúlok a Tele · r clib , 
s cscLlCzC'rn hogy tiszta súndékomaL scg-élni méllt'iztassék1 

klilö11iisc11 hiogra.pl1iai jegyzésckkcl, véleményckk l e köl
tőnk f'eliil, talán 11émcly maradv.'wyai,·al, ha volnának a Tele 
Úr l·czcinél ... 'öt ha Tele · r privát leveleket bírna Ányos
tól , ne sajnálja _jegyzéseivcl cgyiitt azokat nekem rncgkiil
dcni st1.J. 

LT . 

'ClIEDELNEr K,\ZINCZY. 
1;:llcs barátom, lGis1önöm kedves ajándékodat. Elvivék 

azt tölcu1
1 inert n1ust rú nem érhetek mcgolvasá ára; l.Jajairu 

v,1gy11ak, s bctrg vagyol , s rnúr november cl. ö napjai olt i 
dc megtekintem, I1a a kö11yv vis zaj". Annyit azonban lú
tok1 hogy emelkcdél, és bogy teszed a mit megjövcntlőltcm. 
Vonj fényt magac1ra, s c.hcsüitsd meg nyclviiukct. D8 cugcdj 
egyet kérdenem: Kell-e ez a sol·? .Azt fogod mon<.lani1 bogy
nem egy helyt l·cll mindég maradnunk. Nem vitatok sern-
111it, · c..;ak kér 1cm; Te ítéld meg. Azt azonban enged<l mon
da1Jorn, hogy a mit az A111úlia éuekébeu Haller nem érte, én 
·cm értem, s itt sem értem. 

Anyúsuak két versei tét birám kéziratban1 
s mind kel

t jc 11yomlatva van! c 0·yik talún Kallirboc név alatt Orpbc. 
uszban - Batsúnyi azt a maga kiadásában talún azért sem 
yevé fel, mert én ac.1úm ki - má:ika Krajnyikhoz (Lászlú
hoz ki Ol.Jristlicnt. vala) talán a Tml. Gylijt. aj:í.udékívcilJen. 
Ez tcstYére volt az én testvérem férjének, s megbalván1 

�\nyósnak. cg-1\;i csomól'i:;ka levelei ::; ,·ersei jutiinai kezéhez. 
Busszankotlék hogy aklának egy pú::iztora oly nem papi le
, clcket irkúlt, s vagy elégette a csomót I rngy úgy clrcjtettc1 
hogy öz,·egyc, a húgom } arra ugyan rá. 11 cm akadhatnak. 

') Lauc1cr •r dllalt(t yolt fel Ányos kiadá�}tl. Okom yan szt rctni 
hogy, búr s1,rrke1-7,tmén) cm már ccusurázv,L volt, sok kétség im Yégre 
i \ is�/, [:11[0„tatlnk a kiadús cszki,zlrs,(tiíl. 

1'. F. 
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E1111d„ ketl, 1.:1.c:ol' : llal 1; ' pajl·os 1 'vdél csaku;; an bnol11, 
s 1-zcrctném ha nem birnúui. Egy sz('p rnútk,L lc:'l.11; t ajúnla 
barátjának, ol-tah ún mint bLétlitsc cl. - Uún.)jnk be rásze
rncinket1 s sajnúljnk szcrc1H'.·étlcnséf·ét - A maga korúban az 
iíju Á11yós c:--odajclrnét-1 vo1t„ s lútni lwgy szerLté a sz1rnTct, 
hogy a Huma 1Tagyja1t i�mcrcc. Yúlogatú a szavakat, s kivúlt 
az epithétekb 'D bujúlkodott. Tcr ruté;;ei korok színét vise
lik . . . . .  édes barátom. Szemem karom elgyengült. 

zéphalolll Feln. 10. 182-1. 

x. 

CIIEDELNEK KAZINCZY. 
:F..,br. 27. 182-t 

,._'clir!del11ck Ku;.;11czy iclv. 

Imliol �\.nyu:,11ak azo11 sorai , melyeket Batsányi n·cg
vúltodata, rn.gy legalább úgy uyomtattata újra, hogy cl nem 
monc1ú az; újra nyomtatott f-orok. övéi- 1 yagy Anyósnak va-
lam ly ru:h, e_·pljúból vét ttck. 

Áu) ós Y cn,ei Bt:csben 1798. 
lap. ;d,! . Nro _','. Egyifju zom0ní111 mutat etc. 

� éz<l amn. nc,·cudék alrnaf.ít etc. 
ez a kiya.;dalt le, deken így nllott elóbb: 

),.__'. 

T';:, _- G··: tia fcrdik: gy bokor mellöl nlattomban nézi rgy ifju. 
O! szer 11c::;rs hali k, !llikfot öri.ilh ttek 
I1 éS annyi sz 1p titkot l>átnt11 szcmlélhcttek ! 
\'ajha bZ,tb:iu , olna ...:zalmáci. t ku, etnem ! 
:S ma6auw.t szc1clcu1 tengl'l·cbc vetnem ! a) 

(/ 1 O, 1d ?ilctaui. Lib. 1 \.,. 2til3, ct seqq. 
lap. ,!21. 

XXL 
Y. 3. Ida v tckc<lnék két teljes alrn:íj�ín -

.A r bbit meglátod ... T:ízó Corinnaj n. 
ugyancsak Jnp. '?:l l. 

xxm. 

Két galamb két szíven áll és csókolódik. 
Hal k, Ga1at rím midőn cs6k01hatlak ! 
Hal0k ha mcl) cmbcz gycugcn szoríthnt':.ik ! -

ÉS TOLIJY FEtm.'C'. 

C�utla, i]' kín ]• kiizt llll·� SC'lll Út:ill1,tl]ak, 
Sőt 1mAchb ll(;lkiil soha, nem l(tth:übk. 

lap. :225. 
,'.','l\'. 

\'. 1. En) imd Etmtnak 1:ín6ja. raj,ull111t1yl/ 
pC:ldtizhattya. 

lap �2G. 

L �·nr.

·r. 3. 1. O' ha tí m'ljJ éJSZ:tk tengc•r 'n eycztck,
11lc11 l) i gyön1 örLÍ3ég olrniv.í lesz tel. 

1gyanott 

Kapdját e,D'rÓzsnszínií pÚHtliUvn.1 koti Klóri�, ch tte áll imádója. 
J:ij takard el kérlel· ! ... oh asztorl szÍ\'Cmet 
Mi,lűn oly litkokkJ.l táplalo<.l sz, mcmet ! 
Hidd el, czzc1 oda vezeted szívemet, 
Hol tbrónus:,d,n Utom t'rzékcnységemet. 

Úgy tctszik1 a rnocsko::;ságot ab.rá elfedewi B Nem 
vádloru, sőt jól tette ezt. Dc még jobb volt volna, ciek.et egé
szen kíbag) ni, rniut a mag:tébúl pótlaoi. 

dd által az ide tettet. Ölellek. 

Xl. 

KAZINCZYNAK SCIIEDEL. 
l\ st. mart. 23. 1824. 

... Vajou nem le h tne-c m · g is a közlött valódi olva
s:\sokat adni (J\.nyoséit)? A sikamlós tartalom talán nem elég 
ok clnyomat:\sokra; itt is �'-n) os �zól, s ilt rnagút új oltlalról 
mutatja, erkölcs tckiutel'böl ugyan 11cm ketlvczöröl, dc lé
lek és test vagynnk .. 

Magamban nem bízyún eléggé, kérem a Tcl·. Urat viz:;-
gá.lja meg a plánumot , m l) eddig' így úll: (a vcr0ek új be
o :ztú::m). 

Hégcu írhw rnúr J\.11) o� knúcw.il�, Pid tc;;tvéréuel·, 
Ei,;zt 'rgitlyba, dc dlaszt u1ind -ll<lig 11e111 1 apla111. 
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ViirUsmart.) nak átadtam a 'l'ck. · rnak hozzá szóló l -
velét. Mely vúratlauúl és kedvesen volt ö mcglepre általa! 

XII. 
• 'CHEDELNEI" KAZINCZY. 

,'r,éphalom, mart 2G. 1 ':2-1. 

Édes l.iarútom, r.fúr fenn járok s i,ertészcm titkon moso
lyog rajtarn

1 
midőn látja, mint úsom a gödröt kertembeu 1 s mint 

ültetem f:'tirnat. 1\fég e szúraz kistlcd t stbcn sok az életerő. 
Gyermekeim t bút és barittirn nem retteghctuek, hogy el-
veszten k. 

Ányúsnal- leye}ét, ha pap nem volt rnlna i. , nem kel-
lene s nem lellctnc kiadni. Gai erkölcstelenség yan benne. 
Egy mátka1 egy bccsi\lctes, tiszteletes ház gyermeke Pcstr 
ménc1 s ez a paulinnsoc0ka oktatást úu. a vall szerelmekhez 
szokott katonának mint széclitsc cl a leányt. Ha a lcrél ke
zembe akad1 magadnak, és általad mind azoknak, a !,ik bírni 
akarják, általadom másolatban, <le ne cngedjiik azt sajtó al[t 
jutni. 

Fclosztái:;odat ja-rallom. A Nagy Batsányi pirúlva fogja 
meglátni kiadúsodat. Gondolom, nevetséges jcgyzé::iciből, 
mely( ek )re a Horátz di ·enda tac nclája1 és 11011 era t liis Jocus 
egészen rú illik1 semmit fel nem vé::;zesz. Jtn azokat nevetésnél
kitl soha sem tndom olvasui, s 1cm tn<1n:'tm

1 
ha Bats.'inyit nem 

ismerném is. Hát folc::;égénck yer::;eit mint töltötte tele ha
sonló feesegésckkcl 1 

Néked , 6<1cs barátom , a lcg::izívcsb barútsúggal azt 
súgom meg, hogy e napokl.Jan vc, ék ismét eg;y igen tisz 
tclctes férfitól levelet , mely felőled esipöRen szú\l. Fiatal
ságotla.t cml getik, mclybez ink:'d>b illenék (igy a leYél) 
a szerénység, mint az a magad clbivésc. Egy másik bará
tom, s ig n kedves harútorn, kért. ne sz lesitcném cl ifjain
kat a hozzú,iok ereszkedés által. Csak k6pzcld

1 
ait bis7,ik 

némelyek, és még azok iN a kik engem ismernek , személye
sen ismernek, s szeretnek, hogy 611 1 ég-ed, 1 · ovacsóezyt, é. 
rné másokat azl'.·rl szere1lek

1 
nini ti :1z ún ta1dly.'.111 'Íll1 nlµ;y

tuk (igy ,l hwél),. 11e<1 up;ll ·z.ik, \wloli a leY&I ín\ja j,., :17,, 

Mely vaksiig ez! A javal:'ts, a szeretet nekem is kcdvcR1 , 

nagyon kedves , s a kinek nem az, itt vagyok, vessen kö, t 
rám. De mint képzelhet az1 a ki engem ismér, oly magamba 
szcrelmcscdcttnek, hogy nekem mi1Hlcn jó a mit az ad a J,i 
engem esnd{t,\ és imád? S nem gondolkozhatik-c Út:-"Y inkább 1 

ltogy én benneteket azért szcretlcl , mert ízléstck az enyém
mel egyez? Em1ek vilúg·osan megír ám 

I 
hogy tegye velem 

cgyiitt magút a ti c::;ztcntlcitckhe, s k� rtlje , ha ö és én, a ti 
esztendeitckbcn adtuk-e azt a mit ti adtok, s vessen hozzá 1 

hogy ti 40. é.· G5. csztcndütökbcn nem adtok e jobbat és töb
bet mint mi? Ila dics6rctcm1 ha barát::;ágorn Lennctckct clsze-
1 sltcnc (íg·y a levél\ emlékezzél édes barátom, hogy az ifjú 
ságot semmi sem éke iti am yira1 mint a zerénység; - dc a 
Yaló szerénység 

I 
mert az a szinlctt csak nevetségessé teszi 

az embert és útálalossú. De engedj hitt valamit cllcnségidnck, 
ne grammatikázzúl sokat, ne élesen. 

Ányósra nézve óhajtanám, hogy azon kép uUm melyet 
B. felőle l�letében úd , fcstts':-l egy ifjn panlinust, mctszesd 
a könyv elébe. Kedves lesz az az olvasónak, lia csak képze
let munkája is.

A mi Révai11k nem javai Iá clfüulásornat, dc nek d cl 
merem mondani. A nyugodok alakú szók (ig;y aludoK) kétké
pen conjugúltathat11ak . .i. yng-o.lok 

I 
nyugodsz, nyugod I éK 

nyug:zorn, nyugszol, nyugf:zik. N) mloDJ jc'il van rnondrn 
az első sz rint, rniut a músodik szerint 11yugotlji\.L. Íg;y épeu 
aludj:U é · aludj. 

Végig futok leveleden, mert ezt sietrc írorn 1 l1ogy még· 
ma int1úlha ·son , s elfogva egyéh bajok últal. -A - chy 
az én gyanil itsom szerint Zichy. Az cl egyeseket én is elébb 
tenném az Epistoláknak. 

Köszö11tstl F ovaesóczyt, és kércl, hogy ha alkalmatlan 
súga nélkii l rncgcsbctik1 hildjön nekem egy l\Iátyú t és Mar
tinúzit Hichtertöl Vitkovics últal. Hút az ű fulyúírú-,úból mi 
les:,,? Kö�ziint1-,d VöriiKmartyt i:. l\I< ndja.<1 nekik é · magadna1 1 

l 1 og;y é11 benn ·tekct szcrctll k htí�égtl k é.· 'r<lc1nl'tck mi::i 1, 
8 �zcretnél 1- ha 1,c111 ·;,-creti1étr l is. 
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}lit ck frankirozod lcvelc(1cl? t-:\j �zerencsé. eu. 
Széphalom dart. �ü tl. ö�-1-. 
Yitkovic uak kfö,zönd kéré;:;cm i ljc: itéset. Azt miud

Já1 t elknld; 11 Epcrjc,re. Vúrorn c··omójit Ja,11kovie:::;tól. 

xm. 

scmmELNEl' K \ZINCZY. 
Széphalom, :ipr. �O. 18:H. 

Jligyj szavamnak, GrófDezsüffy semmi tekintetben nem

vonhatú nrngára gyanúdat. 1\1„ s Yal· ki az, a ki felől szóllék.

• rúd uéz,·c mimlcgy akúrki .. \ lllá' , élcl edését fclőll\uk 

tudni rniuclég jú, de ,élekedé:ért múst sem gyülölni ::iem sze

r ·tui 11 'lll kellelle .. \ vélekedés mindenkinek S7' bac1, s hogy

w:y vag-y amúgy gondolkoLlnul·. a rnak nem vagynnk okai,

leo·aláhb n 'lll mindé�. Ezt ;zitk ·ég vnla. tHtlat 10m veled, s

sietek valaszolui ma ··rt· zett lcv lcdrc. 
J anl-ovics Mikló::i nel·em 1negk'lldé a Salln::it Codc)._ 

l\Iernbran::u;ensút, rncly Hunyadi 1\lútyús ·irúlyuuké volt;

az el 0 lapon c:imerc. Mcghlhlé a Span)Ol kir. Ilerce ()' poru 

pús fonlit:'tsát i.:. 1 zt tegn,q> cstvc vcvéru. Képzeled ho�y �z 

n l cm most minckn iüömet cl fogja raboh1i. Pedig percun 1:-,

elfoglalnak. Hö id ngyok te!Ját étleB lrnrútorn, dc tu<lotl hog-y

belllletek 't szeretlek. 

Apr. �:Z-d. 

Egykori tanítvúnyod a magyar nyelvben
. 

a
. 
bécsi sz�

letéislí s Patakon törvén) t tanuló 1(j n gürüg l:'az1az1 1) ma na-

1) l',;:,,(1:,1 ,lli/uíl r;, cg· n:1 "y cultúr.ljt't fiatal ol,ihorsz,ígi neme�, ra
in ogó ,;zclleml:\ ci :.kkor a pesti :-zép , il,í.g keg) cltjc. Szépiro<lalm '. 
dolgo7,atai - h lt1..m '11} k, hr:,;zél) , k, l ön} V· ::,; zí.nbinlla�ol� - , pcs; 1 

némd és b 'cs1 lapokkn lbl!l--'.?t\. állottak, egy par licszcl"·c az Auro· 
r:ílrnn is .• �lmí.Hllo, t1s1,tcliíjc J'i„falndy Kúrolynal·, s ez ,Utal is l·cd 
v ,Jn harüti ,·isz,n1\ ban a'i·isf. minden bar:ítival, az új ir0Jalm:,kl1ani 
j:í.rta-.,-,í.g:'t\ ,\l, sz;épí�li{s,!\ cl, ;;yakorlolt itéletl:vcl igen jcll'ntfrcny tag�.A 
volt e• kiirnck ;\.z 1 2:� 1. évet P,\t 1ko11 tültüt C' Kövy �,Jnllo · ahtt, a7,t m 
üg) \:dh tt; J ·0�-b '11 u.11. u,1 ·. ca1H:1·ll:'11i1íll'í.l; rtt szolf!,ÍL tot, hol udv. 
titul uok, t:, zetlll:1} · • :g1• ;ill•tl ungy be fol) ,ÍslÍ P111Jer lPLt. 
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1am ebédele Prof. 'ornosi J á,11os Úrral. Rége11 11em volt sem 
jobb napom 

I 
sem kec.hesebb két vendégem. Szeretetre méltó 

ifjú, s eltölte pesti hírekkel. Szeret benneteket I s nemzeti 
emelkcclésünknek nagy b�rátja. , · mely kedves magavise
let, mely ajánló kii! ö ! Ohajtom, hogy gyakran láthassam. 
Melegen fcsté Ki sfaludy Károlyt 1 s örvendve hallá, hogy én 
ezt forrón zeretem és becsülöm, mely felül annál inkáub 11em 
kételkedhetik 

I 
mivel ezt neki elébb mo11dám 1 mint ö mon

dotta vo lna1 hogJ egymást szeretik. 

XIV. 
KAZI.r CZY AK SCHEDEL. 

Kass:1, scpt. 11. 1824. 
Kovacsóczy vette át Paziazitól Tek. Úrnak nekem szóló 

csomóját a , 'allust Elöbeszéclc példányaival, attól pedig csak 
nagy késön kaptam meg, ez az oka elkésett köszönetemnek. 
Ez a K .... 

E hó 2-d. érkeztem Kassára. Nem bírtam szekeret ta
lálni Újhelyre ... Holnap utitn indulok a Szepességrc roko
naimat meglátogatni, s mert Lengyelországba is be kívánok 
menni, legalább Krakkóig·, már nem reménylen, 1 hogy vissza
való utamban is láthas am a Tck. Urat 1 azért Werfernél te
szem le llorát z Ód.'.tit 1) melyekkel Virúg úr kedveskedik u,1-
vözletc mellett; a Teleki (Uvzlú) képét1 melylyel Thaisz; a 
Resignáti6t1 rnclylycl Helmeczy, kik ruincl tisztelik teljes sze
retettel 

I 
Vitkovicscsal, IJorv:tttal (lstv.), Janko,·iclichal e' 

Kisfaludyval (Kár.) egyetembe11. Paziazitól egy levél is van 

a. csornóban 2) 1 azlún egy régi magyar bibliának néhány le
vele1 mely Félcgybúziénak iátszik Jcnui I mi iráct Tek. Úr 
véleményét bátorkodom kikérni. ,,Az Új Szellem"-ct is ezek
hez mellékeltem. Kisfaludy főleg azért harag::izik ez oslo· 
baságra, mert a 'fele Urat i' bele keverték :i) 1 de Kultsárra

�) \"ínlg állal fordílva. Bulla 18� 1. 
'l) Itt a XV. sz,ím alatt. 
3) S,ttira.i ,·ígj,ilt;k a. ncolognsok c·llcn. Szc6eL1 182.J.. Szúrnelyci: Ko 

1omposi (Kazinczy [<'l)r 'ncz), Kort) ándli tKovacsúczy', Bojszi (fütjza), 
Kab:ik (Schcdcl1, OkosLürincz (1,ulc ir) ' h lmel'zky(IIelmctzy)stL. 

KAZL..'CZY E:> KlBF. l�l>RE 3 
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i azokért, miket egy iclö óta irogat a neologi8mtts ellen ... 
S biller Leveleit Dalb ro·bez azért teltem a többibez1 mert 
tán az or zágl.Jan sincs. Tavai Bécsben 1 véu1 Scbaumburg ál
tal kellett megrendelnem, ott sem ismerték 

xv. 

KAZL.'CZYNAK PAZlAZI. 
(Pl st, aug. végén 1824..) 

Hoclnvob1geborner Ucrr ! Die unverge slid1 bulclvolle 
Aufnabme in elem so reizcnden Széplialom giebt rnir Muth 
gcnug von clicscr, so sehr enviin cbten Gel genbcit Gebrauch 
zu machcn1 und au Ew. IIocbwohlgeboren zu scbreiben. Die 
mir hcilio·c Pflicht d r Danl barkeit liattc rnich scbon frUber 
üazu verpfliehtet, aber tl1Cils Scl1Lichternbcit 1 tbeils die Un
möglichkcit die Ai.isscrungeu dicses so lebbaftcn Gefübls mit 
seiuer ,yalir u Grö e uur im Gerin°·sten in Einklang setzcn 
z.u könne111 bicltcn micb yon <ler Erfollung eincr Pflicbt ab, 
wel ·hc dcn schönstcn ·wunschcn mcines llcrzcns eutspricht. 
Die weuigcn Slm1<.k11, dic icb in lhrcr und <lcr förigen reiz
vollen Gegen wart í',Ubrachte1 gfanzeu mir im scbönstcn Licbte 
dcr Erinncrnug. So sclt n dringt in dicscw kaltcn Leben ein 
reiner Strabl dcs GcmUt hs in clic scbnendc Brust i uu<l cs ist 
üaher kcin Wuudcr, wcnn die bchre. Gluth, womit Ew. Hocli
" ohlgcbor n f'ür allcs Edlc lodcrn 1 und jcdem Kcim dcs �trc
bcns Lcbcn gcbco 

I 
mieb mit cincr Euipfindung crföllte 

I 
die 

viel zu elten nncl sccli� ist 1 al:, <lass auch ibr lciscstcr Far
benton jc crbleichcn künn te. Dic 1111 bescbrcibiiebc Miltle und 
sanfte IJuld dcr Grü.iin,, 'i , dcr etlle Did1tcr

1 
der im Sill.Jer

haar <len ewig grLi1Jcn Scbmuck. um las Lel.Jen windct , und 
cs in schünen Farben glitlicn fas::it, der im .Alter uns die Jugeud 
des Geföhls erldlt; die Gdtin ,lic uns zeigt, was deu Dicbter 
lobnt und ibn beg i::;tcrt, und dem hohcn Scbmu�k dcs Lor
becrs <len zarlcn Rciz ücr Roscn verbin<let i der lebenvolle 
Emi1 1 <les en gluthvo1lcs, trolzige, Angc in sanftcn rrluancn 
tlcr inuig tcn zacr tlirhst cn Liche schmilzl, und im Ausdruck 
fa t überirdi ·cbcr Zartheit Ihre stcte Bcgleiteriu und Gesell-
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schafteriu, die lieblicbstc Grazie rrhalic ! Scit mcincr zartcstcn 
Kinclheit ist ruir dcr Nabme Dicbter bcilig; zu scincu Füssen 
liegt das Lebcn 

I 
und er allcin las t eiucn farl>igen reincu 

Strahl aus böhern Regionen in die Scbattcnwelt unseres jetzi
g�n Lebcns erfrcucnd untl tröstentl hercinleicbtcn 1 er allcin 
w1cgt das Geflihl unsere::i Unglücks in Scblummer und er
scbeint uns als Engel im Traumc, da s cin boldc� sec:Jio·cs 
Lácbeln auf unseren ZLtg n sich mablt. Welchc wogc�dc 
Fluth musste sich in 'zépbalom iu mir regcu 

I 
und noch 

kommt mir wie cin schöner Tranm dcr ewig unvergcsslicbc 
Tag vor1 wo mir1 dem Frcmdcn so cdlc llei-zen sich öffneten 
mit so warmen Gcfühle ruicb empfingen. Welcb ziirncntle;· 
Unrnutb erg;riff rnicb, als der ucu erschicncnc L/j &:1ille11; mir 
<len neuen Beweis liefcrte , wi� gcruc clie Rob heit gegen al
les Schö11e kámpfe. Welch scböuc Conseq ucnz irn Kampf'e 
gegen alles llöhcrc ! Schetlel iibcrgicbt Ibnen tlicscn Bricf. 
So jung weiht er sicb mit Au dauer und Feuer dcr Littera
tur, uucl <len juugen 1\Ien::;cbeu voll schöner Eigenscbaften 
trifü cin llagehrelter voll Spott und Tadel. Sic1 dcr géfeicrte1 

von fremden Nationen auerkanutc Dicliter 
I 

auf dc11 dcr ecl
lere, der besscre, clcr gcsuutle Tbcil der Nation stolz ist 
slolz sein mU::,S

1 
wcrdcu von scbmutzigcn Ihnclen auge o-rif� 

fen, und clen plumpcn Spilsscn ciner hirnloscn 1\fcuge JJ�oss 
gestcllt � Ungarn 1 Uugarn ! so wurdc Euer ltubm nicht erwor
ben. Der Ungar beLantle:te den Frcmclen gastfrcundlieb. lm 
Pantl.ierfell ebrte er das Zarte1 cler Tapfere faml dc11 Lobn im 
Scbönen: babt ibr dic hraft verloren1 und die Houbcit beillc
halten? kchrt ibr tlie ehcmal::l rubmrnllen WaJfon gegen das 
Edlere im Icnseben? Scytl ibr dic Söldlingc dcr Fiosterniss, 
des ewigen nvcrslands? Dcr herrlichc Ungar mit seincr tie
fen Ernpfrnuung, mit ::.cincr Schusucut nacb dem Jlchreu 1 <lic 
si<.;h in seiu r l\Iu::.;ik so rLibrcud1 su herrlich au. spricbt; der 
crnste Ungar sollte den Frevel dultlcn, dass rnan die Ebnvür
digstc11 seincr � ation pöbclhaft bcrabzicbt und scbrua.be '? 
1st der Nationalcharakt r a11gcgriffc11 1 will rna n an das bci
lige Palladium dcr Spracbe grci[ n1 so strafe cin ziirncnder 
Biitz <len Ki.ihnen 1 der die '\; höchst n Schütze c1. r Tation zu 

3:?-

'1 
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bcrüLr 11 wagL: aber Elirfurdit dem E<.llcn 1 tiefc lieiligc Ehr
furcbt Dc111 1 <ler ciüer Nation I un<l seys clen Samojeclcn, rlas 
ist, was Sic der Ibrc11! Da s irgcncl cinc nngcwasehcnc Hancl 
viel Grobheit gegen 'ie s breibt1 ieh v;·ciss cs I das sebmcrzt 
'ie nieLt1 abcr der Un<la11k tbnt wch, dass das Zarte1 ' hönc, 

Ecllc dic Beulc plumper Fünstc wird, ,riirdc Sic rcrlctzcn1 

wenn es in elem cntfcntestc11 Wclttbcil gesc:hehc. Dass dicss 
bei cinem so hcrrlichcn Volkc gescliieht, als clie Ullgarn sin<l1 
ist doppclt traurig. Nehmen Sic clic Eutseha.cligung dnfor 
in ibrem Dewusstscyn, und dem cwigcn Kricg der Frö che ge
gen Apollo in dcr l:berzcugung, dass cs tiberall Scbiffknechtc 
gibt1 die clcn Arion Lcim Mantcl zcrrend ibn ins Wasscr wcr
fcn; das abcr dic Sehutzgöttcr <les Menscben clcn amen 
Jes Edleu zu <len 'lcrncn sehrcibcn, dcr cin Bildncr sciner 
Nation gcworden. Mit der gl\ibendsten Vcrebrung und der 
aufricbtigsten Da11kbarkeit cmpfchle icb mich lhrcrn An
denkcn. 

JJJichael v. Paziw..i. 

XVI. 

SCHEDELNEK KAZINCZY. 
F.pcrjc 0, scptcmb. 27. 18 !4. 

Édes barátom' Jól csctt
1 hogy Szép halomra szekeret nem 

kaplál; én az egész septem1.Jcrt itt töltém perem miatt1 ba-
zontalan Hgya.n1 mert minden siirgetéscm melleit fel nem tn

dám v6Letni
1 

dc annyiban nem haszontalan , hogy novcm ber
bcn annál inkább fogom kivún lrntni1 hog·y döntessék el. Isten
telensóg 1 a rnit egy bet gycrmckli atyárnl a sógorom tcszcn, 
s még i11gerli fajJalrnimat, s YCl 111 ok nélklil költet 1 hololt a 
nehéz iclőkct az igen gazdagok is érzik.

Kedves vala nekem tőled hallani, hogy az én tisztelt 
barútom Horvát rn g vala lepve ajándékom által. Mind ed
dig azt sem tuc.hm1 hoo-y az kezéhez ért. Búr kiadn\ még pe
dig glos ·zújival. - Erdélyi Leveleimet s Sallustoniat s n Ci
cero leveleit novcnibcrbcn Pesten fogjátok olvasni1 még mi
nekclüttc azok a bécsi cusor kezei!Jc jutnak. 

37 

Örvendek1 hogy az oly fcjek11ek mint le1 Sallu, thoz irt 
előbeszéclem megnycré javalásút. nernénylcttcm azt1 s való
ban több javalja mint r 111611yldtcrn. 1) rnit monc1n z arra, 
hogy egy oly férfi, mint az 611 DölHentci1u

1 
nem csak nem ja

valjai sőt még elrémít, s f ,cld, és dorgál? r é11ytcle11 val6k 
neki rncgirni, hog·y azok n!án a mil·cL uel·cm ír, 11cm gondol 
lrntok egyebet, mint azt, hogy neki kedves hll a l{uacusz 
nyclve1 rnill� a Virgll , é' hogy ö I ha Virgílt nerc nem vé
dcné1 azt a nyelvtörő Virgilt még meg is korbácsoluú, mivel 
az a H6ma nyelvét a graccismusokkal cltarkázta. Én feltet
tem magamban

1 
hogy ezeknek az érteni nem akaróknak, dc 

tanitani akaróknak többé nem felelek: dc Döbrcntci11c:k kel le 
felelnem, s nem lehetetlen, hogy nyom!atúsban is fogok. Az az 
Új Szcllc01, és az a Batsányi' _'\z clsöbl..Hc az minden jegyzé
scmi hogy tréföja hosszú; a linci Aris!an:h usz izellenségei
re pedig, hogy szeretem hogy ü beszélt úgy. A dühös c:mbcr 
rnaga adja nekem a legszebb elégtételt. 

Hogy engem Kisfaludy Károly szcrct
1 

azt nagy öröm
mel hallom. Majd ha Pcstcu lészcsz1 mondjad neki, hogy én az 
ő barátsúgát életem legszebb szcrcncs6ji közzé 8Zámlálow. 

Éü indulóban vagyok haza. Sokú múlattam itt, s alig 
várom az i<löt 1 hogy kedves feleségemet s gycrmckimet meg
lássam. 

Ncrn rckeszthctern be úgy levelemet, hogy cl ne mond
jam neked ítéletemet Aspasia felől. Gyönyörű versezetek 
vannak benne: do barátom, mely oláh cifrájú ez az Aspasia! 
Mely badar beszéd mindjárt az Előszó. 1\Ii az a kelteinkecs?, 
az a szelle11l!)!Ji.iniUlcs? Kell-e az? Mi vagynnk okai; hogy a 
Dübrcnlciek bennünket nyelvi öröknek ucvczbctuck. Az oláh 
leány nem gondol vele , ha k blét iiveg kláris ékesíti is1 
csak halmozva alljon és csillogjon1 s ilyenuck nézem Aspasiá
tokat. Verseitek azouban.fclcjleli(k) velem az üveg klárist; 
azok gyöngyök és gyémúntok. 

Én kevés napok alatt Biharba megyek I s bár otthou 
légyck mikor Széphalomr�1jö:,zsz. Kas:::,ún rnegtudotl Dnlházy 
úrtól

1 
kihez. elvezet Wcrf"er I h:, otthon leszel -e. Nem sieret-

11ém lJa hijába fáracluál. Élj 8Zcrcncs6scn. 
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XVII. 

'CIIEDELNEK KAZINCZY. 
Srhédrl Fei-e11c Jó�·,,1jnek Krtzi11czy Fcwenc bcmíti icfrezletéf.. 

Éjfél van, s kifáradtam a d.olgozásban. Csak egy szót 
tehát. ItL küldöm vis za, a mit oly sokáig hcvcrtcttem magam
nál, mert nern vala alkalmam hozzád kllldeui. Fogadd zíves 
köszönetemet. Élj szerencsésen édes barátom ,  és} ha az ér 
valamit nálad } hidd, hogy szeretlek. Újhely, apr. 13. 1825. 

xvm. 

KAZINCZYNAK SCHEDEL. 
Pest, május 20. 182 

ovember óta az orvosi cursus practicus osztá
lyait járom; s minthogy a sokaság clőitéletc össze nem tudja 
egyeztetni a jó orvost a belletristával, sz 'pliteratúrában nem 
fogok többé saját nevem alatt dolgozni) hanem 1 ha kevés üres 
óráimban tehetek még valamit e mezőn, a haza Tolcly név 
alatt fogja azt venni. Ezt azért is teszem, hogy összemarcang
lott nevem ezcntúli dolgozásaim olvasásától a publieumot el 
ne retteutse. Sokat haladtam azon pC:Lr eszt. óta, hogy nem 
nyomtattattam semmit. Állal tanultam látni, Logyazérzés évei
ben minden ember költő, akár ír verseket akár nem, de azért 
még nem artista. Én mosolyogva nézek most vissza azon idő re, 
midőn ruég azt llittem, hogy vocátióm van a lyrára. Nem ha
ladá -e már az is , ha átlátjuk, mire neni vagyunk bivatya? 
'apientia prima est stultitia caruisse. Egy régi leveledben 

kérd cl: Minek az a sok? Akkor is éreztem én e kérdés sú
lyát: de még nem bírtam magamat hibáim alól felszabadítani. 
lgérem hogy, ha még írok, nem lesz botránkoztató , a mit 
Jrok. 

Emil, lrága Uram, már alkalmasint a gywnásium utolsó 
classisát járja. Ha Pestre ki vánod klildeni , utasítsd hozzám 
is .. Bibliothékám nyitva áll neki, s ha elhitetheti magával, 
hogy néha etiam apud iuniores consilium i az én tanácsom is 
·egítségére lehet a nagy városban .. 

i':� 'IOLl>Y FEi: F:-<·. 

Bocsáss meg, hogy valahúnyszor írok., mimlég fára 'zta 
lak is valaruivcl. !::;mered ldeler és Joltc an�ol , olasz, 
francia. kézikönyveiket. Ilyet Rzcrctnck ré 0·úta lllúr l é. z[tcni 
a magyar pocsisról is, dc ké."t<.:m, a mit nem is sajnálok , aii

núl többet tanultam. Mo�t azo11ban úp:y úll a dolog, llogy 
vagy ki tudja lllikor fogok c::;ak véghezvitelébcz lálhatn!, 
vagy mi11r�jrírl kell. Én az utóbbira hatúroztam magamat.�· 1. 
báró W enckbcim József az aradi fő is pún leányának Mannak 
már másfél, s b. Orczy Lürincénck, "Ínának) fél év óla adok 
órákat a magyar könyvnyclvbcn és literatúrában. Oh mely bá
lával tartozom Vitkoviesuak , hogy a W. házlloz bevezetett! 
Mely mívclő reám nézve ez az ö ·szekötlcté�, !Jol nem auy-
11yira tanítóuak ruiut búzi b:uúlnak tekintenek. Mely .

szép 
órákat töltök éu e valóban nemes faruiliai körben! Iu1ck
clőtte tehát rigoro umaim ideje m gjünc , s én tehát kényte 
len leszek tanitá ·imat bcfcjczui, e;,y oly munkával szc, etnék 
széplelkü tanitrányomnak kcc.hc 'kcdni , mely neki k�laúzúl 
szolgáijou litera.turánk körül jö\'üre is, dc melylycl azt LS meg
mutassam szüleinek és Vitkoviesnak , ho0y nem voltam egé
szen méltatlan bizodalmokra. ,\ munka ríme c:lüdbe fogja 
rajzolni a:szándék mivoltát. Azt így idlapítollarn meg: ,, TI,11icl-
7Jllch elei · 'Cnyrisc/11,n Poesie, orler hislo1·is,'11-kriliscl1e �arstel
lung de1 ·selb en nach i11J·e11 1!,"pochen, mit cii11'1' Ausica!tL i,deres
scmtel' 8tiicke a us den klct,sisc!te11 Dic:.ldem rlel' Jfoyyai ·en, nei t 
J:.lrlclo ·icht,m von den l 'er/'asse, 11 und ihe11 Tl�erken." Két kö
tet lesz. Németül azért i;·orn, hogy a köztünk élő németeket is 
serkenlsern a magyar literatúra mcgismcré érc, úgy nagyob.b
házainkat} melyek az c;észeu magyar köuyvet talán nem 1.s
ol vasná.k ! s hogy végr a klilf'öltlön is terjedjen a magyar l�
tcralúra liire. D0 a Te scgílségec.1 nélkUl hiúuyos lenne a mit 
adnék. Azért csel ckelvc kérlek , ne tagachl meg kérésemet. 
'rudom ngyan, bo gy sok kbirásaid mm ak, melyek literatú
ránk bistóriájúa nézve kincsek, de Te azokat nem bizliatoc1 
reám azért is nem is értök csct1ezcrn; hanem egyes pontokra 
nézv; kérem köz J éscidct. R'1clity verseit, biographiai dátumo
kat Rác1ayr6l Bes:-;enyei Gytirgyrül , Szcntjóbiról, Kis Jáno -
ró!, B�rzse yiröl . Dc a m1 lcófülJb ! mélL · ztassál Magadról 
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mindent megírni, mit közzé tétetni nem átalla z. Vannak, tu
dom, gazdag életctlben oly scéuák. is} 

melyeket ovakodva lehet 
csak említeni, de nem látom, miért kelljcu cluallgatni, minek
utána örökké nev zetc , él ted azon korszaka azon befolyás
n�\l f gva i , melyet Tenrua O'aclra és így litcratúránkra is 
gyakorlott ... .' em mcrn · m a pontot érinteni , ha Paziazitól 
nem tndnáL1 J 

hogy seb id múr begyógyúltak ... Értesíts, mit 
é mennyit legyen szabad ezekről montlanoru. 

Nem okára megküldöm a nyomtatott programmát. 

XIX. 

SCHEDEL EK KAZINCZY. 
Széphalom, május 23. 1826. 

Toldy Pe,·cncnek Kazinc:y bcmíti s.:·fres iclvezletét. 

i\fájus 20-d. írt leveledet e pillantatban veszem, s miut
hogy a posta nap zállatkor iudúl

1 
minden haladék nélkül fe

lelek reá. 
Vedd szíve kö zönctemet , édes barátom, hogy mali 

0minis nevedet elváltoztatád. Régen óhajtottam azt, s tudod 
nem sziikség mondanom miért. Kérlek maradj meg ruellette

1 

s nem csak könyveiclben1 hanem az életben is. Én ha német, 
s német-író volnék, magamon ucm hagytam volna a L((fontaine 

nevet
1 

sem a KöitifJ neret nem , ha strassburgi nyomtató vol
nék. Quod sis, essc veli..,. 

Édes barátom! ir.i a mit akarsz 
I tégy a mit tetszik, az 

mindég jó lesz, mert Te nem vagy az, a ki a mit Lészesz vagy 
ír.sz, sokszori figyelme::, vizsgálat nélklil sinálja. Az czidei 
Auróra megolvasása olta én mindenek felett a sokszínű és 
sok mezökcn ragyogó Kisfalucly Károlyt

1 
Bajzát, s a Cserha

lom egyetlen hasonlíthatatlan éneklőjét szoktam csudálgatni. 
DivOm genu� ! Ide számlálom a lágy, a lelkes Kovacsóczyt, 
kinek tavaly egy dala , most egy másik (Zeng a liget - és 
Mari a parton áll) méltó tárgya csudálásimnak. Csak várd, 
rui lesz nyelvünk, mi lesz literatúránk a maga confessáriusai 
s martyrjai által. A Te neved nem sülyedhet homályba. Vá
laszd magad a mezőt. A<.lerit vocatus Apollo. 
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Oly lelkű barátoninak, miut T vagy, az én e ·om6irn 
mindég nyitva állanak; Néked azért i::, uyilv.1 állauának, 
hogy szedd rendbe , mert a hozzám írt levelek inkitbuára 
mind össze vannak szórva. Dc azokat sem kez.ci111 közziil ki 
nem adhatom; megbálltanáru az által azokat. a. kik irli1k, sem 
itt nem külömuen , mint ha. magam oldal,L rnellclt roluék 
a redactornak, az.L pedig rcrnénylcni nem l bet mert báz.am 
nál még esztendeig sem fo,;ok lakbalni az újhelyi tZemp
lény vgyei) arcbivum végig tekintése miatt. S ha a diaeLának 
vége lesz , Pesten kell lennem, perem revisiója miatt. D� a 
Ráday már bekötve álló leveleiből keveset is lcbet tanulm � 
célra; s a mit felőle tudok , kis részben szabad lmondan1. 
Verseit a mint életben léYő nnokája rnonclá, elégette valamely 
bal tar'talékból egy mru ismert kéz; llibelő a nagy világban 
ragyogó menye. A mi nyomtatásban megjelent , felleled. a 
kassai Muzeumban , Orpbeusban, Helikoni \ irágokuan saJát 
neve és N. Y. bctiik alatt. Berzsenyi felől bírt v hetsz Sze
merétöl ki őtct ismeri. LcYelcit álLalkLild hetem , mert azok 
külön c

1

somóban állanak , itt lévén verseinek tulajllon kezé
vel írt példánya is, melyből az első kiadás YétctcLt. Bár azo
kat újra kiadnák! mert a lelkes, de nem szemes (rövid látású) 
Helmeczy sok botlásokkal , ki, ál1 az iutcrpumti6krn nézve 
adta ki. 

Mit írj felölcm, Szemere elmondja. Azt , a miről szól
lasz miattam bízvást mondhatnád , de a dolog miatt nem, 
mondhatod: úgy kell megérintcned , hogy magadnak bajt ne 
csinálj. Az én életem ott szép , sőt rettegés nélkül mondha
tom, dicső tettekkel ra0yog. Ilyen az, hogy négy embert, ki 
naponként 4 krból élt I veszedelmes útakon tápláltam négy 
holnapig·

1 
s utóljára is rajta vesztettem, dc már akkor, midőn 

48 óra múlva mindennek vége volt. 
Stettner barátunk is gondolkozik , söt készít már, effé

lét. Ne tartsd szándékodat titokban elöttc. 
Thewrewk nekem mcgklildé kőre met::,zctt képét. Az 

előttem kimondhatatlan kedves volt. Bár Bajza is és töbh 
társaink metszve volnának! s annak kezétöl a kiétöl Ponori· 
Én meg nem fogbatom

1 
mint lehet azzal dolg·oztatni, a ki Keu-
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deresit és Berzeviczy Gergelyt adá a Tud. Gyben. Kenderesi 
úgy K ndcrcsi mint én vag·y Te; Bcrzeviczyre pc<li · csak az 
orratlanságról lchctnegyanitani. Falun Jakván 1 n em tudok scm
ruit azon szép világ {elöl, melyben lélekben élek. - Ha irsz, 
ne feledd tudatni velem, ha Döbrentei kétszeri jegyváltúsa után 
felesége ember-e már. Azzal a barátommal sok történt, mi
olta nem láttam, a mit meg nem tudtam gyanítani , s pirulok 
magamban, hogy meg nem gyanítottam. Nagyon hozzá szokott 
a corrigálásokhoz, s néha ott is corrigál, a hol nem kellene. 

:Köszönöm zeretctcdct Emil cránt. Az lelkes gyermek, 
é ha Pesten lehetne, meglátnád, mire nem vihetnétek. Pata
kon nem á.Z, a kinek óhajtanám I s háznál I környülállásim 
nem engedik I hogy ncvc1jem. Házi tanítója (Patakon) ne
hezteJ1 hogy inasával tart. De az inasa a lcgeminensebb gyer
mek a rhctorikában , hol Emil is van; s 6n kimondbatatlanúl 
örlilök1 látván hogy Emil ez.t a Patr1ki Jánost, ámbár inasa1 
mint tiszteli I mint szereti I lcgkcdvesebl> falatját mint oszt.ja 
fel vele; de mind ezt úgy 1eszem, hog.y Emil nem tudja I ha 
javallom-e vagy neheztelek én is. En gyermekeimre nem 
szeretek dudogni, és csak akkor tudják nebezteléseruet , mi
dőn villámlok é · mcnnydörgök; dc Emil lehetetlen hogy fel ne 
érje hogy 67 esztendős atyja1 a ki a jófejü gyermeket gyönyör
ködve csókolja öszve, ha szürben jár is, úgy elleuzzc a Pataki 
Jánossal való barátkozást mint mások. Ez a Pataki egykor 
e illag ]ebet a hazában; az iskolában már az. 

Sietek, és így még egy kérést. Menj mindjárt Kisfalu
dyhoz és Vörösmartyhoz , s mondjad nekik, és Stcttnernek, 
hogy nyngtalau várom az idöL, melyben perem miatt majd 
Pe ten kell lennem, hog�· őket láthassam. Aurórának recen
siója most van sajtó alatt Elliugernél Kassán. Ott leginkább 
a l .,.olna szárnyam. és a Bajza szép Bordala vonta magára fi
gyelmemet. Cserhalom különösen érdemel magasztaltatni. Ezt 
a két nagyunkat, s Kovacsóczyt forgatván'.sumcm elött

1 
ked

vem volna elmondani: 1w ·1c dim.ittis ervma tm1m Domine. Dc 
én még sokáig nem szeretnék dirnittáltani, mind gyermekeim 
miatt 

I 
mind hogy a ti fényeiteket láthassam, lelkes istenfiak. 
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Paziazi fclöl, hogy valamit tudhatok, nagy nyeresé
gül veszem. Ötct mind éo 1 mind fcleségem 1 sokat �mlcgct.jiik, 
s kinunkra volt, hogy nem tudhatank, hol van. Otct, Vitko
vic unkat1 Szemerét, Kölcseyt szíves harátsággal csókolom. 

xx. 

KAZ.I • Z NAK SCHEDEL. 
Pest, junius 23. L826. 

... Olvastuk a recensiút. A Kisfaludyról, Bajzáról, 
Vörösmartyról mondott itélct kétség kivül való ... Dc Irán
tad való tiszteletem nem engedi , hogy bármit titkoljak Előt
ted. Minden leveleidet wi barátok egymás ·al közölni szok
tuk, s mily öröm az nekünk, Töled levelet venni, elképzel
hcld. De mint hüledczünk, midőn látjuk, hogy némelyek 
iránt mily rettentő tévcclésbcn vagy. Nekem ig"n nehéz sze
mélyekről ítéletet mondanom, mert magamat sem ismerhetsz; 
s mennyire nem lehet levelek után valaki charakterét ismerni, 
világos, mert Kov .. yt és T .. öt becsülöd. Dc az én leve
lem Nálad fcnmarad 

I s milr ezért nem írhatok Neked ezen 
emberekről egyebet, mint ti .... zta igazságot. Nem említem, 
mily véleményben legyenek itteni társaink Kov .. írásai fe-
lől de az e11ibe1 · K . ..... Rád bízom, menyire kelljen és lehes-
se� a literátort az embertől elválasztani. A lágy , a lelkes 
I ov .. egy Bud�ln Pesten elhíresedett adósságcsináló .. sőt 
... S említsem-e hogy a consiliumot, hol harmad éve prac
ticáns volt

1 
becstelenség miatt J;.eLlett elhagynia? - hát 

T ... ? . . . férfias, és másokról csak jót hinni szerető 
tcttner egyszer az utcán látta vele Bajzát, kire ö tolta volt 

magát1 s irtózott tőle, míg közclebbríH nem isme_rtc.ttük �e.gvele. Különben T .. . az, ki gróf Dessewffynek a cl1étan vallat 
veregette! .. . S a gróf, bár sokat megfor<lúlt a világon, 

.
mé

.
g i� 

bizodalommal van irúnta ! Ki ily férfi.t is l tnLl vakitam, latm
hogy érti mesterségét. K . .  , T. és Bors salakjai az írói t�st
nek miattok maholnap szégyen lesz magyar írónak lenm, s 
mer� ezek legnagyobb lármát csinálnak, quasi az irók re
pracsentánsainak kezdenek tekintetni a sokaság által. Meny-



44 K \ZL\'CZY FERE�(' 

nyire fájlaljuk, hogy Te ilyekkel ö · zeköttet6sbc keveredtél, 
s a közönség elölt mutat 'Z l1ajlanc.16súgot irúntok. T ... ká
véházakban mutogatja Enlélyi LcYeleiclct, s dic ·ekszik hogy 
rrú bíztad kijavítás végett , ... 

Egy k 'résem vau Hozzád .. Azt moudj:'l.k hogy hircidet 
az írúkról szer tcd közölni lcvel idben baráli<h1al. Az enyé· 
iwct, kérlek, ne add toyálJb 1 legalább ne említsd nevemet ... 

Hogy 'zemcre és Kölcsey engem szcretnck 1 azt eked 
kö zönhetem. Az Élet és Literatura 1íj kötete augustusban 
okvetetlenül kijü. A kiad(,k túvollétében ráw van bízva a 
róla való gondof-\kodás. l\Iind ketten ma az egész délutánt ná
lam töltötték, és szívesen tisztelnek; Szemere azt iz ni) hogy 
a philologiai tárgyak, a Bercgszászién kívül, most még elma
radnak. Éu f lctte örülök ezen intézctnek1 s ha a mint kivá
nom, sok YeYöjc lesz , azt talán folyóirássá lehet átváltoztatni. 

D .... röl csak annyit szabad megírnom, hogy minek
utána az cskUvéi:; napja már közelített, azt mondta hogy a 
leánynak izzad a keze ) s azért nem nlleti el. Most megint 
itt van. Pozsonyban nagy rollét j;'tlszott. 'zercncsés lesz.e 
az az infl uxus 

I 
melyet a fclállitandó akadem iára gyakorol 

már jóelörc? majd elválik. I rirát ll!r azt rebcsgcti, uogy a fi
zetett tagok ezek lesznek: Döbrentei (talán praescs)J Kazin
czy, Vitkovics (cassac pcrccptor), llorvúL István (secrctárius)J 
Szemere) Kisfaludy1 Kölcsey; bcrsiiletbelick Kisfaludy Sán
dor é · Vörösmarty. Mennyi hiteles e hírben, nem tudhatni. 

Slettn r barátom Budára tette út állandó lakását , s a 
eonsiliuwnál fog praefüálni. Tegnap clött hozta le Kowárom 
vármegyéből fele égét. Iyole cszleuc1cig szerették egymást. 
Ez több cbaraktert mutat 

I 
úgy hi. ZL m, mint bizouyos em

berek. 

Junius 2-!. 

Nem mertem elkLildeui a levelet; féltem, bal néven ve
szed. Közlérn azért Paziazival 'tettnerrel , Vörösmartyval, s 
mind azt mondták) jót teszek Veled ál · a.la. Harmad érc, tán 
Ka sáról írt leve] rnben is érintém a clolgot .. Nem akarta
lak tovább is tévedésbcu bagyni. 
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'C[lEDELNEK KAZI CZY. 

4 

Újhe1y juoiu:s 27. 1 ,W. 

Sclté<lel Pi:,1·enc11ek Kf/z1,1 ·::!/ Drmíti s:�íres irlc11::lclJt. 

Iekem semmi nem lehet ke<hci:;ebb mint az a bizodal 111as 
tarta16ktalan bá1iits, mely liozzúm ezelüit negyed nappal Irt 
le,·elcdben szoli. Dc te is1 és azon barátink 

I 
a 1-iket mcgnc

vezsz, megengeditek hogy épen 1így szólljak nletck tartalék 
n6lkiil é · bizakodva. 

Igen is , 611 szeretek oly híreket má ·okkal közleni, a 
melyeknek Yétele nekem örömet csinált. Azt biszem1 hogy 
az lelkem tisztas „1gúnaL- s jr'>sziviíségemnek csalhatatlan jele; 
ya,Jarnint annak i ·, llogy én magamat nem szeretem és nem tu
dom oly valamely felsőbb ncmü valósúgnak tekinteni 

1 
a kinek 

ne légyen kötelessége mások eránt, a mi másoknak az öcritnta. 
S mely hírek lehetnek azok1 a miket barátimnak, és kivált az 
Ugy barátinak az ügy dolgai felől ne adjak? Kedvetlenséget 
okozni wá.snak, a ki nekem <.irömet csin::'.da1 bálútlan úg ) és 
ettől magamat óvni fogom, órni tudtam. Dc ha az ártatlan 
hír közlése is , a mit mc'.ts ke<lYetlenséggel veszcn ) bálát::dau
ságra, barátság el[trúlasúra fog magyaráztatni , szeretném 
tudni1 mit írnnk úg·y egymásnak? Titkot tartani éu is tudok; 
nem régen is acHam péll1úját: dc az ártatlan hírközlést vé
teknek soha sem tartotlam. �\z ilyck eránt elmondhatom én 
is Tcrentz ulán: rrotm, rimarum su111 ) 11inc et iudc perfluo. 

Ismerem én az r)kaL, a kik eDgern e részben Yádolnak, 
dc magamat nem mentem. Az a bajok, hog·y feleken nem n
gyok, és hogy nekik volt az uern kcdye::; J a rni k d,,es volna) 

ha hízelkedett volna ínycknek. Dc hagyjuk ezt: kiki tudhatja 
e részben mi szabad, és mi tilalmas. 

Édes barátom, músoklul is tudom már na�y részben a 
mit Te nekem nem rnd indúlatb6l, lrnnem intésképen írsz, s 
a n1it oly férfiak egy szíijjal mondanak, nekem arról kél l 
kedncm nem sz� bad. De midőn yalarncly dolgozái:; érdeme 
felül van szó 

1 
mi közünk uckliok a dolgozó cliarakteréhcz? 
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Épen ma vevém Kassáról a Minerva legújabb íveit, hol a 
Hebe és Auróra becslése áll. ltn abban egészen elmondám az
az általvev 'm ezeket: T""ol11<t .zcímymn etc. Bolcloyok mi etc. 
Jifari a zm. ztrt szfrten áll, és a Vásárhelyi dala Les1ijtottfövel · · 
A hely nem engedé, hogy az általam nagyon becsült Cserhal
mot i kiírjam: de rcruénylcm, egy olvasóm sem fog azzal v�
dolni, hogy azt keYésbbé becsültem mint illik. �a a Te b�ra
tid oly tiszteletes férfiak nem volnának is, a m1lyeknek �ket 
én is hiszem, sőt ha őket épen az a mocsok terhelné 18, a 
melyet egy valakiről említesz.; én ezen isteni lélektől ihletett 

darabok felől egyebet nem mondhatnék. 
Erdélyi Leveleimet megol vas tatám azzal, a ki ott sz

.
il

letett és azt a föld t i,mcri, s igy tévedéseimet kimutatb:üJ a, 
s örvendek, hogy azt ö látta, s megengedem, azaz, megbocsá
tom neki azt a mosolygást érdemlő gyengeségét, hogy magá
val paradírozni akart. A vidlveregetés nagy neveletlenséget 

is mutat nem csak szerénytelcnségct; és ha a tett megtörtént, 
bánom, hogy az a nemes lclkli férfi értte a leyöt barátságosan 
meg nem feddette: hiszen az oly fcddésjótétel. Tudnotok kell 
azon felül1 hogy ennek az embernek igen nagy érdeme ·rnn 
előttem: - a testvérem fija l> széli, hogy ölet minden nap 
megláto;atta., oktatta 

I inLctte , tuz.eltc. Egyébiránt őfelőle 
is kéuytelcn vagyok azt mondani, hogy hiszem a mit írsz. 
s barátságos intésedet szívesen köszönöm, s követni fogom. 
Tekem örök türvényem 1 s rcwénylem, ezt tapasztalni fogjá 

tok Loo-y a <larab becslésében nem veszem tekintetbe bará
tin/at 

1 
°ell nségimet , noha ezl sokan , és elöttül: jú oka/dJól 

nem hiszik1 szeretem szcrctb.etni, a ki szeretett darabot a<la. 
Ha ezt nem lehet1 a darabot :szeretem. Bírónak nem sz.abatl 
tekinteni a személyt. E.it szeretek én úgy ruiut Szemerét? 
De mind az

1 a mit Szemere ada 1 nekem nem Rcillény és Em
lékezet. ' Ki nck, Dezsőffynek, Berzsenyiuck nem e nrlálorn 
minden darabjaikat : némelyikét igen1 s irigyelve. 

Ignotos fallit1 not is est derisui. - Ezt levelednek egyik 
cikkelyére, s szeretném ha kitalálnácl, melyikre. szemteleu 
süffisance rellenetcs dolog: de néha célt éret. 
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Stettnernek hazasság ára baráti áldásomat, söt ha az ke
vélyen nem hangzanék, atyairnat. Dc egy szerencsés férj 
azt elmondhatja szemtelenség nélkül. 

Igaznak halála eugcm nagyon levert. Én folytatni fo
gom dolgait, de más formában 1 más név alatt , és úgy, hogy 
igyekezetem a Kisfaludyéval össze ne ütközzék. Adják de_ 
ncink hogy Kisfaludy sok esztendőkig vihesse Auróráját. Je
lentsd ezt neki a legszív 'scbb itlvezlet mellet( s köszöntsd 
baráti<lat, kik barátim lesznek nekem is. K- felöl rég olta 
semmit nem tudok. Jobb csillaga fordítson el róla minden ve
szedel rnet. Élj szerencsésen és szeress. 

XXII. 

KAZINCiYNAK SCllEDEL. 

Pest, julius 10. 18:215. 

Sokkal, igen sokkal tartozom Nckcd 1 hogy utolsó leve
lemet úgy fogadtad, a mint látom hog·y fogadtad. Tőled fog·. 
gött azt balra is Illagyarázni I s ezt velem éreztetni: dc Te 
oly jó voltál cugcru félre nem érteni , s Hozzád való nyiltsá
gomat ezentúlra is kölelességcmmé tenni. 

Megnyertem Stettuert Kézikönyvem számára. Így ba
marébb is elkésziilbct 1 mert bizony nem sok idürn marad a 
sok collegiumi óra miatt; s mert ü kész a maga számo · jegy
zéscivel segíteni, teljesebb is lesz. Egyesült erű mindég jou
bat adhat; szellemem iránya pedig és vékméuyeim pocsi ·unk
ról nem könnyen egyeznek valakiévcl inkáL,!J mint az övéi
vel, ámbár keveset voltuuk szcm6lycseu együtt, s ezen cg·yc
iést ansiclitjaim Lelycs,égéuck kezeséül szeretem venni. 
Szeretem is, s azért szívescu os1.tozom vele a becsületben is. 

A mennyire emlékezem, Báróczi biographiájúban két 
munkája niucs felhozva: 1. Amalia '11örtéuctei .. Bécs J 810. 
2. A mo la.ni adeptus .. Bécs 1810.

Dnlliázy úr tőlem sept. első napjaiban egy értekezést 
vcend a szerbu;:; népköltésröl1 német 1,ltá11 dolgozv.1; az Élet 
s Lit.. számára pedig , 'zernerc kérésére folyóirásainkról írok 
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egy értekezést. Kérlek, ue aj álj tudósitani, mért szűut meg 
a M. Muzcum, mért Orphens? .. 

Várva várom a l\Iinerva második negyedét. Almanach
jaiuk receusióira már taval akarék észreyételeket írni 

I 
s jó 

bogy nem írtan1. Az egyiknek szerzője a gróf (Dessewffy Jó
zsef), s az ö baragjút felingerelni ve zedelmcs. Kevesen van
nak, kik türik a gáncsot 

I 
s egy zó örökre ellen éginkké te

li eti. Te meg fogod engedni, hogy recensióidra észrevéte
leket írjak; de nem a i\Iinervába küldöm, hol teli csillagoz
zák az embert jegyzésekkel. Vagy ne adják, vagy közöljék 
elöre az íróval jegyzéseiket, hogy vagy visszavonbasson hol
mJ, vagy lcg tt Yéd besse magát .. 

XXIII. 

SCHEDELNEK KAZINCZY. 

Széphalom, jul. 31. 1826. 

SchéJel Fere·icnek ual'lÍti s.:hes iduezlé t. 

Örvendesz hogy a szerint vettem leveledet, a miut óhaj
táü. Nem tudnám az oly szép bizakodúst, az oly szép intést 
mint vehetném ki.ilömben. 1\Iit becsülhetünk úgy, ha nem az 
olyat? A két nem ban'ttid felül rég olta semmit nem tudok. 
Sajnálnám ba az egyiket zavarjai elölnék. Dicső elme, s ki
vánnúm hogy czcrckig éljen. 

Stcttnernck leYele együtt jöve a Tiéddel. Mind neked ) 

mind neki az nap fclelék, <le a Néked szóllót újra kell írnom. 
Ilirtcl n kell e ki ·zalacln U1 feleségemhez , gyermek im hez, s 
a levelet asztalomon felejtérn, s örlilök hogy az itt maradt. 
Kö::;zöutsd szívesen Slettnert, s add últal ezt n ki. 

J ecensiómra, é:, valami tollamból folyt1 Tl3, süt minucn 
más írhatják a wit akarnak. Vagy nem kell írni 

I 
vagy sza

b:ulon kell. Barátságnak 
I 

hideg égnek, az olyanban nincs he
lye. - Minerva még sem kész, a mint tudom az6rt) merl az 
Igaz halá,l� oda. rekcszté az ·· rményí képét. El linger őrá 
bizá a. k�pek metszését. Az életírást Ellinger velem dvlg.Jz
talá. En l"rményit 1782 olta ism r m, s diesckcdbelem sok-
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szor éreztetett kcg)c· cl. A mi k(::;1. v,1 a az hckbiJl jun. 
::7-kéig, Elliuger nekem megkül<lé 1 "n p ·dig Bártfaynal a<lálll 
últal1 ho�y láttas:m Kisfa.ludyval az Auróra becslését. 

Báróczynak általad említett két 111u11kújá.t ·sak cg.) 
bécsi antic1uarius intlcx.ébül ismerem. )Iidün utólszor yaJék. 
vele, azok rnég nyomtatva uem voltak. Akkor a<lá ki miuü11 
a nagy Napoleou Bécsben volt. Úgy h iszem, hogy a

1

ll.lu11ka 
ucm ism rcLe kevésnek lcllct kedvcllcu . Jtn igen ol.wjto111 
htui) s lug-om 1 ha bozzútok lemegyek. 

Orpl ieusow c\akaclt1 mert clllagyám r as.:iá.t, s Landerer 
p· naszkodolt1 hogy 1cm kél. - A kassai Jluzc urnot a. Ba 
tsúnyi r ·á veszedelmet hozott vcr;:;c : \;mzctck, országok etc. 
akasztá cl. Én ezen cml.>crröl uem sz retek beszélni) 111 rt 
n1i gymásL solia scw szcn ve llicténk. Horúnyi szereti' el 
szclcsítette. Maga al· kor tal�tn hú::,i c:sztentlü::; gyermck:1 s 
diurnista Kassán, uralkodni akara, s BarótiL meg is uyergclé) 
bogy Batsúuyi vala az öreg, s az üsz Baróti a gyennek. llall
g;atok bajaim felől: üe elwon<lom rni11t uúnt Barótival. 

Ez és Hájuis vastagon vcszekedc11c1. Bat ·ányi is iissie 
aka;;ztá vele kereké . Ba ::;áuyi gylltt dolgozott Baróti val„ 
Baróti rnelktt fü1j11is ellen. Lauder r nckeru postán ktildé meg 
a R:1 j11is által fortlitott Virgtli Bt;log:tk egyik ívét nj 'á<··képeu . 
Barótinak akkor nyomlaták v n;eit iu quarto; Bat::,únyi ait ta
uáeslá, hogy ugyau azou Edogát fortlitsa Baróti is) megha
ladui igyekcHén a Hájnis fordítá ·át, s uyomtatta�;;a könyvébe1 

ruintha azt ö a Rújniséua.k látúsa előtt dolgozta volna. Ráj
nis meg fo�ja ölui magát szégyeltébeu, hogy a Barót ié jol.J b. 
Bgész élt' ilyen mcsterségekl>öl van szőve. Kiszabaüúlván 
Kufstei11ból 17%., Bécsben kereste kenyerét. ;:,orn ·ics Láúr1 

Báróezy s mások. hópénit reudeltek a birtoktalan péuzctlcn 

embernek. Sornsics egy de:tk ódát irL; valóban ilize::;t) ·zé
pet: Ad arma cives, nobile fortium sangncn virorurn etc s 
Bats;'rn yina.k adta) hogy azL mutassa be a c::;ászáruak, miut 
wagáét, s Batsúnyi mint magáét mutatta Ul'. Azonban :szilaj
lelkr a maga jóltéviijét aclclig hún![t, míg; ez eltépte magút 

töll-
1 s ötcl 111..1tlrn crnbernel 1t1ulúz1:1, ya\a111ilwr l'eliile �zi',

\'Olt. .. jutti:1,t Barúttl ,, k\ ·. Y!J"il1,lli:-;tú\:1„ aunúl t'og\'a 
-! 
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hogy a jottismus pro te ·táns mód! ! ! - Hogy V crscgby el 
mint leve egy te:st1 egy lel..;k, 11oba egymást nem sicn cühe
ték, kepzelhetcd mint történt. Ypsilonista mind a kettő, s ez 
eléy ok. Bohó ewberek ! s meltók egyrná ra A mit a Falucli 
Versei megett rólam mond, nck i nagyon köszönörn1 szeretem 
hogy tudja a világ1 ho;;y mi ketten egymást n 'Dl szc11vcdhct
.iUk. - AFiircdi Vi<la név alatt (irt) reccnsio Verscgbyre mu
tat1 s a Tnd. Gynek a Verseghy keievcl vala lcírva1 de az al
kotás, a balmozrn tett citittiók azt kiáltják1 hogy az a Takáe� 
J' zsef tollábM folyt I s talún non sine numine Batsitnyiauo. 
Elégge brutális irús I hogy e gyanúra vctemcdlie�sek. l)c 
az ily embert csak gyül<ilni srnbad1 uem soha 1Jánta11i. 

Élj szereucsésen I igen kedves barúlorn. Viirösmart) t 
kö zöntsd nevemben 1 8 mondjad 1 hogy Cserhalom nekem is 
az1 a mi minden jóHak. Ö uekUuk nagy dísziink. - Bártfay 
láttatni fogja veled a Minerva említett íveit. -· C::;u<lálui foo·oü 
hitvesét 1). Az tiszta és nagy lélek. 

0 

XXIV. 

IZAiIKC7'YKAl( SCJLIWEL ÉS STETTNEP.. 

Bátorkodunk ez nnel nnrnkánL at '') hathat· s p:\rtfogá
sodba ajánlani ; s e célra, kérlink, rncltóztassá l birdcté iink 
példányait oly férfiak közt osztogatui1 s a'l,t ajánlaui1 kiktől 
reménylhctni1 hogy egy literatúráukat ismeri tő nrnitl,:AUil a 
csekély árt nem sajnálják. 

Neveinket titokban kérjiik tartatni. 

x-xv. 

, 'CHEDELNEK KAí';INCí'.Y. 

(('jh ·ly) :11g. n. 18�6 

, 'ch eclel Fe1 ·eJ1cnek K1t.:inc.:!J lw,·úti szíres icli:e-dcf1ff. 

Édes barátom , a hirdetéssel mind ait fogom tenni a. ' 

nut a dolog fontossága, és a te megbecsülhetetlen barátságod 

1) Kit ö ekkor hozolt haz;i Zrrnpl1 !nyhiíl Pc�trr. ,1 /.ir,.J,;. 
1) A in. kö1tr. zeti kC:ziköny1 et. .ti lárulú. 
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érdemel1 kiván1 parancsol. Mit nyerek vele, nem merem mon
dani magarnnak 1 m rt ez a táj nem öröme t vesieu kö11.�1:et 1 s 
képielbetd1 minek tekinti a,., r.,·11t: az itt nem mestn·sc:y1 ha11em 
keclvC's jcílék, enyelyés. Nem elég; azt vedd meg hozzá1 hogy ez. 
11élll 1t J,-;j )(yr

1 
s ,nrt!J!J(ll'ÚÚ/ fonlítort Dc nem ijcsitelek el c\örc; 

csak arra kérlek, hogy ha reményed megcsalna I ne vedJ azt 
bidcgségnek, s ne engem vádolj; hanem az időt. A mesterség 
és ann:'k szeretete ucm profánus portéka. - Még jobb! azt 
fogod mondani 

I 
s bár csak az avattak.e maradhatna! Mi11de11 

biiouynya1 jobb 1 dc siándekod úgy nem segéltetik. 
Minekelöttc a nyomtatást elkezdetcd 1 kérl k1 s igen na

gyon kérlek1 tudasd. velern1 mely darabjaimat van siándékotl 
fclveuni I hogy ha rajtok igazítottam, azok ezen igazítások 
után nyomtatbassanak. S itt nem lesz elég a sonctt 1 vagy 
epigr., vagy óda s cpist. círnjét említened, mert némelyiké
nek címjét rnegváltoztatám, s rá nem ismernék.; Lauem 
első két luírom szavcít is említsd. - Tovább arra kérlek1 hogy 
a mit rólam mondatok.1 cng dj étek látnom; 11em milltba töm 
jént kivánnék1 - az csak isteneket illet 1 - hallem hogy a 
L1átumok hamisan ne tétessenek fel; és ha talán az clisio és 
egyéb említtetnek, hogy clkcrültcsscm Hlctck az oly botláso 
kat1 az involuntarinst és voluntarinst a milyckkcl Horváth 
József Elek tölté el a maga csu<lálkozásaim nélkül nem ol 
vasbatott ertckeiését a Tud. Gybcn. Azt vélem közölbeté 
vala eléhb

1 s l>izonyos lehetett, hogy megcsipkedésciböl egy 
szót sem törlék vala ki. Én nem szégyenlem hogy eli<lálok1 s 
minthogy nem szégyenlem 1 miattam Horváth Júzsd' Elek1 s 
mások mondhatják a mit akarnak. Mondhatd Te is, cdcs ba 
rátorn; dc ha mondod, mondd úgy , hogy azt uc kelljen lll011 
danom, a mit Horváth József Eleknek - azt1 hogy nem csn 
dálkozom 1 La ő szóll úgy. 

Egyedül azért ohajtom lcítni 1 a mi felőlem lesz mondva, 
s reménylem1 teljesíteJ kérésemet. Sőt jónak látnám, ha azt 
mind azokkal lúttatnad, a mit felölek mondani fogi;z. 

Va11 egy valaki, a kiv<.;I kiií'.lem a mit 111011<i:111i akarrk. 
Nem felelt. 1t 11 kiaJtarn. Akkor mondá pauasz.olva1 llogy ö 

4-r.• 
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ott nem zlilctett, mert az lütvcse birtoka 
I 

s engem vúdolt, 
hogy pletykázok1 azaz1 hamis hirt közlöi( és költök. 

Láttad-e ruitr a kassai l\Iiuerva 2-ik füzetét? Egy érte
kezés vau benne a magyar nyelvről (közlé Dnlházy l\Iihály ). 

Tudod-e ki dolgozása? - Örvendj jeleutésernuek: 
gróf Dcsöffy József .·1nn:'t fijáé. Örülök ::i. clkes s 

nagy tudományú itjúnak 
I 

miutha fiam volna, s örülök tiszte
letes atyj�rnak 6::; auyjimak. 

ITút az Auróra rcce11Siójúra mit mondatok ? Vöriisn,arly 
remény lem érteni fogja 

I 
hot;y Cserhalma uem hi<legségböl 

vau clrnellőzve. Tisztelettel említettem 
I 

m0rt ti ·ztelé ·t 'rde
mel. De a Hátlay-11 mii versezet becsét kellc éreztetneu1. :,; 
kiruntatnom a tedrnicai botlásokat. - Az clfogá a helyt. 

Bártfaynénak minap írtam enyclgve s németül. Egy 
!Jarátnénk édesen 11evettc tréfámat. Lc!'ortlitAw azt ver;::;ckbe

1 

s ma küldöm Bártfaynak. Vedd te is. - Élj szerencsé ·en.
Várom kéré elll teljesedését.

B á r t fa y L á ::; z I ú h o z. 
Két szeretöt éltuk lcgéc.les,·Lb 
Ó,úi közt rnegháborítani, 
r\"1.gy vétek, Lün, �ür é}JCll kúrlioznt ! 
;\fo�) ck tchM ; dc hnd<l mo11cljan1, hog')" én 
S c;y összc\agdall, ..izurt, és liitt lovag, (Major Bartos úr) 
Ki, bántvR ];itv,in a _jót, vad gyötrüjéu 
K 'SZ Los�zút úllaui béwt karral i", 
8 kiket te s ·m gyiilülsz, k 't asszonyiuk : lBarto„né és a felc:,,:ge111) 
Ha Josephi11c nem ]e;;z 1) �zcrenc:<t:,, 
Mint c�kcid11ck hitte, rúd esünk, 
8 k:kapjuk, boldog r:iblú ! lrnrj,iic.lbúl. 
Hall rat; titokliau hulluak könnyei! 

XXVI. 

KAZlNUZYNAK SCllEDEL. 
Pozsony, se pt. \l. 182G. 

�:p 11 indnl<'i félben voltani 1 midőn Ki::;f'aludy kére1 bog) 1 

ha. írok Neked 
I 

kiildcnérn meg Yova('súczy11ak ezen d.:1rah-

1�:,.; TOLDY J,'ER�:�r. 

_ja1t. Ilozzá mitr ké.-;ijn érkezt k, i:; Nálaélnttl i:;cnkijobban nem 
használhatja. 

M i helyt Béc::;ből vis za'övök, hová boluap megyek Baj 
zával, többet írok. Addig is stb. 

xxvn. 

UGYAi:rANNAK UGYANA!,. 
PcsL, ocL. 25. 1�2n. 

A<lja az ég, hogy még sokszor láthasd fold 'ríílni a hol 

napi napot! IJogy még soká élj hitveseclnek 1 
l>arátitlnak. 

E hónap elején fojtém ki magamat Bajza karjaiból. 

Rotlannban (Bécs felett) meglátogattam Gaal György bátyá 

mat; betegcs1 azért kézikönyvemet új forclitásokkal nem se

giLhcti · ktilö11hen a munka pláouma javallúsút teljcsco meg

nyerte.' Ugyan igy javallta Mednyánszky is P0zsonybao1 s má

sok is, dc µraeuumeráosaink száma mindeddig csak- 60 kö

rlll áll. S mi ez arra1 hogy a munka Yilágot láthasson? No

Yembcr végeig elválik1 kiadhatom-e. 
A ll.li felvecudö tlarabja iclat illeti1 társamra bízt a m meg

vála:sztásokat. A mit Rólad irunk , kötelességünknek fogjuk 

tartani Veled j('ikor közölni. Szcntruiklóssymnak még e hé-

ten irok. 
Vajha bctöltcnéd minél elébb közös óbajtásunkat1 és

Sallu tot meg Horácot kiadnád! Az Irisnek egy dolgozó tár::rn 

figyelmctessé tette ezekre a pnhlicumot, tedd, hogy a köz vít

rakozásnak hova bamarébb megfelelj. 
Utolsó leveledben azt ir:td 

I 
hogy Vörösmarty az alma

nachokról 8Zóló ei1 kelyhen lett elmcllöztetését nem fogja lli

degségnek venni. A mi engem illct 1 nyíltan szó_lva 
I 

éu_ e_zl 

ré ·zrehajlásnak tulajdonítom. A rccensiu címe k1 11cm ZéHJ a 

ugyan a generális észrevételeket I s így a mi a Ráday-uemü

verselé;::;röl momlatik1 annak kiemelése igen is fogla.lhata ott

helyt1 dc azt i,oha seru fogom hinni; hogy az _szükség S\,bb

volt a Cs rl 1alom méltatásúnál. Mondod1 hogy tisztelettel em

litctted. Ha az tisztelct1 hogy ,,szép" uek lll01Hloc.l Cserbalmot, 

marad-e llléröp;'.dc;ánk1 mclyl1cz szabhassuk bizonyos szeren-
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cséllcn fejek iránt valú „tisztcletrdel''? .. .  S nem haladc1s- , 
ha egési csztcndiH ,U c�al· üt rnl<drn11 jó vn::;et knpunk i.·? 
Mert a többiből semmit sem csinál 'Z. Kisfaludy clcg·i,\ja, Bajza 
éneke A Szépckhcz , s a nem új , dc iclcamcuetclrc, érzé ,rej
lésrc ) nyelvre yerlie_qm „Fajdalmak ." aztán Kölc8ey dalai, 
ezen e.yyediíl rrrló di zci az idei Hébénck, vagy -- La ezek 
apró ágok - Szalay Bcnjúmin víg clb szélésci, Kiss Kúroly
nak nríli111k valóban dicséretes elbeszélése és anekdotja, Kis
f'alucly clrarnatizú.11 an k<lotja l\fátyús Deák, füutfaynak (noha 
helyenként dagályo · uyclvü) szép novellája, csekély itélctelll 
szerint nem érdemeltek teljes clrnellőztetést, Horvát Eu<lrc 
töredékébe_n pedig· a kritiku8 80k gúncsot m utathatott volna 
ki, melyek Horvátra nézve ugyan nem lettek volua fogana
to ·ak, <le baszuosak acsthctikai mi vclödésünk elébbvitclérc. 
Hogy Kovacsóczy Marija Schiller Ilérójábúl támadt, hiszem, 
de hogy sehilleri szellembc11, a,zt ugyan 11cm lútom. Vásá r
hclyirő l ucm szólok, mert nem érem fel ... 

A Minerva 111. negyedét Rösler már hir<lettc, dc a 
könyvárusoknúl még nincs meg. Szemere igen nyugtalanúl 
várt a, ::; hétf'ö11 estve nálam lévén, azt tanác8lám neki, kiil
Llene Rbez. Tette, és estve megérkezett a füzet. Én eli�zo
nyocltam. Szemere és Kölcsey még azon éjjel megkészitctték 
a feleletet, s wás nap estve már letisztázva olvastam. Tlrnisz 
eddig már szedeti a Tud. Gyüj . octoberi kötetébe. 

XXVIII. 

UGY \NA NAK UGYAN.\Z. 
I\ s1, oct. :Jl. lt:>26. 

Tegnap hozta el Bártfay csomodat Kisfaludyboz, s én 
e pillanatban hoiom tőle. Vedd érte hálás szívlink. legmele
gebb köszönetét, szeretett Férfiu ! \. Siposlioz irt pistola any
nyi val inkább lepett meg, mert Kölcsey épeu tegnap javaslá, 
hogy a t kérjem Tőled. Elgon<lolbatd mily örö1ncru volt, 
hogy megbecsiilbetetlen ·zivessége<l kéré emet így ruegelGzte. 

Yölcsey azt beszélte egyszer nekem, hogy több évek 
előtt önbiographiádhoz fogtal, s hogy nagy veszteség lenne, 
ba be nem végeznéd: az uernzetünk belső életének is ama 
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korl,an liú,turiú_ja. fog a leuu i. �u1·;etv kérlek t 1,ilt ·rr<', 

mo. t és mind addig' míg reá nem adod Magadat. �cl uben 

. l , , Ital a mi célunkra kevesebbet kérC'k, s nié o- is so� at. 
n 11uc az.t ' . · · 

k l eket szabad 
Közöld vdiinl azon biograpl11a1 datumo at, mc y 

• • 1 l . k Hívebb és mcleo·ebb szívekre, buld e1, 
lesz Jcluo goznun · 

. 
b 

• . • . . • k . l .1 k .q Verseid va.lasztasarol confe1ent1an 
nem b1zbatot na un llw • 

még nem volt, dc mihelyt lesz, tudó ítlak.. . . 
Még egyet! i, ínuenrc a mi szent, kerlek : féli e n_e értsd

::;oba nyiltsá.gomat - ez megfosztana lelkem nyu galmatól. 

XXIX. 

SCITEDEL JEK KAZINCL.Y. 

8chellel Ferencnek K. F. barcíli szÍ?'e:; tiszt.

Ro Sz,\l érzem magamat, s félek a jelenségekt �l. B.ö� i
, l · "bl> egyl\tt 

den felclel-.. oct. :Z5-d. irt leveledre, melyet a. rnso i, 

a titettneréYel, egy postával elöze meg. 
. .. 

. . I· valót . Én a llorá.tz Epi::;tolaJ1val kész 
Insz nem mom a < 

nem vagyok. Szallnszttal igeu . .. .·· ·L • 
JM mondod' hogy részrehajlással vagyok _ V�1osma1 } 

· 1, , 1 mint tanulja fiam scan-
.: t Ilogy azt ismerd Jer. s cts<. ' 

e1 an , , ' . . t l' a értem a poeta1 
dálni a hexametert ialanon' m1nl a�u J,_ . 

r 

. '>lhst Zaláuon s midön vele olvasom '.talant' mint tan,u
 -�a 

S'!,< ' ., ' 
• · • , • ct 11rliJY rl 1s.-:et. 

11 · o· · 1t cl változott hangomon ismerm a nemz , . 
e a:::,yu ' é pocma s nem 

Ci:ierbalom nekem anuyi, mint eg-y cg sz ' . 
. · l Zalán és Cserhalom ic-

s., :t1 r1l.-1 lom a kissehb dalok sza rna >a. . "< < 
• u.d· o· l ll atek nem 

löl 6n is cgy1itt akarok Hzóllani, ,, hogy e tb ia g 
'' llék 

l.i. deo·sé<>TC m utat. A Guzmics 'l'hcokrit," a felől ::;cm szo 
1 b O 

· · t t"lern 
meg pedig Guzmics szeretve érzi maga o . 

' Éu Marit schilleri mauirban clolgoz�t.t 
dalnak és szép 

dalnak ismerem ; szép dalnak :.i. Vásárbely1et is. 
V 1\f kl. 

Praenumeránsod nálam egy sincs. Báró ay i os-

1 . clcntésedet azou kéréssel kühlém meg' hogy a pénzt 
na-: J . 61· Tan Tcm restel-
. uttassa kezedhez' a mire nek 1 ezer m cp.

.
, < • .. 

'iek semmit ffélét: de ez a túj nem .
szereti az el� refi_zetést

: 
Ha meglátják a könyvet' akkc,r ilt is \'L' .z�ek . OhaJ tom , 8 

. b ·tom ho;i·y sz ·\ndékotok boldogulJOll , 
nagyon o a.J , o 
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Ne wdrl lrnlúl. b,t .1z ide zártak me�adattatúsú,ra. kérlek. 
Elj �zcrenrsé en. 

� 

Át!yban
1 

nov. G-d. 182Li. 

xxx. 

KAZINCZYNAK SCHEDEL. 

Pc t, ja11. ;j. 1827. 

::3zcmcréné assz., ki épeu mo:sl érk0zctt wcg Zcrnplény
biíl, 11 'm ha Ila semmit betcgséö·e l fclöl1 ::; ez azon bitet hagyja 
1 áplúll10111

1 
hogy a baJ, melytöl féltél, ki ucm tört. Bnzgóu ké

rem ,t v;gLctet
1 

hog")' még sokúra, igen sokára n: új11rn drága 
életedet! l\lely fajclalwas voloa uekcm azon édes szokástól 
JUegváluom: Téged élni s reáok figyelmezni tndnnnk ! 

Ó légy azon, hogy mit az Írisz levelezője Horácra 
néwc hamisan l.iirdetett, az minél elébb valósággá légyen! 
.Mely szép bosszú volna ez e hazudsúgért ! 

l'étikönyvünknek csak az első kötele fog a József-napi 
vásúrra kijönni, s az Veled fog bevégzőuni. Azért hadd kér
Jem újra bioc,;rapl.Jiádat ! �'ern akarok a folyamból meríleni1 

miclih1 a forrásl.ioz járnlbatol ! S a cikkely eled láttatva 
le ·z, s törölhet�z és változtathatsz benue kényed szerint. 
Azért ne vond meg tőlem bizocLalnws közléscclel ! 

1:.öleseym holnap indúl Csckérc. Az Elet s Lit. II. kö
tele sajtó alatt rau , s egyebek közt Kisfaludylól foglal ma· 
gában egy új vígjátékot 3 felv.: A leányörzö. Charakterclarab. 
- Fenyéry és Bajza tisztelnek, éu k.egyeiclbe ajúolott stb.

XXXI. 

SCBEDELNEK KAZINCZY. 

8clierlel Fe1·e11cnek Kazinczy Ferenc úcmíti. s?. íves tiszteletét. 

É(ks barátorn
1
Sedriai iilésiinkben vettem leveledet, együtt 

a grM Dez 'Üffy József leveJéyc} József iicsérn crúnt ki Zoltán 
:\J ibály barátjúval első vala azok közt, kik a poío1Jv�rt Szucsi
c:--o t a dil"!ait'míb61 kitaszilott;-H<. A törvcnyszék végével ebédre 
u1e11é11k, s ott nel1ú11y ízben kellc fclolva::;11i a grút"nak frauei..t 
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at1ic1.'11111::;úntl eltiilt le, elél,: az a ddit:: t:1rtc',1tat-i ho�y alig 
maradt időm, Neked felelni, mert a posta ruep; ma estve in 
dúl. Vedd jó neven tehát, a mit e tolon gások közt adbatok. 

Oct. '27-d. olta lí -dik esztendejét elem életemnek, s 
talán egyiket sem több és többféle gondok közi, rnint épen 
ezt. Csaknem mindennap éjfélkor fek szem, virradtakor g)er
ty�ti gyújtok, s dolgom alig halad. Egész balo m levelek vár
.Ják tőlem a választ, s rég olta. Legyen ez rnentségelll, ho0'Y 
kivánság0dat biographiúm felől 11 ,111 töll yösitcttern. 

Dc ezt ucm csak a sok dolog miatt nem tevé111 J_ 
llig. Csiklandós dolog 111agunk felől szóllani, s ki\'álL ne
kelll, kit szeretni oly sokau nem mcltóztatnak. Csak nézd 
cl Pestet. yugtot kivánnck Yég napjaimra, nem karcol
gatásokat. Te vigyázz, kérlek , hog;y a mit rólam rnon
dasz, nekem új cl lcnségeket ne e iná ljon, a régieket 11ekcm 
ne dLihítsc. l\kgkiildöm, a ruit gondolok hogy kíváusz. 

Hallom, valarui fiatal plébáuus Veszprém körül egy 
i\Ioudolat-formál irt. Bizonyos lehetsz crúnta, hogy neki fe
lelni soha nem fogok , mint Bat�únyiuak 1 és nz 1'.hclc egy 
gondolkozású , dc, dic őségérc momlow ezt, nem egy lelkü 
Döbrcuteinek. Ezeknek csak az a jú, a mi közöusége;;en , an 
elfogadva, s nem úrúl cl idegen szint. Nekem az, a mi jú

1 
és 

ki rcUt a mi szép. D. is azt li iszi, a mint nagy okkal 0·yani
toru, bogy eug-cm bosszant a némelyek állal tőlem megta
gadtatott javalás. Söt az engem kcvélylye tchet11e1 ha rn,1ga· 
mat boz7,ájok szerelném inkább ha on1ítani, mint a 1uagc1m
nál nagyobhakboz. 

Horátz Epistolájit eo·észen le akarom fordítani, dc ·n 
csak ihlés órájibau szeretem elővenni, a mi íblést kirán. Ha 
áltcsem a siirgetöbbcken, ezeknek állok. 

Míg 1nások csomóként adjúk dalaikat , éu mind azt, a 
mivel teljesen rnegclégeclvc nem vagyok; kész.cbb vag-yok 
clégetoi, miut kiereszteni. Az en darabjaim azért ncin joLbak; 
dc IC'galúbb mrgrnn rajtok a classicns szín. Epigran1rnirnmal, 
ú?,")' li i1-,zcrn, hof?:Y yan Yala111i okolll meg-elég- dhetui. Episto
lúiu1, meglehet, lwgy 11eUJ ép n ros ·zak; de Epi ·tolúk. 
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Kérd F ·nyéryt1 h1>!-','.Y Bártfayhoz írt 8pistoliouomat ne
ke11 1 küldje 111q:;. r em lel ·m azt pap1rosaim közt , s Bártf'ay
tól kérni szégyellem. Könyv nélkiil nern tndorn egészen. Ez a 
kezdete: 

K(1L szerelőt l:ltök lcgéclcKcbb 
Ódji ko:.i;t m µháborít:lni .... 

Fony ·ry. Bajzitt, Vöri5smartyt 1 Bártfayt és asszonyát 
I 

azt (;!, 

jót, azt a nemest, azt a lclkc:t, Szemerét és Szcmcrénét. tisz
teld, kérlck1 s ajirnlj mind11yájoknak igeu nagy becsű barát
ságokba. ltlj szerencsésen édes llarátorn 1 és szeress miut ed-
dig. Újhely január. 12-d. 1827. 

' 

Gróf Mailáth uagyon örvenclc i. merctségc<.lnek, én pe
dig kiiszönörn1 hogy levelemet 11eki mcgvinui méltóztattál. 

iucs tübl>é Pesten 
1 

::i. mint levclél>öl lúton 1 
1 

kérlek e inálj 
borítékot erre, tndcl meg szállásán hol van1 s azt kiildcl utána. 
Eugedj meg alkalmatlanságonrnak. 

Nem tudnál-e valakit a pesti vagy budai kiinyvárosok 
közzül, a ki a bróCnak rnagyarra fordított Regéjit: 1lla_r;yr11·i
.�clU' '((gen w,d �Viih1·c/1rn kisded nyolcadrétben, igen fejér és 
sima papirosra1 ujonanu öntölt garmond hosszas-metszésű be
tükkel a maga rovására kiadja '? 

XXXII. 
UGYANAZ UGYANANNAK. 

Édes barátom , Óhajtom tettel bizonyí ani b , hogy a 
mit kívánsz 

I 
és tőlem kitelik 

I 
szivcscn teszem; de hosszas 

tünöclésim után sem értem, mit írhassak úgy magam felől. 
hogy várásodai kielégítse. l\lagunk felől szóltani bajos , s 
ezek az örök félrc6�tésck1 ezek a csúnya, világos vagy tit
kos összcszövctkczések1 virro11gások cll escritcnek. Falun la
kom, távol társimtól, s így a mi nekik az cgyiitLlét1 nekem a 
levelezés vala; de látván hogy leveleinket kinyomtatják, akar
nám, hogy egyet se írtam volna. , 'zemeróllk felküldé uékem 
a te Kölc eydéit Döbrcntcihez, s elborzadtam erre. Kölcsey 
Ta sót játszik 

I 
nem poetai érdemeire céloz, hanem makacs 

hypochondriájára. Nincs szóm hozzá , kiki teheti magával a 
mit akar ; s ez az Élet és Lit. L kötete rnegérteté velem, mi 

,, 

ni, l iol!,y ií (Külc-Sl'Y) a1 111yi levdei 1 1 1cL v;'lasz 116lk11l mcllúz 
tatott l1agyui1 s a.zulta tuclom 1 hogy panaszait ell ·11cn1 1ná.·1sal 
tndat.La, velem nem. Ezek a bánúsok rcnder;ek; nem l lem 
r,1 magam bcnnck. Ha a, Tassoismt�s cselekszi 

I 
úu1 lcgyc11. 

Dc lc•rycn 
I 
ha egyéb cselekszi is. En nyugton megyek úta

mo11 1 s ezt tudni nem fogom. 
Én azt hittem 

I s biszcm édes barátom 
I 

hogy Te a fel-
vött íróknak igen rövid noticc-jút fogod adni; hogy az ol
vasi°> lcgl'eljcbl..> 8ziilctésc napját tnclja , lakásáL, hívatalai! 1 

mcllyckct viselt1 s a mi az clmondást irúi palyájá.rúl érdem 1-
hctné, pélcl. mit mikor írt, s mi ada r á alkalmat , bol lakott. 
- Illlhol tehát1 a mi eszembe jut, de téged arra kérlek1 hogy
használd azt vigyázással.

Születtem 1768. oct. 27-cl. Ér-Semlyénben1 mely Bihar 
vgyén k 1 ostás magyar nyelvű helysége Dcl..>rcccn és Ká
r0Jy1 s Kálló és Nagy-Várad közt. Az anyám Bossányi s 
Nagy-Ugróci Bossúnyi Susána. 

1 
egyetlen gyermeke vala Fc

re11cuck1 ki Biharnak fő embere vala., s dietai bircs1 azaz hív, 
l övctj . I!jal Jb testvéreim 1. Dienes 

I Consiliarius, Bibarnak 
subst. v.ispánja 1807. l övctjc. t 182-1. 2. László obcrst r Da
vidovicsoak magyar gyalog seregénél t 1 07. '.-3. József', Alsó
l{cgmcccn és 4. Miklós még élnek 

I 
s :3 leány. 

Én Késmárkon esztendeig tanultam a német nyelv ked
véért 1768. Azolta mind végig 1779. Patakon. 

Házi nevelőm egy oktalan theolog11s volt. A mit atyám 
az a ztaluúl vendégeivel beszélt , ha megkapta figyelmemet, 
én titkon papirosra vclcttem (An kdoták). A grammatika. 
és még inkább a kátc nem fért f'ejcmbc1 dc a 11élllet l>ibliába11 
gyöoyörüségg l olvasgatám azokal a tuzes prófétákat, még 
mikor nem parancsollúk is. - Szcrcnc. étlcnségcmrc prar
c.:eptorom rá akada az én titkos corumentáriusaimra , s pa 
naszosan mutata be az atyámnak hogy íme ez n firkálások 
miatt nem megy a gramm. s a kúté. Az atyám megörült 
Több e ·zc volt rniut pracccptoromnak. 

Patakon syntaxisták is kezdenek tanulni görögöt1 dc 
pcm tovúhb mint az els" clcclin,itióirr. Ezt azoktól kívá1ük, , 



60 1, \7,IXC7-Y FEREX(' 

kik pap úg-ra :1karb�k atlni magokat, mi egyebek az alatt 
szabadok volruuk. En hallgattam, de lopva. Egy lelkes pro
fe orom (Szeui-Györgyi István) me3·pillautá papirosaim közt 
a görög decliiütiút. Ijedve felelt m 

I 
hogy az enyém. Ez tu

z lt
1 

hogy üzzern I s álljak mindjárt Homérnak. Oly gyerek 
v„llék

1 
és anu) ira nem volt segédem, hogy ennek neve elret

tentett
1 

s megclégvém, hogy Anakreont baktatllatorn. 
A poe isbau valék othon, dc a négy sorn stropba nem 

az én esemegém vala. Sokat tanultam .IT'eg Virgilbö]
1 

Horátz
ból

1 
s rgy barútommal a Bodrog szélein won<logatánk a mit 

tauultunk. Ez dcákká lévén
1 

bibliotliccariusnak tétetett. El
zárkozám vele, s míg ö a theologusokat, én sziintelen a rnedii 
et rcceutissirui acYi latin poctákat forgattam. 

Rhetor ,,.alék, s hiratalt 11em Yiselö aty,"tm (a Calvin em
berei akkor még nem lel1ettck vármegyetisztek) mcglioli 
1774. mart. 20-cl. Lelkes anyám - ah barátom

1 
mely ma

gyar asszony! - w indent el követe a rnit boldo
0
·ságunkra 

nézYe j0nak látott. Egy francia tiszt dnellála Párizsban, s 
meg zökék. Dnellála Roma körül, s wcgszökék. Bécsben egy 
derék pataki deák egy cédulával kiiltlé Patakra hozútm. 
Az auyám befogadta

1 
3 holuap rnúha ismét weut. De éu tud

tam annyit I hogy már olvashaték ; és ha iskolai cszteudeim
bcn Gc snernck a munk,°LJit soha nem láttam is

1 
a bibliothe

kának voltak franc:ia könyvei. 
::\Iegjelene Kariigúw

1 
az egész világ azt olvasta

1 
s phi

losophiát tanuló ifjaink ebhe11 lclék örörucket. l\Iely dagály! 
szalacltam tülök és Kartigám elöl. - Egy új bibliotbecarius 
látván, hogy szeretek könyvet ve1rni s ismerni

1 
hírt ada, hogy 

kezéhez két 11yomtatvány küldetett eladás végett: Mesék, és 
sok kép van be11ne I d ö nem érti 

I 
úmbár a könyv magyar. 

- Búróczy Mcs ;ji Manuontcl után. Ut vidi, ut perii I Ezolt�L
nekem Búróczy vala mill(lencm.

Szabó Dávid kia<l,-'L verseit J 777. Megnyíltak szemeim. 
Eg:y levelet irtam hozzá <listicbonokban I Pécliy Gúbor Sep
temvir és supr. Stucl. Director Patakra jött, kisérve a kassai 
Akad. Pro<lirectora által. A mint mind egyiitt valánk, Kenye
res e ngcm szó)lit elő. Köszönte a Baróti 'zabó Dú vid 11e, é-

, 
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ben
1 

s kért hog:y abba llC ha rryja111 a lll r °'st, az ifjakat pedig 
bo0·y engem kövessenek. 

Az anyám emlékezék
1 

bogy meg hol L atyám oly régcrcl 
t'ordittata velem valamit, hogy azt kiuyomtattassa. 'l'udni 
akariL mi volt az. Gcllertuck valamely Abban dlm1gja. 
.I:'arnncsoliL hogy tckinlessem meg valamely professorow111al. 
Ez ncvcte engem

1 
az auyá.mat

1 
az atyámat i 15 esztcmlőis gye

rek s múr audor ! - l\Iegírtam az anyámnak. Ez parancsolt
1 

ne szólljak senkinek, hanem a legnagyobb titokban dolgozzam 
akármit, hogy exaweuig kész lehessen. A z  examcn juliusbau 
::;zokott tartani

1 
ez pedig május végén pa ranc:oltal ti nekem 

Elúnván az i ·kolai peusurnokat (oh mely tanítás akkor!) 
Magyarország hi::;toriáját akartam tanulni olvasúsbúl , s a 
Prny ázsiai kötctéu kczdéni. Nem nevetsz? l\Iit tudék tenni'? 
Egy nyavalyás cornpendiurn gcogr. Huug. írtam I s az ki
nyomtattatott. A pro!'cssorok soLa sem tudák mi törtéuik

1 s 
az egyik rám ordíta: Quas tn ibi merces proponis. Heszke
ték a következéstöl. De Superint. Szilágyi felkölt; c 0·y két 
pillantással látta, hogy a munka felette rossz; dc azzal Yégzé 
hogy valaha igen jót adhatok 

I 
e ak a kezdett pályát üzzern. 

- A profes1:,orok ezt látván elhallgatáuak.
Anyirn1 hallá hogy ros'z vala próbúm I s azt magam is

mondám. Most jobbat kivúna. Gyakorlatlan lévén , s nem lé
vén a ki vezes ·c11

1 
leforditám Besscnyciuek németül íri philos. 

románkújat: Die Arnerik.an 'r
1 

s ekkor rncgszüntcru a könyv
csináló pályán. Egy igcu ti ·zteletes leány szerelme Siegwar
tot fon ittatú velem

1 
s Gessncr Idy lljeiL; dc !;Utam hogy 11ew 

kell sietni. 1784 viccuotarius lettem Abaujban, s sokszor 
láttam Baróti . lzetlcucbb embert nem képzclhetsz. Nála a. 
latiu irók e ak pedautcriából voltak valamik. De tiszteletes 
jó ember. Bat::;únyi Kassára jött. l\Iindég együ�t valúnk cstve. 
Ez. a dölyfös ember nyargala az örcgcu, s rajtam is aka.ra, 
de én recakitráltam .• \. húr megpattant. 

:B�gy est') nem vala.iclcn Batsányi. Moudáw Szabónak
1 

hogy én holnapos irá. t !·ez.dek. - lg u ha B.t is bcv szem 
társnak. 'I'i:,z.ta sz.ívbiil. -· Jüu 13. :; ezt te zi talpú!: a re-
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<lacLio három b61 áll; két voLuru győz;. - Sz. mindég azt akará 
a wit B. Kivonám magam, s újat kezclék ; Orpbeust. 

1786. Gróf Teleki Sámuel (a cancellarius) akkor bihari 
kir. cornmissarius, föuotáriu sá akara tcuni Szabolcsbau Vay 
József viccispáu wcllé; Szeutiváuyi Ferenc kassai kir. commis
sari u' főuotáriussá Abaujban. Dc gróf Török Lajos (az iparn 
180-!) supr. 'tud. <lirector leve Kassán, s unszolt, kcresuérn 
a nemz. iskolák inspectorságát. Szerettem Vayt, Telekit, de 
még inkább Törököt 1 s uem szerettem a politikai tlolgok ak
kori folyamatját. Augustusban felmenékBécsbe. Pászthory már 
tudta hogy könyvcsiuál6 vagyok. Swietcu a minister fél óráig 
beszélt velem s rncgszeretett. Nov. 11. bciktattatám hívata
lomba. Districtu orn Magyarország·uak negyecl ré::;ze volt. 
l\lely szép liivatal1 s a rnixta iskolák mellett! 1500 fr. fizetés
· el pengő pénzben. Egy pápista papnak arany me<lajlt, 
egy rnásiknak vörös övet adaték !:::Jwietennel. Tenyereken 
hordának a papok . Érzették hogy fejem szívem tiszta. 

II. Leopol<l véget vete a mixta iskoláknak . Így b. Pró
nay Gábor Exc. és cousil. Vay Litván, ez pécsi, amaz pozso
nyi födirectorok 1 s én a harmadik, 1791. apr. 1. napján költ 
parancsolatjára a helytartó tanácsnak elereszteténk, de azon 
igérettel hogy első nyílással más hivatalt kapunk. Éu fel
ruentem Bécsbe. Kegyelmes Uram 1 mondám én a miuisternek, 
én örömmel szolgáltam az ügy miatt; ettől elestem , ruás 
szolgálatot nem óhajtok. Exdat úgy néztem mint atyámat, 
nem mint elöljárómat. Ha érdemlek valamit, engedje Excá<l 1 

hogy kezét megcsókolhassam. - Swietcn ide tartú hidegen 
(soha hidegebb embert nem képzclhet szJ. De a mint meg
csókolám, nekem esik, s jobb és lJal orcámat megcsókolja. 
Félre rántám magamat I nem annyira hogy egy ruinister, 
miut hogy egy ily liicleg német csókol meg. Nekem jöve 
nyomban

1 
s a Larmaclik s negyedik csókot nyomta orcámra. 

-- Ezzel inkálJb kevélykedcm, mint ha angyalok szállottak 
volna le hozzam az égböl , hogy megöleljenck . t\irkövernre 
metszelném ha illcu „k I hogy eugem S" icten I J>i:iszlhory, és 
gróf Török Lajos szeretéuek. 

Mit írtam, mil oyomtattatlaw1 tudhatod: én bizony elő-
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számlálni nem tu<lom; nem semmit titkon , s hol magamat 
meg nem neveztem is,nem kiváutam n tU ismertetui. Sok ros:z; 
dc aliter non fü, A vilc, liber. Más is rosszat irt. S nem semmit 
censor engedelme nélkiil. 

170-!. üce. 14-d. elfogattam Hegmecen az anyám házá
nál; 1801. juuins 28-d. clere ·ztettcw Munl ácson. Szenvedtem 
Bn<lán, Brii.nnben, 1-ufalcinbau ) 1\Iu11káe::;011. S ntcutiArn nyom
tatva van. Nem kell szégyenlenem azt. I rnkácson a esászá
runk nevelője búrú Riedl \n<lrás ohrisllicntcnant volt a szorn
szédorn. Ezt és még húrmat, négy holnapig én tarlám, a ke
mencclyukon n) újlvún fel uck1k az eledelt. 1\Ie1 t ők napjá
ban 4 krral trakiáltattak; éu fözethcttem, öltözhettcm, a 
mint erszónyem bírta. 

180-!. novemb. 11. elvettem kedves clőljárómoak leá-
nyát. Négy fiam él1 és három leányom. 

Ezek nem arra valók, hogy clmondcl; <le téged inleres-
sálhatnak . 

Lekedvesb dolgozásom Emília Galotti, l\farmonte1 1 és 
kiYált 'zallnszt. Nem képzclhctsz nnrnkatürö!Jb dolgozót

1 

mikor látom hogy elóképem érdemli. Miért ve ·ztém időmet 
fordításokra) lássd az Élet és Lit. l. kötet l. 2:>lL Longa via 
est új iskolát (magyart) l-ezdc11i, mint az olaszoknál I alföl
diekuél yau a festők közt 1 s nem hiszem, l10gy a e;binai iskola 
jó volna azért, hogy nemzeti. 

Y crseimet
1 

míg magamnak meg nem folelének , ki nem 
eresztém kezeim közzül. Keveset eresztettem ki, sokat elé 
gettern. 1\Iások többet adtak, több teremtő tüzzel, némelyek 

minden tekintetben jobbat; dc, ha magamnak a magam dol
gozásom felől szóllanom szabacl, azt mondanám, hogy a n:!-Ji 

falet az én vcrscimen van a legigazábba! . Berz cny i mél
tán tiszteltetik mások ált.il és éwíltulan1. Csudálom tiizc , te 
r mtö erejét. Dc legjobb údaja tiszta ízlet·c '? Töviseimr é::; 

irúgaimra ezt mondá nem tudom ki: ,,Dad i::;t das geistreich
ste W crk

1 
<las Uugarn bis jetzl anfzuwciscu hat." S talún 

nem rnin<len ekintetben hamisítélet!cl. Epigrammjaim n l crn, 
k ivált a gfüiig izlé:üek1 s 11 '>m ,[y soncttciw igeu k ,dvesck 

Epistoláim - Epit:itolák ! ::,errno mernt:i. 
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, 'zépl1alom Újhely felett non.lw , ti. egy óra. Általellen
bcn vele Toronya, s ez már Hegyaljának része, mint Újhely. 
8zéphalom és Toronya közt kaszálók, és Toronya alatt rét. 
'l'oronya felett szölö és erdő-hegyek. 

E yi],\g minden szugolyái közt, kis 

·z�plrnlom ! nékem te nevetsz leginkább. 

Édes barútow, a di ta vége felé közelít. Ugy hiszen1 
au0 n tusban Pesten leszek. Csináljátok, hogy akkor ne is 
l1a.lljak panaszt társaink közt. Tassóda.t becsültem, szerettem, 

uagyun szerettem . Mo::.t becsltlörn, s nyúgalomban fogoni 
11érni . .A. gyalázatot, llogy sirba.n fekvő barátomat búntaui 
lútlrnliun, el kelle tolni magamról; de általesvén ezen

1 
az 

egész tettről emlékezni sem akarok többé , s Szemerét úgy 
szeretew, wiut eddig mindég. Náláuál inkább senkit. nem, 
és soha neru. 

Döbrenteiuek. irtam. Tudattam vele, hogy levelei ná 
law voltak

1 
s tettem rájok glosszákat 

I 
mert Szemere és Köl

c ·ey kívánták. De én hfr ,iél/.,:,iil effélét nem teszek 
I 

azért 
tégye a ruit akar. Ha az én leveleimet látnám úgy kiadva, 
felgyújtanám a világ·ot. Azért írunk-e 

I 
hogy leveleinket az 

egé z világ lússa,? Azt irád a Kölcsey l.tistóriájálrnn, hogy 
izonyodol - de nem tudom 

I 
ruin. Úgy hiszem én ü;, hogy 

az iszouyotlúsra teljes okod és okunk van. Rendes dolog a 
1 velek kiuyomtattatása. 

Stettner barátunkat szívesen tisztelem. A mennyiben 
leveleiből ismerhetem, ű vir secundnru cor Dei; a nélkiil llogy 
a wá::, feleségét erővel elvegye s eunek urát agyon lövesse 
-- Kérlek benuctcket, mihelyt az eng�m illető ívek nyom
tatva lesznek

1 
küldjétek meg. 

Újhely, jan. 25-cl. 1 ':27. 

XXXIII. 
UGYA A NAK UGYANAZ. 

Édes Barátom, �ietvc - mondanám; Ila minden leveleim 
sietve nem volnának írva .... _ A c„róf Mailáth Jlr19yari:-;clu: 811-
!/' n u,u/ Malu-cfu,ll forditá:;'.it febr. végéu kapom vi.s 'Za, kér
lek

1 
'Zerezz neki 11yomta.tút. .i: cm kívAuok semmi cifrát; azt 
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semmiben nem :,z.eretem; ,le .-zépet r�inost 
I 

o-ondost. �zóp 
metszésű hosszas betlíket, el nem k0pottakat 

I 
igen fekete tin 

tát, fejér szinü papirosat, szép forru,í.tuwot
1 

és gondos correc
hírát. S nebitny példányt waganrnak 

I 
s hogy a gróffal fel 

osztbassam. A grófnak is, nekem is k 11 ajánclékúl rarátink 
közt. Kérlek 

I 
szólj a gróffal, híre nélkül a betlík s for · 

mát eránt semmit ne végezz. 
Mit mondasz leveicmre , melyet bizonyosan vevél; és 

!Jelöl, mit sze<lhetsz ki? -- Iit arra, hogy még Berzsenyitől 
is megtagadom a classiru::, színt, holott ö azt igen uagy mér 
tékben bírja, s némely 6dája borátzi ttizzel , némelyik.e bo
rátzi bájjal van irva? De ha le\·elemet lJ/tliíl értené is sok, 
mert balúl akorná érte11i, Ti' azt nem rt/;flr!wtorl. Hát ha 
még Kölcsey<l ki is nyomtat n:'1 '. Irtózom az ilyentől, s nem 
fojthatom el irtózásom.at. - Azért írunk-e levei ket, hogy
idegen szem lá sa? - De hagyjuk abba.

Várom az ígért íveket . 
. 'tettnert ölelem. Kérem, küldje meg uckem a Bártfay 

hoz irt Epistolámat. 
Pyrkernek Tunisiá zát és Gyöngyeit bírom . dc szeret

ném látni Rudolphiásút. Míg peremet Pesten meg nem nye
rem, semmi könyvet nem veszek. Ha valakitől kölc ön vehet
néd azt

1 
s felkiildbetnéd, nagyon leköteleznél. Az Allg. Zeituug 

egyik <larabjábau az mondatik rúla, hogy Homer olta neru 
irtak olyan Epopoeát. Ha a szú nagyított is, dc egy értelem 
beu igaz lehet. 

Hát a mi Vörösmartyuk nell'.} dolgozik egy új Epopoeáu 't 
Óhajtom azt szivesen

1 
s azért ohajtoru , mert Zalánt é C er 

halmot ismerem. 
Ölellek. 
(Datum nélkül; de uie ·érkezése febr. 1:2. L827). 

XXXIV. 
KAZINCZYNAK SCHIWEL. 

Pest, febr. 5. 18�7. 

... A kén jeg 1,etek kiizléséért buzgó hála I Vigyáz�a 
fogow liaszn�dni, a wint kiránád, uiuuk,dú<lúsaidr�l pedig

h.AZLNCZY ÉS 1�1Sf. KORb.: 
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úgy szólani, amint 11yu..,alrnas megfontolásom sugallaui fogja. 
Ellenségeket c inálni N ckcd? ... Mérséklet és nyúgalom fug 
elterjedni munkáukou, hul a magunk itéletét mondjuk ki, ezt 
pedig csak ott . bol 11eU1 lesz kit be zéltetni magunk hely ett : 
C::;ak így lehet Yélcménycm szerint elkerülni a dictatoroskodm 
akar;\ 8 vádját. Rólad iranclo'> cik.kelyc1..1ct, rnibclycst tár am
nnl átnézcttem, tustént felküldöm Ilozzá<l. Ha ellcnkezé re 
találna a munkú111u11 végig buzócló regnans iclen, álnevem paj
z ·a alatt akrfrki ellen is ha.tározott , ha kell, kemény módon 
fellépek. A n) orntatásboz még 11cm foghatok, m rt ámbár 
annyi pénz már ya11 a gytijtöknél, a. mennyit előre le kell 
tennem 'l'rattuernek , dc kezemnél még nincs, é:i igy várnom 
kell. A pénz dvlga oly gyöngéd és csiklandós clolog, hogy ab
ban igen vigyázva szeretek eljárni; irtózom a miatta való pi
rulbatái:;tól. Örülnöm kell liát, lm az első kötet ruartiua végéig

kijöhet. ... 
Az A1talad említett ujabb kikelés „ Vidovics Ágoston" 

nevet visel , mely megett azonban Púpay rejtezik 
I 

Hérn ,1y 
más Balaton vidékiekkel. Az a sz <,.ény pap, a mint hallom, 
csak nevét kölc:suozé oda. Elkésett könyv. Ki gondol most 
már a nyelvi vitákkal? Csakuogy egyáltalában kevesclJbet 
gondolnak könyvvel, miut réieul.Je11 ! ! Szerctem

1 
hogy sem 

Bat ányi kurjoogatá ai, sem a ,,;zcgedi vígjátékok, sem Vido
vics nem rec nscáliattak. Így elhaogzanak. Ez reco 1va.l s
centiáokra mutat. 

ckem nem lehet Téged és Kölcseyt 11 Ln szeretnem
1 

s 
magam is bízelkcdem magamnak a Te i:; a Kölr ·cy szerete
tével: annyival iukább fáj nekem

1 
bogy egymást nem é1 titek; 

ö pedig
1 ha valaha megérdemelte szeretetedet, most érdemelte 

meg. g tárgyr61 soha örökké nem fogok szi\'escn szól11i ; e.le 
cl nem hallgatliatom, hogy Kölcsey nemesen viselte m:1gát a 
legkellcmetlencbl> dologban, s az 611 ítélet lll szerint uem ér
demelte azt a bánást, mely lyel ötet a Mi nervában illetted. 
Dübrcuteivcl való levelezésének ki adása Szemere goudolatja 
és elliatározása volt; Kölcsey azokat sem kiadásra, sem affcc
tátii'i!Jól ncu1 irta Ö � leggyermekibb szív, 111<.'lyet goudol
batui, s liogy e„ mutat rnzik bé.tr �ttságn · le\'Clczéseib�u , igcu 

• 
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termé:zctes, mert nála némaság és leplezetlen iíszintcség 
közt nincs közép. Hogy kicsinységekbcn makacs, mint vala 
Ta o, keresve van-e az? Ha ki Külcs ynek teljes bizoclalmát 
rueg tudá ny mi, annak köunyü iítet i merni, mert ő nem ért 
a tettetésbez; én pedig félek: Tí oha ·cm nyiltatok meg 
egymás elött teljesen. Dübrent i levcki Döbrcnt i megegye 

zésével vétettek f 1. Nem tartom oly rendes dolognak ily l e
vele:] kinyomtatúsát: teszik minden nemzetek, mert kort és 
cmb reket festenek, s rnegbccsülb tetlcn psycltologiai kiucset 
foglalnak magokban. 

Tehát augustusban jősz. fel? Vajba, ob vajhn. ! A jövű 
év elején a doctori kalap felvétele után, azonnal útazoru, 
megjáro� Németországot 

I 
talán -- - ? Ó bár személyes 

látásocl emlékezetét vihetném magammal a bo zas útra! Csak 
akkor nyngodnám meg teljesen szeret tedbcn, ha akkor sem 
vonnád meg tőlem kegye ·ségedet I minekutána látni fogtál i 
s bidd1 

hogy ez a mcgnyngv.í.s nekem annál kivánatosb, mert 

nem lehet; ki inkább óhajtaná szeretetedet meg is érdemelui. 
... A mi Mailáth magyarosított Regéit illeti: a könyv

árusok semmit sem akarnak tuclni magyar könyv kiadásá
ról. Maj<l Trattnert próbálom meg . 

Bártfayboz írt epistolionoc.lat nckelll kiildted meg. Íme 
itt van. 

XXXV. 

SCHEDELN8K KAZINCZY. 
(}�rke�ett, febr. 15. 18'17). 

Meglehet1 édes barátom I hogy éu Kölcseyt nem isme
rem. Nekem elég, hogy én tassói makac elborúlásu emberek
től irtózom. Nem fogom soha felejteni

1 
mennyi örömet, meny

nyí barátságot köszönhetek neki, s hogy első Kunstphilosoph 
köztltnk1 

s tőle gyönyörli. dalo[,at YC\'énk, és fogunk venni; 
cle én makacs elborúlású emberrel egy fedél alatt nem lehe
tek, s az oly embert, n ki r:zt uclökig uelll cngecli magát ost
romirn által megvétetni

1 
s nem is felel lcveleimre

1 
s másnak 

vádol nem magamnak, uclll sz.erctb tem. De hiszen szeretni 
rnást senki ucm kötel1's; én ölet úg) ncrn

1 
mint ö 11em ell 0·em, 

5* 
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s uem pauaszkoduank I La neki visszaadom a negativa köl
csönt. 

Én elhisz m1 hogy leveleink kiadása a pul>lieumnak örö

�ére lehet; de akarnád-e Te1 hogy leveleid1 úgy a mint írtad, 
k1adassauak - llired nélklil -- törlések. nélkül? Cicerónak 
�wlít:tt �elyét állítom védelmemre. Mi lesz úgy a társasági 
clet�ol? 8 ,:�.t kellc-

.
e tcnui Vályi-Nagygyal1 özvegyével , g·yer

mek1vel? h.olcsey bizonyosan nem szeretné1 ha minden len
lei k!adattatn[wak , noha őtet az okosság (prutle11ce) nem 
�agy Ja Ú'"Y el lcvdeinek ír:'tsa alatt 

I 
mint engem. De hagy

J�k ezt. - Az szükség elengedhetetlenül, hogy tseleketle
trnk nemesek legyenek I s az lel.ict gyeugeséo'ek mellett is. 
Különben én. téveJésben lehetek; de legalább

0 

l.iát a psycho-

, lo?usna� a� 1s kedves lehet 1 hogy tévetlé ·ben Játliat engem 
rnmt akark1t má t. Szomorú vígasztalás ! 

1 

Nagyon úhajtom1 hogy a M:.i.iláth Rcgéji megjelenhes
senek. Szeretem őtet, úgy mint keveset. 

Augnstnsban1 ha vége lesz az országgyülésének1 Pesten 
kell lennem1 még· ha neru akarnék is ott lenni, melynek azon
ban nagyon örveudek. A posta in<lúl1 s még több leveleket i, 
kell útnak eresztenem. Isteu hozzád. Feuyéryuek köszö11öw 
az Epistolát. 

XXXVI. 

BCHEDEL J EK KAZI TCZY. 
Édes barátom1 A mely nap minapi levelemet már vitte 

a po ta1 vettem a Döbrenteiét. Közlöm rá adott feleletemet 
minden változtatás és kihagyilS nélklil: 

. 
,, Most Ye zem Tőled. az ipam rezét (platte) s kedves 

kiu.�set. vesze� vi ::;za beune. - Kö:-.zönöm hogy barátságunk 
ellrnlé 'et tartuztatni akarod. Valóban illő mind kettünknek 
a�:ról gond.�sk_oduunk1 hogy az meg ne történhessen . .Meggyő

tt�é 
edct .' e is � g!eugeségig szereted; mint én a magamét.

zz
.
t:k. tehat a w1t _Jo�ak látunk I és minekutána értjük1 hogy

a.?1 '�- ce�tor�s�odas itt haszoutalan1 ne is illessuk e pontot;
ot tobbe� luva11ok I éd :; barátorn: miueh1tána tudva yan 

clőtl •d, bog) nek 01 g) ern1ek::iégc111 olt a st úilimuom t,zalluszt
1 
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c1 erre winden kapható ·egéd,'t ö::.szegytijtiittem - egyet Te is 
szerzél reá - te pedig ötet stúdiurnodda uem tevécl 1 söt talán 
nem is olvasáü (ki olvasott mindent?), tedd fel ·zerényen más 
felől1 hogy az is láthat. Nekem kínos dolog téged a V ersegby 
és a Batsányi sorában látni, hogy olt vagy, lásd 'ághy áltn.l 
kiadott Élete 11. lapját , hol azt az rnbert nem csak úg·y fo
god litni, mint ízeveszett és nagyon . uperfiei.'.dis embert1 ha
nem úgy is mint rnalitio us kábát. De ha tetszik ott lenned1 

nekem te ott is kedves lészesz , csak hagyj békével menuem 
útamon, mint én hagylak a magad6u. S nem egyedül ma
gamnak van panaszom ellened; panaszkodnak ifjabb társaink 
is; s íme Te, ki annyira bírod a mesterséget, magadat kedvel
tetni a nagyoktól 1 

ezektől gyülöltetel. Te őket ,íjriszoknak 
nevezed; s az nekik úgy nem fáj, mint nekem nem 

I 
hogy So

mogyi Gedeon nyelvrontónak, Verseghy pedig bo0·y ·zamárra 
ültete (Prixner metszé a képet1 Budá11). De ha ezek mennek 
túl a határon 1 nem menél-e te is más ré ·zckben1 s nem mara 
dál-e túl a határtól, a hol túl nem mentél rajta? Illik-e a lel
kes Kisfaludy Károlynak, a tisztelelet oly hamar (azaz ko
rán) elért Vörösmartyuak, a csu<lálá t érdemlő Bajzának 
meg nem ismernünk nagyságokat? illik-e nem látnunk mi Fe
oyéry és Toldy? hogy Kovacsóczynak és Thewrewlrnek oly 
darabjaik is vagynak, melyekkel Te és én kevélykedhetoénk? 
Nem akarom hogy Te tagadd meg érzésidet; nekem még ked
ves, hogy emberei a más résznek is vagynak, s gyengeségem 
talál abban vigasztalást, hogy Te i amott vagy ; 6gyedül azt 
kivánom, hogy útamon engedj szabadon mennem 1 s ne zavarj 
meg haszontalan remonstrátióiddal. 

Örvendek, hogy abban a mit az Élet és Lit. II. köteté-
ben dolgozám, szerény ellenkezést ta.lálál. 

Arra intesz1 hogy leveleimet adjam ki. Én pedig sze
retném, ha írni sem tanultam volna meg I mint hogy azt lás
sam, mint trom bitá.ltatik ki a publieumnak 1 a mit barátimnak 
írok, s bizodalommal. Elhiszem hogy a psychologusnak ked
ves dolog bekandikálni estve ablakomo11 1 s kilesn, mit esiná 
lok magamban, vagy barátommal. De én nem vagyok nézést 
érdemlő per„onnage his oricin I R éjszakára gondosan bévo· 

" 
.. 
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nom tabláimat, hogy a psy<'hologu sal, k i jámbor lelkf1 1 ha
ugyan p ye:bologu:-;, az útcza gyerköcéji is 11e kandikáljanak 
be. Az oly portékákat legfeljebb halálunk után kedve látni 
mikor már ma 0·nnkat nem lelhetnek; de még akkor sem sza� 
bad, baráti kezek türlé.-e nélkUl, s meztelenségeinkLen. Élj
, zerencsésen stb. 

Imhol , édes .
baráto.m, Döbrenteinek rncgrázása (mert 

annak ve. zem, a mit az Elet é Lit. II. kötete veszen fel tő
lem) viSt>lahozá nyugalmoruat. Mindég jobb kifakasztani a 
sebből a mi a gyógyúlúst 0·útolja , s múr most előbbi lábon 
·í.llok egykori b· rátommal. Még ana i van jusa a szorosh 
zép barátságnak , hogy minden szó nélkül tépjük el a más 

�rását, s nem
. 
sze�·etném ha én az ily barátom eránt, vagy az

ily barátom cnerantam kevc. ebb bizodalommal volnánk mint 
Sülly vala IV. H nrich eránt · de valam int barátunkat' a Jé
zn · Christus vagy Mózes - mindegy - parancsolatja szerint 
ligy tartozunk szeretni mint magunkat, az ügyet pedig inkább 
mmt magunkat: úgy az is kötd sség, hogy ne csak a magunk 
érzésének s tudo1nányúnak b1gyjli11k, hanem szerényen és ba
rátságosan tegyUk fel, hogy valami kevés esze s tudománya 
barátunknak i , ai1; ki áltképcn pedig az sziikség , hogy a
í'rrua, Grn1·rr,1· lebegjen m indég szemiink előtt , s érezzük m it 
tudunk , é · mit 11ern tudunk. Én an olyúl nem olvasok a
mit D. tud, de Szallusztot értem s szeretem1 a mit D. sem n�m
szeret, s az nagy baj, sem nem ért, s az is nagy baj i mutatja
Vcrseghysmusa. .r em mondhatom neked , mennyivel va
gyok könnyebben , wiolta Dübrc11tc1t i::1md uyúgodt elmével
nézhetem. frascifriciLis) ta11tell ul placnúi!is e.·sPrn. 

:\fár mo ·t azt l· érd heted, hogy hát Tasszó eránt m int 
érzem magamat. - \ m int feleletemet olvasátok M iuervál.Jan 
azt irád bogy iszonyodál most azt, hogy nem érdcmlé k/ 
�éuysé?elllet: Az meglehet; de az is n,eglehet, hogy Te nem 
latod mmclemk oldaláról a dolgot. Élö ember levelét ki
acl? i , törlés uélkUl kiadni, ötet barátja füvegyével s gyermekeivel o s1,:akasztani 1 zavamat, vagy akárkiét másét mosoly-11a,111 ::1z. va1mra .fqjet csórril,1i, mind ezt nem fcf-.zi jóvá a Tas-
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s7,6sáo· _ mert én is \-é�zehb va"yok magamat ros. znal; tc

kintcrni mint bolo11diak, mint )farquii:i Pvsa Do11Karló zban . 

Fakadj�n ki, túmaujon meg, n tűrni fo_g;o r�1; dc kevélyen

báoatni mao·ammal, az 1alán sok a Tas ·zoktol 1s1 ucvclt m

ber úgy senkivel sem bánhat. Mit irtam, �1cm tudvm i noha 

szemem clö t ,  lcbalábh kezem közt van M1uerva; azt tudom, 

h 1Jgy az immoralitá.·t ma�an'.on türn�m ·zabau nem volt., bog� 
11 bczteléscmet kelle tudat111 a pnbl1cu111mal, bogy én .nem az 

b . acryok a ki sirban fok.vő barátomat tolvaJ1Htk te-
az em c1 v o , . . T • • • 

kintesscm, ha róla a szennyet clbanthalom. Nekcw 1s le-

hetnek oly l vel im, melyeket a p. ychologu füömrncl o!

vashatna 
I 

de ezek a csekei correspon<leutiák nem zck sza

má.ba valók. Ha Kölcseynek annyira lelkén volt az, b�gy nem 

V.-N., hanem ö az, a ki ezt tev6, mái:i út i:, volt, a nnt vehe

tett volna. És bát � faragatlanság1 hogy fcluuzz�d, s fclel�t nél

kül hagyja leveleimet, s nem nekem panaszolja sérclmit, b
\ 

· l s olt vádol a hol én ma0·a.m nem menthetem . 
nem masna {. 1 

o . 
Ez nem Tasszóság, hanem alacsonyság . .AzoL1b�.11 szeretnem, 

ha jelen volnál, mikor meg fogom őtet látni. 0 orkem ro

konom s barátom volt. Ezt felejteni :oba nem fogom .. Még 

· k · bl/ nem hoo·y Ku 1slphilosopb, a milyen ná.lunk mucs; 
m a ' b 

.. . . .. 1 11 
leginkább nem, hogy barálja Szemcré�ek, s gyonyor� _

e 
_
rns

dalköltő, - s ha mind ez nem volna is' Em'l;e1·. - ElJ sz -

r encséscn. Ölellek szíves barátsággal. Febr. 11-d.1827.

Febr. 13-d. 18!7. 

Épen el akarám lüildeni ezen levelemet. 
Dnek, .m

idö� 

veszem tőled a bírt, hogy fcnycgetJzik. VárJuk b · hat, mit 

ruond. _ A Mailátli Rcgéji Bécisl.Jc11 vannak. E holnap végé· 

vcl jö onuan egy barátom, s hozza. Ma. 
indúl bo�zá !�velem, 

hogy Pesten adja be a postabiv::italn�l pecsét cs �d�cs ��cl 

alatt. Szabaü k zed van tenni, édes barntom, valamit a�a\sz, 

de mindent közölj gróf Mailáthtal. Kö zönöm e -�a�y.!ótete

det mert reám nézve valóban az, igen nagyon koszooom. 
1 
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XXXVII 

. CHEOELNEF KAZINCZY. 
(Újhely), mart 2. 1827. 

8rherle1Nk /1 tt._incz.lJ burríli. zíves tiszteletét. 
�fár megtörtént, hogy zemeréhez irt levelemet elfogták. 

A , ziikség szorít tehát rá , hogy uekcd alkalruatlankodjam. 
Kérlek, szeld el a. levél felét, s add által neki. 

A Mailáth Reg jit minden órán várom Bécsből. Ha ké
résem t_�lj��ítve le:;;z, azokat a lehozó Neked fogja általadni,
kere ztul Jővén Pcstell. Tedd valamit lehet, és jónak látsz. 
- De hagyd monclanow, hogy Satamou az én fordításom ból 
kimaradt a ver ek miatt. Ha valakit ismersz Pesten a ki
annak verseit lcforditaná, a prózát megkUldeném Neked.

Bártfaynak lesz alkalma nekeru holmit k Uldhetni 8 
�é� Józsefnapi�, ��rt a kereskedők iun�n negyed nap múlva 
rndulnak .a pc::itt vasarra. )fintl Te tehát mind Szemere jó
kor tegyetek le Bártfaynál, a mit nekem kUldeni akartok. 
Bár a Rudolphiá má -odik kiadását vehetném tőletek. Első 
alkalo�mal visszakiildörn szenny nélkül. 

Edes �ará�orn óhajtom is reménylem is, hogy meglát
b�ssalak m1g � ewetországra kiindúlsz. Ha vé;;e lesz a die
tanak, s a cuna angustusban összeiH, én c::;albatatlanúl ott 
leszek. , 'zallusztot Te és Stettnerl1nk látni fogjátok· de ket
tötökön kivl\l keré más. Minek lúttatnám? Láss;k mikor 
kijő ; apologizálni mellette soha nem fogok. Subj ectivitásaink 
a sok panasz oka , s arról magok a panaszkodók sem tehet
nek. Elj igen szerencsésen. 

xxxvm. 

KAZINCZY 1\\ K SCHEDEL. 
Pest, mart. 22. 1828. 

. 
· · . ?gen k� zönöm azon megtisztelő bizodalmadat, mely 

zermt Dobrente1hez irt leveledet Yelem közölni méltóztattál.
Kemény, s nem tudom a D. gyomra megemészti-e ? De ö is 
adott már mindnyájunknab. kemény falatokat, melyeket meg nem emészthet.énk, mert megemészthetetlenek: őnála a gyomor az oka \11t monrla1:ni. tilnsára '? Az Élet és f ,it II. köteté-
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ben vannak periodusai , melyek két lapot borítanak el l s ö 
még is jó prosaicus ! 

Az a Tasszóság ! Fájdalom fog el, midön látom miként a 
két leg-szeretetre- méltóbb ember egymást ennyire félre érti! 
Bátorkodom hinni, hogy competcns bíró vagyok ez ügyben , 
mert ismerem azt jóformán, s mind a két félt igen szeretem; 
de nem látom okát, miért vond el Kölcseytől régi szeretetedet. 
Nem tarthatom őtet alacsonságra képesnek) vagy crídát szen-
ved emberismeretem. 

Az Élet és Lit. II. k. már kezedben lesz. Szemere ag-
gódik nehogy rossz néven vedd, amiért a pernek vég actáit 
is felvette. De plán urna hozta magáv al, hogy mindent, a mi 
könyvét illeti, a maga olvasóival is közölje, s így conscquens
nek kelle maradnia. Eddig úgy látszik , a II. köt. kevesebb 
szerencsét tesz az elsőnél: mindazáltal folytatni fogja, míg ér
zékeny kárvallás nélkttl bírja. A III., mely alkalmasint au
gustusbau jö ki, Neked lesz ajánlva. A mit Csokonairól ír
tál, későbbre marad. f'élek attól a sensátiótól, melyet e da
rab csinálni fog. Lilláról mo1 dod, hogy Himfy után (post) ké
szült. Fenyérynek bizonyos dátumai vannak, hogy annak egy 
része wég Patakon készült. E Ill. kötetben éu Bajza és 
Vörösmarty lyrai munkáikat adom, sok újjal, s észrevétekkel. 
Vörö:;;marty egy kis eposzt készít a III. k. ·zámára. Ezen ki
vül egy epopoeán dolgozik, mely romantisch lesz egészen. Egy 
ki pbilosopbíai grammatikája is készül, mely sok újat , in
teresszánst és feltunöt foglalancl magában. Tisztel ,  Tek. Úr, 
ez a barátom, s Szemere által egy Salamonnal kedveskedik. 
A Szemere által küldött Aurórát is Kisfaludy nevében fo-
gadd szívesen. 

Trattnerrel holnap contrabalok a kézikönyvre, juni-
usban fog az első küldemény elkészülni. Mihelyt lesz ivem, 
küldöm mutatóba. A Rólad készülcndö cikket pedig kézirás
ban. Haragszom hogy nnyire késett a dolog, de oka a pu 
blicum részvétlensége, kedvem már hanyatlolt, s nem tudom 
mikor foghattam volna hozzá, ha atyám nem adja hozzá a 
szükséges pénzt. 

Esztergomban egy új almana.ch indúl meg, Uránia. Re-
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da tora még nem tutlatik. Bút a Te A11thologiádból
1 
Tek. Úr, 

mi 1 sz? 
A Regéket még nem kaptam meg. Gr. Mailáth nem so

kára Béc be megy pedi;?,· az ö tan:\csa nélkül nem akartam 
a clologban tenni semmit. Veled fogom tehát közölni a próbát. 
Lauderernek nincsenek hos zukás

1 
hanem vannak kerek bctü i

1 

ti ztán nyomva azonban szépek. Sok fogg a formátum elren
delé 'étől; én az Élet és Lit ét ajánlom. Salamont minden 
e ctrc kérném

1 
ha alkalmad akadna. Majd. tétetek próLát a 

versekkel. Ezeknek semmikép sem kellene elmaradni. Na
gyon megrónának elbagyúsokért nem-magyar nem-bará
tink ... 

XXXIX. 

SCHEDELNEY KAZI.r CZY. 

Újhely, martius 28. 1827. 
Manius 22-d. írt leveledet ma vevém. Holnap indúl egy 

itt lakos z idó Pestre; az által küldöm tehát rá válaszomat. 
A gróf l\failiith Rcgéji niég februárban adatának Bécs

ben Soo János úrnak , ki Amadét agyon lőtte ; s eddig vet
ted ,,olua, ha megérkezhetett volna �oos; de ö betegen fck
vék egész martiusbau. Aprilisban megjü, s ha a Regéket nála 
nem hagyja , én küldöm le első alkalornwal. - Nyomtatása 
gondjait rád hagyom egészen. Csak azt engedd mondani, hogy 
én a cluodéceknek nem vagyok barátja, mert a papiros ív
hajtásai az oszlopokat kétfelé szelik. 

rr�iclőn eddig írám levelemet veszem a Szemere nyaláb
ját az Elet és Lit. II. kötethcl, Batsányi V crseinek első kö
tetével

1 
az 1 27-d. Aurórával; s mind ezeket épen akkor

1 
mi 

dön ebédre kelle mennem , s oly ebédre, hol csak férfiak vol
tak, s pengettek a húrok. Az Élet cs Lit. II. kötetét a lárruá
ban forgatám vég·ig. Mely zavar ez! Mert nem hiszem

1 
hogy 

e ak azért nem lelém fel a rendet, mert lármában olvasám1 
s 

én bornemisza is, borozva ! Döbrenteinek
1 

kérlek, felelj ; én is 
fogok, de nem vitatva , hanem hogy a pert érthe se, a kinek 
rá zl\ksége van. Úgy tetszik, D. nem érti, önmagát.

.. 
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Ez a II. kötet i,;zebben van nyomtatva mint az elsö
1 

mert a petit hetük nem oly rútak , mint az el öbcn. Ha ezen 
betükkel s ily papirosra uyomtattatod a Maililh Rcgéjit, ki
-vált ritkított sorokkal, miut itt lap. 135. 

1 
hízvá t nyomtattat

ba1 od tizenkctUídrétben i:3. Papirosával is megelégszem. 
Mely sensátiót fog csinálni a mit Csokonairól írtam, az

zal nem gondolok.. Szemere lássa. ba tanácsos lesz-e felvenni, 
s ba nem lesz, kércm

1 
klilclje vissza. Én soha az által, hogy 

valamely dolgozásom fel nem vétetett 
I 

magamat megbántva 
nem érzém. Igaz , az én kedves barátom Igaz 

I 
sem veve fel 

holmit , s én nem kér<lém mért nem vette fel, holott mások, 
és ti zteletes férfiak, ncbeztelének rá, ho1?:y az ö symbolájo
kat fel nem vevé. 

Édes barátom, hadd mondjam cl neked is , hogy Sala
monban a Joláuka Bodrogi leánykáját igen édes compli
mentkéut vettem. Szeretném ezért Vörösmartyt, s ha Zalánja s 
Cscrhalma miatt nag·you ucm tisztelném is. Kevé írónk volt 
és vao nekünk a kit én több figyelemmel olvassak, s 'l'e ér
tesz, miért esik az, midőu az ő dolgozásit olvasom, elragad
tatva nézem, mi lesz ő akkor, midőn én már őtet nem fogom 
olvashatni. Hic v ir hic e::;t tibi quem promitti saepius audis. 
Ne szólj neki semmit, dc csókold össze forróan az én nevem
ben. (�gy fogom magam augustusban. 

Levelcduek e sorait nem értem: Salamont minden eset

ben kérném
1 

ba alkalmaLl akadna; majd tételek próbát a ver

sekkel. Ezeknek semmikép nem kellene elmaradni. - Eltna

rada a verbum regcus. Nem értem mit kérsz. Csak arra kér

lek, hogy ne kíváuj tőlem semmi munkát. Bigyd el , nincs

idöm. Majd megvakúlok a gyertyázás ban, s minden dolgom

zavarba döl. 
Élj szerencsésen. A ti. zta lclkü Fenyéryt csókolom. 

XL . 
SCHEDbLNEK F A;!;INCZY. 

ÚJ hely, april 2. 1827. 
Utólsó leve lemet a legnagyobb zavarban írtam, és sietve, 

nyalábomnak a reggel Pestre indüló kereskedőnél le kelle 



76 K IZINC'ZY FERE 'C 

ké ö e tve tétetni; az Élet és Lit. II. kötete pe 1ig ebédti1j
ban érkezék meg, úgy hogy az egymá t érő vendégek s kö
nyörgök és p rlekedők miatt a Döbrentei foleleténél egye
bet a könyvből nem is olvashattam vala meg. Vedd tehát te 
1 , mint ::,zemere, azt, a mit talán az Élet és Lit. ezen kötete 
felől írtam volna. 

Nagyon szerencsés gondolatja volt az Szemerének és 
Kölc eynek, hogy ezt a folyóírást adja , és e lélekben. Nem 
s,,abtak bizonyos időt a darabok kieresztésére , s így nem 
kénytelenek sietni, mint a kik minden holnap vagy negyed Yé
gével várattatnak; könyv és nem füzet nagyságában adják, 
és így munkájok nem fog elhullani, és a mi e 1 icsinységek
nél sokkal nagyobb , mind a kér. fel t hallgattatják, s az ér
telwe olya ó választhat. - Do, (des barátom, minden ol
va ó é,·tel,nes-e? S nem kellene-e Szemerének valamely fortély 
felül gondoskodnia hogy az olvasó magát a felzavart rendben 
01ic11tálni tuJja? Én tollal írom a könyv fejér papirosára, 
mit hol keressek benne, s még így is van néha bajom. Sze
retném ha hátúl mint a Tud. Gyben egy index állana. 

A mit te mondá] itt 6-22., gyönyürű végig-tekintése 
fél zázadi menésünknek. Javalá:;odnak mindég fogok örven
deni· te nem azok küzzé tartozol, a kiknek ítéletekkel, s még 
magasztalásokkal is; nem gondolok, s feddésedet még óhaj
tom hallani: az nem afféle lesz mint a Döbrc.oteié. De épen 
azért, mert ettől sokat várok, kérlek, mondd el nekem, mit 
érte z ez alatt : Légy ri r,]gi ! Mert minekutána leveleimet di
csérgeted te i , úgy kell hinnem, hogy ez a lé9y a „égi nem 
azt fogja jelenteni: .Jfai·ac(j ri mi vaqy, hanem.ezt: tégy az;xf. a 
mi hajrlan calríl. Igérem hogy szoros vizsgálat alá fogom venni 
magamat1 s makac ságomat örömmel áldozom fel a jobb ta
nác nak, dc csak meggyőződésből , nem vak követésböl, a 
mi nem erő volna, hanem gyengeség. Az a mit itten mondál, 
s nem rólam, hanem egész meuéslinkről , nagy nyugtalanko
dással váratja velem német bővebb munkádat, de egyszer
. mind arrn int, hogy ígéretedre emlékeztesselek. Ne felejtsd 
velem, még minekelőtte sajtó alá adod 1 láttatni, a mit felőlem 
mondani aka, sz. Annál bátrabb vngyok azt kérni 

I 
mert ha 
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Döbrentei úgy közlé vala velem a mit itt monda , ruint éu 
vele még kézírásban 

I 
a mire f lel , most nem volna felelete 

oly csonka, sőt üres csevegés. 
Valóban, édes barátom, Döbreuteinck ez a felelete nem 

olyau a milyet vártam. l iidöl támaszt , elöli hallgatóját a 
baszontalan cifráva.l, hogy · z.rc Dt.; vehessék, midőn kezeim 
bői kisíklik. Neki több Svetón és Gellius mint 'zallusLt és 
a mindenek csndálása s a maga érzése, mondauáru, ba azt 
nem hitetné el velem, hogy ő Szallusztnak szépségeit nrm is 
tudja érteni. 

S mi az a lríg!) fcíjclalom, melyet lap. 371 emleget? 
Mi az, a mit ugyanazon lap. 371. a 4-d. és követkcz. sorok
ban mond? Mely forditója az Virgilnek , a. kinek nen1 éles 
::\Zeme figyelem nélkül hagyhatja a nagy író jámbor ('?) be
szédének kis csillogó fJ!JÜHrJ!Jeil:? - Meg nem foghatom éu, 
hogy Döbrenteit csak ily későu isme1 em. 

. � nem b:'.tn igazán em ellenével, sem magával. Az uek1 
ezeket mondja: Nyelvnek, írónak szc zei vannak

1 
azokat türui 

kell, bár ellenkezuek a grammatikákkal. Terentz ... Klop 
stock ... A rómaiak íraták, nem nyomtaták könyveiket; mi 
könnyű vala akkor igazílásokkal iratni le a munká1 a�. És 
még is ők betűről betlue íratták le. D. ezen utólsót i_s ta 
g�tdja; ezen felül pedig így füzi okoskodásait: Tcrcntz, Vir�il, 
Horátz igen is clbinték írásaikat graecismusoklrnl. Dc Horatz 
menti magát - (ezért-e?): jele hogy vcídoltatott. S ez Döbren
teinek elég. Tovább kellett volna meunie, s ezt mondani: ní
clnltatott, és me.(Jigazítcí cétlceil ?" - Döbrcnteinck több a Ho 
rátz vádlója, mint a vádlott Horátz ! 

Elúntama pert
1
édes barátom,noha örvendve nézem hogy 

perlettem. Az sok jót szült, s ha nem perlénk , ha nem receu 
seálánk vala, nem állauánk ott , a hová eljutottunk. Döbren 
tcinck még az sem jó1 hog·y receusióink német módúak, ném�t 
fordúlásokkal dolg·oztatnak. Vallyon gánc olja-e az atyJ a 

preclikáciújit is, bog·y azok német wót úak. és ném�t for<lúlá
súak? Neki e vagy más valakinek az sem tetsz1k

1 
hogy a 

rrccn cus elébb dic ·ér, ' azután jön a ke ·erves Hn11e111. Ilye 
ket ballvúu, kétség száll UH g, ha l'ngcrn ragada-c weg val.1 
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mely 'Zen:ncsétlen nyavalya, vagy ellenkezőimel. Mert én 
vag; ök nem úgy vagyunk, a mint lenni kellene. - Örven
dek bogy Te is a recensiók fe lén állasz. Gorombának len11i 
nem szabad, dc élesnek lenni szinte kötelesség a maga helyén. 

Hogy Szemere felvevé itt a Kölcseyve l folyt bajomra 
tartozókat; ninc' ellenemre, söt hogy ezt tette, szükségesnek 
ítélem. - Sz rencsé!len tört· net ! <le ruegvan. Éu felejteni 
a.karom, l1 m újra meg újra felkareolgatni. Feleleteiket meg 
olvasni itt sem volt kedvem, sem :oha Hem lesz. Litom hogy 
sok orok e()' eznck

1 
s szégyenlem hogy sietésem és felhevült 

vérem velem a két forditúst több g nddal nem hasonlitatá 
össze, de Kölcseyt még sem menthetem. Övé tehát, a mi jó 
a V.-Nagy dolgozásában talá1tatik · övé még a 23 hátúlsó 
énekekben is, noha .-N. csak az első Ének fordítását látta 
tőle. De nem lehetett-e ezt bosszús dévajkodás nélkül t udatni, 
a hogy én tudatám, hogy a szonettet ün bozám által köz
zénk? S ha c:sakugyan ki 1akará ereszteni a szerenesélleu 
leveleket, nem kelle-e kitörleni, a mi simítást kívánt? - Va
lami vétkem nekem itt lehet, mind azt jóvá teszi morális e e
lekecletem. Ne találjon a.z sírjában soha barátot 1 a k i a maga 
megholt barátj.'.ü bántani engedheti. - Ez a textus ueked, 
édes barátom, kedvetlen; <le te uem lehetsz io-azságtalan; nern 
még abban is, hogy utólsó levelemben víg kedvvel Kölcsey
nek a Tasszót occinálám. Leveleiből (Döbr.hez) az én kéré-
·emre maradt ki az az ő magára} űzött szerelmeskedése, s ez 
a gond mutat.ja i méi moralitásonrnt; s annak, a ki megholt
barátja mellett kikél, annak a ki ellenkezőjét a megnevette
té::iiöl megmenteni igyekszik, elnézheted az emberiségnek
egy ártatlanúl bos zús rezgésecskéjét. Valahol Kölcsey eráut
tekintetet mutathatok) mindég fogok élni az alkalommal) s szi
neskc<lés és bamisko<lilS néllüil ; sőt örömmel emlékezem visz
oza, hogy egyszer barátok voltunk; nem felejtem hogy roko
nok vagyunk; <le én a Tasszó ebarakterével meg nem férhe
tek. Lelkem nagy dissonautiában van azokkal, a kik még örül
nek elposbadásokuak. - S hadd vessem egyenességem sze
rint bozzá: magawai bántásoknak nem örömest tészem ki.

lml.ol Salau}()n. Pótolta d h ) kérick ) bézagjait haladék 
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nélktil. Neked szabad dolgozásomon megig:.i.zitani uotlásimat; 
de vigyázz, hog·y bcszéclemlie oly b Imit ne rakj, a mi azon tar
J-itana. Soos betegen fekvék Bécsben egész mártiusban. Már 
jő) s hozza a Regéket. Venni fog o<l haladék nélkül. Élj sze-
rencsésen. -

.Kérlek, édes uarátom 
I 

TLaisrnak és Döbrenteinek le
peesétclvéu, küldd álta ezt. Tedd po. tára} úgy nem lesz ter
b�dre a kézhez jurtatá"l. Mina.pi levelemet D. nem vette, mert 
midőn postára akar ám tenni, akkor vevém az ö éi, a mi miatt 
ezt le kelle tart6ztatuom. 

LI. 

KAZlNCZYNAK �CHEDEL. 

Pest, apr. 9. 1827. 

Tegnap hozta Bártfay nyalá.bo<lat hozzám. A levelek
llek gondjokat fogom viselni. Salamont (a Mailáthél érteaem, 
� ezt kért m) örömmel olvastam. Gyönyörti a nyelve. A töb, 
bit még nem kaptam meg; pedig uagy nehezen várom a Soos 
felgyógyúlását, hogy Lan<lererrel végezhessek. Fényesen 

nem foghat kijöni, meg sem fizetnék nálunk az árá.t, <l hogy 
csinos és bibállan legyen, gondom lesz. Mailáth e hó li. indúlt 
fel Pozsonyba; a külsejét egészen rám bízta. A Salalllonban 
levű románcokra nézve :ut javasolja, liogy prr)báljam mérték
telen versekben fordítani: megeno-e<led-e hogy így ? Dc lesz-e 
sikere munkáll.lnak? 'tettnerrcl is roegpróbáltatom. Azon hí
zelkedő bizodalma.dért, mely szerint nekem just adsz dolgo 
zásodon változtatni, fogadd köszöuetemet; <le had<l mondjam, 
hogy arra sem zükség, sem nekem bátorságom. Egy betü
höz sem nyúlok. Vegye a publ. mü.veclet, mik.ép az a mester 
keze alól kerül , kivevén tán nehány grammatikai incon e-
4.uentiákat, mikrül azonban előre tudósítani foglak. Hátba 
én tévedek. 

Az Élet és Lit. 11. kötetét Fenyéry fogja rerenseá lni} s 
igy Döbreuteinek is általa lesz megfelelve. Jobbra ügyed bízva 
nern lehet. D. válasza felett elaludtam. Mily fonala a goudo
btok ö::,szesziivé·énck ! wily ny lv ! New hi zew hogy sok 
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ember végig fog ezeken az ö „Jegyezctein" baktatni. Józanok, 
d oványak is. 

Sajnálom, hogy a „paradoxoookról" számadást kívánsz. 
Én azon é zevételeidet értettem , mcl ,J,;et azon emberekről 
t ttem 

I 
kihöl már kellctinél is többet szóltam tavali levele

imben; ::, haragszom magamra hogy szóltam: u m szívesen 
ját:-zanám el zereteLedet. Ne1u ereszkedem specificumokba, 
ui rt e 1ár()'yban nem tudok szenvedelem nélkül szólni, a mi 
hozzám Veled szemben nem illik ; bár másszor ne tettem 
volna! holott 

I 
most is azt hiszew I igazat szóltam. Ha eke<l 

fáj hogy a pubi. elöt.t mondtam ki ama szavakat, magamnak 
nem kcvesbbé fáj hogy tettem. D e még valami van abban a 
recensióban, mit bánok: az a per ·iflage t. i. rn elylyel a gró
fot (De sewffy Józs f) illettem; politikai okok bírtak reá, 
pedig most látom, hogy ő azt nekem meg nem bocsáthatja 
soha. Mikor őtet 1 26-ben Pesten meglátogattam

1 
mely szi

ve séggel és bizodalommal jött ö előmbe 1 ! De hiszen a lite,·rí
tod bántottam: az embert ti ·ztelem. Igen vigasztalók rám nézve 
e szavaid: ,,Gorombának lenni nem szabad, dc élesnek lenni 
szinte kötelesség a maga helyén." Én úgy hittem 

I 
hogy az 

tigy felszabadított az élességre. 
Kölcseyt, félek , nem oly hamar fogadod ismét szívedbe! 

Pedig : ha úgy nyújtanál neki kezet , wint nekem : ó mint 
fognád Te ismét szerethetni ! ... 

XLII. 

'ClIEDELNEl' KAZLNCZY. 

( 'jhely), apr. 24. 18�7. 

Számadásra vonásnak nevezed., hogy paradoxiámru 
é · erre: légy ci régi� magyarázatot kérek tőled, és ezt neru le
het igazságtalanságnak nem mon<lanom. Én fel világositást 
kértem, nem szárnaclást, nem elégtételt , s nem megillentett 
hiúságból, hanem oly végre, mely tenmagad előtt is tiszteletes ; 
t pedig megtagadod barátodtól, annyirJ. a. mivel neki szorosan 
tartozál; a légy o réqire épen n ·m sz6llas·1,, a. l!nmrloJ:iríl'lt igen, 
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de úgy, hogy feleletedet magad sem fogotl feleletnek ismer
hetni. Miként legyen az paracloxia, bogy én Kovacsóczyt és 
T_bewrewköt, úgy tekiulvén mint írót, nem mint embert, ana a
mit ember tetteikről hallok, nem ügyelek , s mcgbccslilhetet
len barátságokért hrílcítrilrin11rlk találtatni nem akarok ? Itt te
hát csak ki akarál siklani kezeimből. És ha nekem nem szabad 
tudnom mint akarsz te a régivé változva látni1 mi baszna fed
déseclnek? Barátom, ki a szóval , mint a hoz illik , a ki bízik 
magá.hoz1 vagy épen ne! Tudom hogy ezt kiáltják sokan ; fgy 
Horvat Endre és az ő Takácsa. Dc én tuclom, hogy te nem 
az ő sorokban ál lasz. Annál több okom volt hallani a szó ér
t�lmét, annál inkább faj baráLi bizodalmam megcsalattatása. 
En hasonló esetben inkál:,b akarnék vétkesnek találtatni 
mint bizatlannak, s annyi leveleim bizonyságok lehetnek 
előtted 1 hogy a bizatlanko<lás nekem semmi esetben nem hi
bám. Patior incon:rnltu� haberi. 

. Így bánsz velem a Kölcseyt illető cikkelyben i;:;. Végig
tekmtém veled pörömcí, hogy légy bíró két barátod közt. Én 
úgy hiszcm1 h0gy ha Té. tevéi vala ilyet velem, én azt tekin
teted jele sége gyanánt vehettem volna. S mely bírám le
vél? mi volt ítéleted? Az hogy Kölcsey sz.e1'eletet nii,ulen wí 
soknríl fetebú énlemel. - Valóban a mit ezen dologban elejé. 
től fogva tevéi a borzadásod olta - borzasztó igazságtalanság. 

Gróf D. sujtásoclat nem fogja inkább érzeni mint illik 
s vigasztalhatd magad vele , hogy a sujtás nem p 1jkos, é� 
nem tiszteletlen sujtá . Én i,;mcrem azt a szeretetre méltó 
ernlJert, azt a tiszteletre oly igen méltón agy férfit. s felelek érte. 
De ba megszáll ismét a kedv ötet vagy mást sujtani , emlékez
zél, hogy D. a haza atyá:i közt most talán hatodik. zor Ul, és ott 
ragyogott, b; hogy az ilyet tiszteletlenséggel illetni impielrls. 
Külső fényén s ös1, baján kívül is értlemli ö figyelmedet. BáL 
ran ki még őellene is, a hol érdemli ;  dc nem solla tisztelet
lenül: azzal mind neki tartozol, mind nem ő::,z bajaidnak. 

Ha eljön az idő, hogy láthassam a mit felökm mondani 
akarsz, kérlek1 hogy azt vt:l m, öukéuL tett ígéreted zeréut 
láttasu. Bizom lJarátsúgodhoz , hogy többet meg nem csaJJ 
kodsz; azonban jó le z azt még i mc otckintenem. 

KAZlN 'ZY ÉSKL'F KÖRE. 
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. k ég meo· nem érkeztek. KUldöm mihelyt ve-
A rege m e 

szem. Élj szerencsésen. -

XLIII. 

SCIIEDELNEK KAL',INCZY.
Újhely, majus 8. 1827. 

' . . na okban liozá meg Bécsből, mi-
Kéziratomat Soos 1 e .P 

k gyülésez . E zajhan
. ónk n·:i.lun van s 

dön m�ltós. Fökorman�z 

<le i:nitt amott ejtettem némely iga-
azt végig nem olvashatam,. 

é , é Szcmcrém mcgol·
N o· , szeretnem ha te s az 11 

· 
• 

zításvkat. ab) on 
. k -t hibiiruon. ElJ szeren-

. k é. ·gazítanatok 11em a ai 
t vasnato , t:i i 

. . R )·. ket gondjaidba, magam a 
e é cn édes barátom, aJanlom a "cee 

szeretetedbe. 
. h kUl<ld meo· o·róf 

h , f o-n a.k a nyomtatas oz, i:c, 0 

Mihelyt ozza Oc 
„ 1 .. k tt és tisztára vont ívet. · l is az elso n1 a 0 

Inak is, ne -.cm ' . .'. ót ld ki Nincs nálam a könyv, 
A praefatio schohonJat P O 

s nem tehetem fel az esztendőt. 

XLIV. 

E.AZINCZYNAK SCHEDEL. 
Pest, május 15. 1827 · 

k' · 1atkoztatást sUrgetsz a szó-
Kegyetlen vagy, hogy iny1 

, d ·t k i'vánom én ezt 
. . k f l"l holott lato mrn 

ban forgó lutetcle e o ' 
.. é k azt J. ónak itél-. . 1 utt sokan e1z ne , 

kikl rlilm. A mit ve em egy 
. k . k t hív tisztclőiclet, vak 

. . · l oo·y ellenem nun e , 
tcm ennte111, ne 1 o 

h 1 Melletted kell szóla-
l. k . s boo-y olt o 

imádóknak mont J atla ' . e. 1·· 'l 1: t án az olvasó hogy 
.1 0. ,  bb legyen hite un(, a v ' 

nunk, anna na::,) o 
l l lhismcrctesek vagyunk. 

véleményeid clfogaclásáb�� mc y 
�:..l bocry a legközelebb 

Ugyauis nem nézhettük fa�üalo �
b

nc 
lo\'y it:lcteidet kelle ol-

. 1 1 k' �ált a :Mrnerva an, . múlt evc ( )en, n 
7,· . z , do Itatott· a mü ' . . 1 .-obi..> esetben .01 oc va , . vasnunk, mely e:kei t cgJ 

. él e· 1·thctetlcncbb valami, 
· · · 11 · t tt k h o <ry m 1D 

Pcd1cr récrota a 1 O a 
' 

b . éld· kl al láttak b O 
.. • k , t tt mrnteo-y P a ( 

annál jobb az úJiskolana ' az O • 0 • 

volt alkal-
. 1·dd. lTeL- Ur scrnm1sem 

bebizonyiiva. Ekkep, ll e "· . ' . . ···cl s így 
. . ba hozni mint e ieccns101 

' matosabb 1 kolankat gyant� • 
... ' kl 1. <le Téged keserí 

i kolánknak tartoztunk ant 1rccens1�nn_ <: . 
1 · satirában . 1 ·t· ,"t g /l'ernális fut , me Y a 

teni senh s mami , i:;o. C' Y e 

Í.:8 TOLDY FimEN'< '. 

és persifl.ageban vajmi erös, annál buzgóbb igyekezettel igyek
vénk lecsillapítani , minél mélyebb lett volna az igy vágott 
seb. Nem , nem fogok specialitásokba ereszkedni , mert nem 
akarlak semmi áron vádolui; s én, ki eddig is magamra von
tam bizonyosan a szerénytelenség vadját , most valóban ér
demelnék kemény itéletet azon kinyilatkoztatásod után,
mely Szemeréhcz írt utolsó leveledben foglaltatik , s melyet 
ez velem barátságosan közlött. Te ott rólam is emlékezel, s 
ezek után felszólítva sem szabad többé e tárgyban siólanom. A 
közön. ég előtt, mely a köztiink levő l.:ol'beli viszonyt nem 
tudja, szabad volt Tolrly 1wk érinteni azt , mit nekem, a 21 
éves ifjunak , azon férfi el:5tt, ki mesterem, és barátsági
val boldogít, v:uhiág nélkül magyaráznom nem hzabad. S ha e 
részben ilyet tettem volna is már , bocsáss m g ,  s ne paran
csold hogy újra tegyem. 

A legnagyobb baj a szóban forgó kitételre nézve az 1 hogy 
a publ. a „régit" úgy értheti 

1 
mint Himfy értené , ha ő mon

daná. De ezt már semmi sem teszi jóvá. 
Gróf Dessewf fy engem igen megszégyenített. Én ötet, 

a lilerátort bántottam , s ő most, mint Elliugcr írja, rg y <lol
gozásomat különös pártfogásába vette! 

V cvéd-e már gróf Teleki Borbála által rajzolt szobor
képedet? Én a k épbe m ajd úgy bele vagyok szerelmesedve,
mint eredetiébe; s bár azt mondják , hogy a száj vonásai 
az áll nincsenek találva, én még is így szeretném bagJatni a 

képet. Ein wahrcs, eio sprccbeo<lcs Bil<l, ein klassischer Kopf! 
Szemere azt teszi velem, hogy a rezet ezer lenyomásra ide 
kölcsönzi , s így szerencsém lesz. képeddel ékesithctJ1cm a 
kézikönyvemet. 1\Ietszctt címe lesz, s a kép vigncttc formában
fogja emelni. Megkértük Kisfaludy Sándort is kUJ<lcné meg 
rajzolt képét az clsí> kötethez. Várom válaszát; ha nem telje
síti kérésünket, legalább nem nebeztclbct, hogy csak Téged 
tevónk poesisunk Corpnsa elibe. Az előszóban cl fogom a clol
got mondani,bogyIIimfy barátjai cllc11iink lármát ne üssenek .

Hogy a Regék ennyire késnek, nagy kár.Ila a MS. Pozsony
ban van, auasd mC'g Bajzú11ak, ki búlyjúuúl, F1ilclváry Ferenc 
hevesi ali ·pánnúl és követnél van, am Wüdritzcr Tbor Nro 7t\O.

G* 
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F enyéry és "\ örösmarty mo, t Vasban vannak. Ez, mi

helyt haza jö, J.;:ontját fogja kiadni. 

Hol tehetnék Ama(1c és Szentjóbi képeikre szert ?

Alizato 'an kéri.ink, ajánlj Superint. Ki' úrnak, hogy ha

eletéhez dátumokat kér link, b izod::i_lmas közlést vebesslink Wle.

XLV. 

UGYANAZ UGYANANNAK. 

Pest, ffiftjus 26. 1827. 

Tegnap vettem, a Regék kézírását, s azonnal elmentem

Landererhez, <le az P0zsonyban van, s visszajövetele igen bi

zonytalan. Pedig csak vele személyesen vé0ezbet:lc Facto�·a

mondja, hogy a világ leg zebb mctszé�ü garmondJ át és pet1t

jét bozza magával. C3ak jönne már! Ha rá uirliato� 1 �10gy

adja, gondom lesz, hogy szépen is adja. Elborit6 gonc1J a1m és 

foo-lalato s{1gaim közt Bajza seréoy segédem lenne - de 

cs:k vé ·e volna már annak a dictának \ - szeretnék egy kis

értekezést bocsátani a könyv elébe fordításaidról. Illőbb al 

kalmat nem találnék. Ki.emelném, mely művé zi belátással és

ügyec;ségge1 tudál Te a legkülönneműbb művekben kii lödél e 

s mindég charakteristikus nyelvvel élni
1 

mint tudád e Regék 

ben a mindennapit és nemest 
I 

a populárist s a esint egyesi

teni · s ö szebasonlítván a mások által fordított V1 lli Táncot 

s '�bányákat ( ezeket én forJitottam az Auróra számára) 

a tieiddel ,  kimutatnám mely egyszerű Nálad minden , mi

ott dagályo<,. Ily ö ·szehasonl ítá'3 Lasznos lehetne a stilisti-

cá.ra általában, s a Te méltatá.sodra kiilönösen 

Kérem a Hegék német példányát. Itt nem tudok kapni ;

Mai lá.tb Veszel én van , sógoránál b. Mednyánszkynál. Vagy

legalább a Salamon ban levő verseket, bogy megpróbáljuk

a fordítást - ha menne. 
Véghetetlenül leköteleznél , ha azl a kis nyomtatványt , 

melyet Zríoyiröl adál ki, első postával megküldenéd. Fe

nyéry nincs itt, s elmentckor nem juta eszembe tőle kérni.

Ertem azt, melyen '.L.rínyi-manierü. versekben Zríny i életét

rajzolod, s egyebek közt emilted, hogy a lengyelek királyok -
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nak akarák vála ztani. Ennek nyomát én sehol sem talaltam. 
Erre i� kérnék ut<isilást. Holnap után kezdik szedni a kézi

könyyct, és Zr ili:, i1 e csakbamar rákerbl a sor. 
Íme, éu örökké ké1ésckkel ostromlom j(,ságodat \ pedig 

okom van félni, hogy a történtekért nebczt ]sz rám, s mind 
sze re tetedet I 

mind segcdelme(h t eljáh,zottaw ! Elege; t szcn� 
veütem a Yig.yázatlanúl ejte:tt szavakért azon JcYCleid által 
melyeket legközelebb Szemerének és magamnak irál. A leg
nagyobb szeliLl�éggcl -- összetapostál. Hat rsztenücjc hogy l,i_

�odalmaddal d1csekedbetrm - e nélkLil cl nem lehetek töubé 1 

0 ne vond meg tőlem, s fogadj eléubi szeretetedbe! 
Megjelentek Pukytól Schiller Fir cója és Cabaléja. Jia

ramjáim lws:-..onvehetetlen könyv, ez ro.s8:. Ügyetlenebb fordítót 

nem láttam. A legjobb lelkismerettcl mondhatom, hogy min

Jen hibáim akarva tett h ibák vollak; Pukyéi nem-akarva

estek .... 

XLVI. 

SCHEDELNEK KAZI rczY. 
Újhely, jun. 1-rn 1827. 

Édes barát om, minapi leveledre ké:;zen áll felelet m

de azt a mi BárLfaynénk által akarám kezedhez küldeni ki�

ma vá runk, és a ki inLen egy hét múlva indúl. A ma y ;t le

,-él megváltoztatja szánc1ékc,rnat , s sietek erre válaszolni 

hogy megnyugtassalak. Én a ki nem azért nem hazudok: 

mert nem akarok, hanem azért is mert nem tudok , blzom

magamhoz , hogy általad rninden szóm ignnak fog találtat ni.

Kettő vala , a minek értelmét tudni vágytam: a para

doxusság és a Légy a Régi. Az utóbb iban uiu(S bánt:\s, az el

sőben van. Megbántott volna ez , ha csak Berzsenyinek ad

tad rolna is azt [t titulust , pedig én magaruat még inkább

szeretem, min t Berzsenyit1 s azért inkább, mert ember vagyok.
Neked nem szbkség mv danom, hogy még az is, a ki másért 

vész , nem másé rt yész 1 hanem önmagáért , s így magát

szereti inkább mint azt, a k iért magát feláldozza. 

�. 
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Barátom! valakit uemesen megtámadni , nemesen vá
dolni, nemesen megcáfolni, korúnt sincs o ly bántó, mint mi
dön valakit lüdc;eu snjtuuk me6, Lnidön nevetségessé teszszük; 
pedig a paradoxus titulus oly em berre illik , kit a nálánál 
eszesebbek kéntelenek szánva megmo solygani. Nemes meg
támadónkat nem lehet nem becsülni, de a ki benn ünket nevet
ségessé tesz, azt sem nem szerethetjük , sem nem becsulhet
jlik. Ne mesterkéljünk érzé einken , s ne csaljunk meg sem 
mást, azt hazudván a mit nem érzünk, sem magunkat: jobb 
annak mutatnunk magunkat a kik vagyunk, de indúlatiuk.ban 

érzé inkben nemeseknek lennünk. 
A dolog kedvetlenséget hoza rád is, rám is, s én hiszem 

hogy sajnálod a mi t"rtént. De én a ki nagyon érzem, mit 
tesz attól kapnom döfést , a kinek szeretetével hízelkeclém 
magamnak, azt is érzem, s érterr:, hogy vigyázatlanságból is 
bántunk néha mást, s higyj szavamnak, a paradoxus szó fe
lejtve van, s engem augustusban úgy szoríthatsz melyedre, 
mint e nélkül szoríthattál volna. Ha neheztelnék rád, és ha 
már akkor is akartam volna neheztelni , soha nem vetted 
volna levelemet; mások így szoktak. Én jobbnak látom szó
nak állítani, a ki megbántott s barátja maradni, ha méltó
nak tartom. 

Téged a Kuustphilosophság teszen élessé azok eránt, 
a kiket nem olyaknak találsz mint lenni óhajtod , és azzal a 
boldogtalan tudós emberrel lett összeforradásod. Berzsenyit 
összetörék lovai , s ö testben lélekben el van romolva. Ir
tóztató bypocbondriai elsLtlyedés gyötri. Egy ily szerencsétlen, 
egy ily érclemü ember ellen kellett-e írni azt az epés por
tékát, a mi az Élet és Lit. kötetét mocskolja? Ezt kellett-e 
írni, bár B. azt érdemelje? s mit mond általa gyermekinek 
nevezett elméje? Csak menjen a merre elmcrül6sei ben akar, 
még felleli a kit keres. 

Engedd e pontot azon kéréssel rekesztcncm be, hogy 
olvasd meg a Horátz Satirájinak könyvében ezt: Omnibus 
hoc vitium est cantoribus. - Én a kit szeretek 

I 
szeretem 

szebbnek nézni, s látni mint kell , s hibájikat elhallgatom 
vagy ba el nem kerüllletem, szólok azokról, dc nem hidegen'. 
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Szemere, Szent-1\liklói:;sy, Kis, Dezsewf fy 11ew rnimlég írának 
olyat, a mit csudálhaték . ._'zemerének megírtam bogy Episto. 
lája Vicláh0z nekem nem az, a mik Sonettjei , s Szép Tája, 
mert hallani akará. itéletcmct; dc barátomat érte nem :rnjto · 
gattam meg. A te paradoxod nekem koránt sem fajt volna 
ruint fájt, ha nem oda vetécl vala az engem nevetségessé te. 
hető szót, hanem hosszasan támadtál vala meg. Az ilyen oly
kor tágithatatlan kötelesség, mint midőn az a nagy consul fiját 
is ruegöleté. De elforditá. fejét, miclön ezeket megragadá a lictor, 
s könnyek rezegtek szemeiben; nevetségessé ötet nem tette. 

„Légy a régi!" - Magamtól csak nem fogom irig·yleni 
a dicséretet, ha a mostani író úgy nem a régi író is, mint az 
ö. z hajú K. nem az, a kit két ízben tévesztének össze a szép, 
igen szép és sokkal ifjabb gróf Dezsőffy Józseffel. Elen 
szavaidban nincs semmi bántás, sőt ha igazán szeretem Ligye
met, ennek magyarAzatját még gyönyörködve kell hallanom. 
Szóljunk úgy, mint ha nem rólam volna szó. 

Melyik Régit érted? Nem hihetem hogy azt, a kit Hor
vát Endre és az ő Takáesai. Te nem az ö sorokban állasz. 
l\Jinthogy a cifrát emlegeted , azt kell hinnem, hogy te is az 
éu depraedicált epistolai stílusomat nézed jónak. Tehát nálad 
is tl:ibb volna-e a francia könnyen ömlésmint a Mritthissun pró
zája? több a Lafage lelkes skizzelésc, legf �ljebb a Rubens 
vastag ecsetlése, mint a Correggio kényes keze, s a Rafael 
zomáucozása? 8zalluszt ronta el engem, s kevélykedem, hogy 
azt Guzmicson kivül talán egy olvasó i:;ern érté. Dc igen, Szent
Miklóssy is. l\likor írtam én olyat mint az Ürményi élete, mely 
magyar szóból van szőve, dc romai mesterséggel. Thais1.: ezt 
el érté. Mikor írtam én olyat mint Tbereziám és Zrinyim, II6oé
ben? Mikor olyat mint a Vajda-Hunyadi cpigramm, mely még 
Döbrenteinek is meg tudta nyerni javalásá.t. Szalluszti pro
grammom az Igaz Kcdveskedőjében , s értekezésem a nyelv 
eredete felöl a Minerva legelső darabjában a Szalluszt bre
viloqucntiáját s numerositását akará adni. De azon több 
a gond , mint kell, azaz mint a s:::okcís kívánja. Nézd cl 
csak Szallusztot; nem mondom törcdékiben és a Caesárhoz 
irt leveleiben, hanem még az ifjonti szép éggel ragyogó Ca-
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tilinában i : Omncs homines ( omnes ii) qui sese (se) etudent 
prae tare e trris animalib11s (qui se prae cet. anim. stare 
tu<l.) sumn,a opc niti de ct, vitam silcntio ne transeant. -

Való-e hogy az újak a régieket utól nem érék a ueszéd szép
ségében ? Való-e hogy Szalluszto:il nincs szebb pro aicusa Ró
mának? rng;y a hogy én ncvczém el, hogy ő az ezek Virgílje? 
s te nem fogod-e ezeket érteni, azért mert a kun ·tphilosophie 
a priol 'i így okoskodik.: ,,a tárgy, a lélek, a beszéd csak test. 
Nem szabad ennek annyi gondot adni, hogy az ol.asó ezen 
gond által el vouattassék a lélek szcmlélé::,étöl." A kunstpbi
Jo._ophusnak kunstkennernek is kell lenni, s a dolgot te
kintse egyszersmind a poJerim·i. 

Higyj nekem, édes barátom, a LérfY a Régi engem meg 
nem bánta, de megvallom, hogy ez a sok kritikázás megza
var. Rendes az, midőn mé'g D. is tanítgat mint kell fordítani 
Szallusztot, a ki Szallu zt ot bizonyosan nem érti. 

Szem ere elm ondá a ::;zoncttek előtt, min io-yekeztem 
én mindég. Nem tudom elkiildém-e Neked egy levelemet, 
melyben azt írám , hogy én egy magyar író dolgozásán sem 
ismerek annyi classicitást mint a m agamén. Úgy tetszik el
téptem, fél vén hogy ha más olvassa meg, m eg n�m ért. Nem 
flzép éget értek én ott, hanem classic:us ismeretséget, s ez alatt 
nem csak a riminiscentiríkat, allusiókar, har.em a színt is. még 
pedig ott is, a hol semmi új vagy régi class. példány nem 
lebcge szemem elölt. cveié Brekekéimct H. Endre; de Mai
láth nem nevette. Nincs sohol pél(lánya Sugallórunak, és 
még is clas::;. szio van rajta - fr. könnyűség; jobb epigram -
máim nem rosszabbak a Goetbéénél és Meleagerénél. - Rzt 
más gonrlol11i fogja, de nem 1nrmclrwi. ltn, a ki semmit nem 
gondolok, a mit mondani merni nem kell, ezt mondom. Lássa 
a ki nem ért. De azért hogy ezt merem mondani; hódolok 
a Szrmere Reményének, a Kisfaludy s a Bajza szép dalainak, 

a magamét nem azért magasztalom mert enyém. Sokat ír
tam én a mit nem magasztalok; pedig az is en!Jém. 

A Mailáth német regéjit viszi Bártfaynénk. - Hendes 
olvasók ezek a mí magyar olvasóink, hogy az elypsist vétek-
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nek nézik, és csak úgy értenek, ha nekik minden kimo,ulatik. 
- De jól teszed ha az kipótlatik.

Képem "lép, de n m jó 
I 

ucrn hív. Clas i LlS munkának 
a szent nyúgalom ád érdemet, s az itt nin.cs. S minek itt ránc 
a szem, az orr köriil, s a bonilokou? a szájnak JH m k 11 vég
gel lemen11i, hanem horiz. you{u„ban; az áll kia zott éd rosszúl 
foly. A bajnak a hajuövés pontjáig kell jöuui előre. - De 
erről Bné által Szemerének. Nekem kedves le z látnom min
denütt, llogy szeretsz. 

Nem akadok fel rajta, ha valaki nem elidál, mint Vö
rösrr arly1 nem ba az elísió ellen szúll: <le azt kívánom, mert 
ki,1�nhatom, hogy m�sként szóljon mint Kulcsár és Horváth 
J(,zsef Elek. Elhiteték magokkal, h0g;y én csak azért, mert 
mások, s nevezetesen Rúma. Ilái miért nem az M és H be
tliket is, ha csak azért? Mi tiltja ö' et látni, hogy a nyelv 
k t szóban az összeakadt két vocálist ki ugratja, egy szóban 
összeolvaszth a t j  a. De vagynak helyek, hol a nyelv súlyt ád a 
hangnak, s ott ké'Z hiátust ejteni; múlatván ott,'a nyelv (Zunge) 
nem siklik a következő vocálra: 

De a k i  ezt 
Butább bús-e a magyar Zungc mint a másoké ? M1:iiláth utá
nam idézé fel versei előtt a rrassó versét: Premio e in Jdannol 
del el I me il san /gue spari so 

négy ,ocalis 

összcol ,·aszt va. 

Fiammal e napokban scamláltatám, irgílt. Aztrángatták volna 
meg ezek az Elisió-g) ülölők. 

Hogy Zrínyi királynak kéret t t, Leboc·zkyból tudom 
talán. Nincs kezemnél a könyv. Tekiutsd meg 'ternmatogra
phiáját. 

Ebédre kell mennem, s a posta indúl ma. Isten hozzád
Rcménylcm, azt fogod moLClani, hogy éles lenni Indok, de 
igaz vagyok, s ·zerctC'm a ki méltó rá. - Vá1 om rnind a 
Regékböl, mind német munkátokból a ruutat6t. 

Sietek a levéllel, hogy itt ne maradjon. Leirám magam
oak s tisztábban. A borítékot add Szemerének. 
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XLVll. 

HEDELNEK K ZINCZY. 
Édes barátom, Imhol a könyv. Levelem et postán vetted 

Higyj nekem, egész becsét ismerem szeretetednek. 
Junins 4-d. 1 27. 

XL\'III. 

SCHEDELNEK KAZINCZY. 
Újhely, junius 5. 1827. 

Édes barátom, \. rui Búrtfaynk tiszteletes nője ez órá
ban iudúl innen, s minthogy holnap egész estig Szirmc1.-Be
senyön fog U1úlatni , nem elébb mint 9-dikben lesz Pesten. 
Viszi a Mailáth Regéit1 s te a könyvet 11-ikben mái" mag� rl 
hoz veheted. Kérlek, mihelyt e levelem kezedhez érkezik, 
menj Bártfayhoz, add által neki szives barátságom idvezletét, 
s jelentsd, hogy özvegysége jun. 9-d. megszűnik; bo�y élet� 
boldogitója egészségesen s baj és ked vctlenség néllrnl rep_ül
felé. Jelent d azt i:s , hogy itt vala az innep első és másocl1k 
napján, dc liogy itt l évén bénnáló pllspökünk is, sőt ez a tisz. 
telt ba.rátnénk i , annyira meg valánk zavarva, hogy magun 
kat egymásban ki nem élheténk. Lopdosott pillantások va-
lának a miket együtt töltöttünk. 

Szcmeréhez egy kisded nyalábot viszen tőlem az Elet és 
Lit. 3-ik kötete szimára, mely bár neki, Bártfaynak és neked 
tetszbe sék. Veszi Szemere abban a Ferenczy után dolgozott 
fejet is , de a mely csak gyönyörűen van dolgozva, s nem biv 
fej, nem szép fej. Ellenben viszen egy gips,zda�·ab�t mely
17 . készült: az mind hív fej, mind szép fej. OhaJtanam hogy 
az metszes ék inkább de hogy mind a haj mind a leplezct, 
legal ább a baj bizouy�san megváltozzék. - Hogy a fej m.ég 
17 -iki, az még ajánlja azt, mert plasticai darabokhoz m

kábl> illik az ifjúság mint az öregség. A bajnak rövidnek kell 

lenni, még pedig antik ízl ésben. , 
A nyalábot tegnap estve 11 órakor adtam által, s kep-

zeld, most, midön a nap még újhelyi hegyeinknek csak legfel
öb b csúcsát kezdé ragyogtatni, kezembe akad a mit Szemere 

vár tölem: az1 a mit Szent-Miklóssy nekem a nyelv geniusa fe-
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löl irt. Add által, kérlek, Szemerének. Az a szelet papiros, 
melyet ide zárok, úgy nevezett Panclektáimból van kivéve. 
Ugyan onnan téptem ki azt is , a mit az Elisiók és Synaloe
phák felől írtaru, de még azt nem kUldhetern most. Nem ily 
rövid; meg kell olvasnom. 

Élj szerencsésen édes barátom. - Te a Mailáth Regéji 
elébe valamit akarsz írni 

I 
s arra engedelrnemet kéred. -

érd, valamit szUkségesnck lát�z. ElőbLi levelemb en, úgy tet
szik, e pontra elfclejték felelni. 

Bártfayt tiszteld. Neki azért nem írok/mert tartok tőle 
hogy az felelni kényszerítené , s nem akarom meglopni azon 
kevés órájit; melyeket sok dolgai iiresen hagytak. 

XLIX. 

KAZINCZYNAK SCHEDEL. 
Pest, junius 10. 1827. Vedd e könyvet 'f.) igaz tiszteletem és változhatatlan

szeretetemjeléül I Soha sem felejtem el, mi valál nekem és �i vagy azóta hogy literatúránkkal meg kczrlcttem voltakép is
merkedni, s még inkább, mióta szeretetedre, közvetetlen vezetésedre méltóztattúl. Kevés kedvvel volt az írva, mert mindig olyankor készítgettem a folytatásokat , mikor a szedő már várta, s a nyugtalanság, mely ilyenkor az elmét eltölti, nemengedi azt a praecisiót adnunk a kifejezésnek, azt a simaságot a stilusnak , melyre épen kritikusnak kellene mindenek felett törekednie. Csak annyiban tulajdonítok neki egy kisérdemet, hogy első próbája az analysáló kritikának nálunk.

· '38. néhány sort iktattam be egy leveledből: azt hittem,mind Néked, mind Vörösmartynak tartozom azzal. Ennek,mert az elmellőztetés nehezebben eshetik bármely mcgtámad
tatásnál; Neked, h ,gy az olvasó olyat ne l.tigyen Felőled, a mit bizonyosan nem akar.:,z hogy higyen . 

A 1rn1.2w5o;vcr szóról ezt olvasom Scl.t revcliusban·: quod
est rrn(!rl öo;ra, praetcr opinionern, 77(([!('(,Öo;oi·, inopinatum. (t Éncsak ily értel111ét tudtam a :szónú:, azért nincs magamat mi
ért mentenem azon vád ellen, hogy nevetségessé tevélek ál-

*) Aesthetikai Levelek Vörösmarty M. epikus munkáiról. Pest, 1827. 
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tala. Méo- azt lai tom szlikségcsnck megjegyezni , hogy nem

azt értém , hogy Kazinczynak és Berzsenyinek kell i�kola, 

ban m bog az olrasónak: hogy ezekkel ellenkezni vagy

egyezni okból tudjon. .. 
A Kölcsey iigyében még egy szót. 0 tct is, mikor nincs

barátjai közt , irt· zt ató Lypocbondria g:yötri." Csakhogy Bcr-

z D) i még nyolc éY rnú!Ya is megkardlaporná azt, ki őtet

n m tarlú csalbatatla11nak; csakhogy ö amaz antirccen ·i6ban

magát pés, fcketcvéri.í mben ek mutatja, ki n m irtózik,

rcceu eu:.:,é!.lck szemére hányni azt a szerencsétlenségét, hogy

(egyik szemére) ruk l Tuváhb nem megyek. Tudom, hugy B.

a tirec 11EióJa n m most irat0tt, annál rosszaub , hogy enny i 

év után kiwltci *). S tekint link a rcccnsiólla, mely az anti

rccen iót n aga ntún youta , s ebbe 
I 

mely az Élet s Lit cik

k<.'lyét; s valljuk meg, hogy az első csak egy türhetetlen ke

vélységü szi\'et gerjesztbetc fel így , az ant ireccnsio pe�ig

korbácsot érdemel. Kölcsey ballgatolt. Nincs juso<l
1 

Tck. Ur, 

azt „a moc kos portékát' Kölcseynek tulajdonítani : de fel

venni azt: azzal Kölc cy tartozott magának. S miért kímélné

Kölcsey inkább azt a feketevérü embert, mint magát, kit

amaz per exprcssum „rút léleknek" mondott? De az az „epés 

portéka" nem epés portéka; s ha nem volnál Kö csey ellen

sége, mást forrad sem i.rbattál volna .• \zt kérded: kellett-e 

ezt irni, bár Berzsenyi azt megérdemelje. Én attól , ki ismer,

praelenclálbatom, hogy ha nem szereti is indiridualitásomat,

ti ztclje sziremet; s ezt még akkor i::i praeten<lálom , mikor

azt mondom , bogy B. 1 alacsonitást és nevets< gcssé-tételt

érdeHU!l. Ö ember, s ba beteg is, de értelmének és szirének 

ba ználbatásától nincs megfosztva. Kölcsey kétség kivUl igaz -

ágtalan volt némely gáncsaiban Berzsenyi és Csokonai el

len ; <le mely recensensnek vau mindég igaza? s mit mondjunk

akkor az emlJei-i éu1·ül, ba minden igazságtalan gáncsot rosz

1ív és mellék es tekintet szU leményénc k állítunk? 

De mind ezek mellet t  nekem B. a költő az , a mi

Neked; Kölcsey a költő pedig mkcm több mint B-nek, mint

*) Azóta tudjuk, hogy akarata ellen adatolt ki. 
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Neked1 sőt annyi mint B. - l\Ie1·t c· n l("I · 1 o csey mrnl cn meg
nem jelent muukáit ismerem. 

. . Z:·ínyiért f�gaüd hál�mat, épen jókor jött. A lengyel
k1rnlysagár6l szoló strophat kelletlenül hagytam ki, mert Le
hoczky előttem nem forrás, sőt nem is a lcgbitclesb író. Pe 
dig a stropha oly zrínyies ! 

A kézikönyből tíz nap alatt 3 iv ké zült, minden bélen 

fog épen kettő készülni, s igy augustnsra az elsö küldemény
(20 iv) bizonyosan kijő. Első alkalommal kli.ldük próbaivet. 

Ki nem mondhatom mennyire örlilök évkönyveitlock. 

Kölcsey beszél lé nekem, bogy ezelőtt töbu évvel fololvasá<l je

lenlétében É 1 eted, gondolom patvarista-korodig víve, s bogy
az remek. S még többet monda , mi mohón váratja velem a 

megbecsülhetetlen könyvet. 
Vörösmarty és Steltner most Pan11oubalmá11 voltak, ott

Guzmicscsal i:-;rnerkedtek meg, Pázmándon Horvát Entlrév J· 

Sümegnek tartanak, és 1\Iiklának. 
,

Ö ·szcállítottam Kisfaludy, Vörösmarty és B·1jza éneke

iket, nyomtatatlanokkal biJvítcltcm, s átadtam Szcrucrénck

az Élet és Lit. HL kötetéfJe. Ebben lesz a Te munkád is s 

így e kötet vajmi becses lesz. 
Landerer még sincs itt. -- 'fiszlclcttcl és szeretettel 

egészen a Tiéd. 

L. 

SCIIEDEL EK KAZINClY. 

Schédelllek Xazinczv úarcíli ÍdL'e:detél. 
Juuius 19. 1827. 

Kezemben van ruind a köuyv1 mind a levél. Nem csak

nem bánom, hogy egyik levelem sorait közre ercsztéd, sőt 

azt igen nagyon köszönöm. Hadd lússák azok , a kik Zalán

bao és Cserbalomban hibákat találnak , hogy én mind Cser

halmot mind Zalánt csu<láh·a tisztelem; bár azt is tuchtbas

sam a vilaggal, hogy n m csak C ·cdalmot é3 ialánt, hanem 

a Cöerhalom és Zalán atyját is csurlálv.i szerelem. - A ti8.�-
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telet szót szeretném alán kitörlilve látni lexikonunkból. Pro

fanálva van a szó, és hideg. 
Valóban édes barátom, s mindenl1ami skodás nélktil1 én

az én epistolai stilusomban s leveleimben nem csak semmi

el őséget nem lelek, de nem is értem, mit tudnak azon má

ok szeretni. Ellenben mely szépek a Kis levelei! mely fran

cia lep r van a D ssöffyéin, mely saját bája a Szemeréinek1 

'zent-Miklóssyénak ! 
Hogy egy barátunkat, igazabban egy barátomat, nagyon 

lerántotta a bypocbondria, azt tagadnom nem lehet, de én azt 

szeretem nem tudni, és ha engemet bántott volna , elhallgat

nám; szégycnlenék az olyanra felelni. Édes barátom, a szent

könyv azt beszéli, hogy midőn az isten embere leitta az eszét1 

s kimutatta a mit más elfed, az a két nem jó megnevette érte, 

az a jó pedig báttal ment felé s rá veté leplét. Csak a nem ré-

zeg bolondra illik, a mit az én egyik kedve mesterem :\ 

maga energicus lelkével oly szépen fordíta a bibliából! Den

Narren muss man mit Kolben lcmsell. Nemességet mutat, a

ki a bolond mellett csendesen megyen el. 

Én K· nek , vagy inkább a K. poetai darabjainak szép-

égét annyira vallom és hirdetem, mint mindég ; egy más va

lakinek legjobb darabjaiban is van valami a mit nem tud ok 

szeretni, de oly nagy szépségű helyei vagynak, a mit csudá-

lok, irigylek. 
Biograpbiám tudniillik, a mit K. remeknek monda, előt-

tem olvashatatlan. Nem égettem el , de el fogom. Bár időm

legyen Pályám naJ)lójit (nem a 1rnálisait - a szó kevélykéu 

hangzik, a mellék.ideák miatt) folytatni . A mi 179..J:. dccemb 

H-ikéig kövctkezik1 nagyon interesszáns lesz Az olvasó, ha

szíve van, nem veszi rossz neven, hogy oly gyónásokat nem 

te zck magam felől mint Rousseau, bogy péld. Madawc dc

Warens körül mit csinála , sem azt nem ha magamat némely

szép scén�tjiban életemnek ragyogtatom. Bizonyosan elmon

dom, hogy engem Swieten megcsókolt, s köszönje az olvasó, 

hogy trombitaszó alatt nem nyargalom végig az útcákat

s úgy nem hirdetem ki. El fogom azt is , hogy a császár

1792. jun. talán 8-cl. nekem mely gyönycirü szót monda - ha
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a censor ki nem 
.
törli. Mint mosolyog rajta majd némely ol

v�só, arra semmi gondom. Lesznek annak oly olvasóji is a 
kik azt megértik. 

. 
Minekutána annyi barátsággal vagy erántam ' kérlek

pillants belé a Pályám naplójiba, s ott a hol a Ladomérszky 
név ad antJum 1785 elöfordúl, tedd oda keresztnevét: Lado
mérszky István. Tegnap haza futék' felkeresém a kcreszl 
nevet, s rá találtam. Az ily kicsinységek ki1)ótlása nem 'k 
· S 'l • 

CS! 

10 szu , a nev után hozzá tehetnéd· Cons1·1 és 
k , · . . · · a. sessora a

ős�eg1 d1sti.'ict. táblának' hol az igen vére fiatal ember nem
sokara azutan megbala. 

Szemerét, fütrtfayt, s kivált az én igen kc<lvcs barát
némat, ennek as:zonyát, kérlek tiszteld. Szemerének vettem
levelét. Bár Szemere Pcílycím 11rcplójrí1wk [veit méo· a kön ,v 
elkészülése előtt nekem postán megkül<lcné. 

b ) 

Gipszképem igen jól és szépen i <lolgozot' f,· t ., • 
·11·k · , L eJ, uun1-
l 1 a haJon kivül. De erről már írtam. 

J�n. 4-<l. itt vala a kassai püspök, s én Thalie leányo
mat �sz1dóra névre bérmáltatám meg, érted kiért Iszidórának. 
A mult vasárnap pedig egy predikációt hallgaték az útcán. 
Ne� vettem észre, hogy egy valaki nagyon szemmel tarta, s 
látvan hogy szememet a papról le nem vontam hamisan 
kapt

.
a fel azt, a mi lelkemben forgott. Ezek meg �cm tu<lák 

fogm
'. 

ho�y én, oly tlizes protestáns, oly szíves tisztelettel s 
annyi tekrntettel vagyok a catholicismus eránt1 s leányaimat 
hogy nevelem pápistáknak. Nem bocsátkozom magyaráza
tokra. Le?et-e az az én gondolkozásom, hogy ezeket Cal vin
nak nye1Jcm meg, holott épen abban van kcvélységem bogy 
szc�·�tett feleségem és szeretett leányaim nem et;y tero'p!om
ba Jarn�k vcl:�? Guzmics még nem fclcle levelemre, mely

��n nc�1 megHam, hogy Thalie az ő nevét kapta. Félek hogy 
az neki nem kedves, hogy én az uniót sem nem rcménylem 
sem nem óhajtom. S minek volna az? még ha lehetne is? ' 

. Egy igen kevés tudományú iskolatársamat már élte 
haJló éveiben egy ajtatos úr téríteni kczdé. Hallja az úr, monda 
ez az egész él�tét az élclelctek minden nemeibcn, s nem a ta
nulásban és VJZsgálgatásokban , töltött ember , én azt tartom, 
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. ·1 dolO'okban ,,;álogat. Szóll-
bogy nincs jó dolgai a k1 az 1 ye� 

. bt 1· ty bolond? Hogy 
s ember is rn1n az 

hat-e oko abban �z esz 

l l és hogy mcgncvettesselck1 azt 
lireseu ne maradj on a rn y' 

1 · b ne vetbetni igen derék
'la mert ya o an 

mondom el még ro - . .. • d éz és kávé surrogá-
1 1 O' - a mit ez monda, nndon a na m , . . <. o Ob 1 tt. Eo·y a JO surrogatu 01 . a . .1 . l zó Napoleon a a · o ' tuma1 fclö ·rn a s . . . ozso·ás ifju frájcimer. 
megvénült feleség helyebe egy p11 o� p o 

De nevess, és szeress engem tovább is. 

LI. 

SCHEDELNEK KAZINCZY.

Scltéllel bMlUjánrtl,; Ea.:i,ic.:!J,
Széphalom, jun. 21. 1827 ·

Ú.1 1 ·b"l édes harátom I mert
Ki'étá\tam tco-nap estvc J 1c) o . ·tt l „ . \ . ór:wyira fckaz tk' s i e so

Széphalom Ujbclybcz csa 
{ �

gy 
' ·t o 1d I ehoczky Zrl-

lt t o-y mcotek1ntscm, n11 m 1 � 

dolgom az vo , 100 b , 4- -1 Halld tehát: 
· f 1"l St ·naton·rnph. 'I. II P· ::> · ny1 e o cm . � PbTppo rege Hispan iae annuo 

Idem a ponttfice et a 1 1 • •. 
. . , Galliae ex�quias Pa.ns11s cura-

stipendio douatus, cidcm 1 ex 
. L IX. . 42. Ratkay 

vit; a Po\ouia iu regGm vocattb. lüzy p 

p. 202
E
. 
,
227 

·o·6 ·dem \i boo-y Kazyt és Rátka.yt megtekiu tsd, é
.
s 

zmeb 1 o 
b t ·1 ··1 s a k1-

ba J. ónak látod a könyv bátúljában szót te e ne _1 o a, 

. d D tcd(l ne a mit én tanacs-
bao-yott stropbát clöadbatna · 0 ' 

0 
. 

0• d fo �z mao-adoak tanác'lam.
lok, hanem a mit maoa g. b 

r ., • h J' lát 1 GG5-re 
Uendcs hogy Lehoczky a 

.�
oeta Z1 iny 1 

� : olott 16G4. 
teszi de jól adván a holnap napJat (nov. 18.). 1 ,b t· tlan ' 

l 6 ,, "letett pcfüo· a 1a: a a 
történt a szerencsét ens g. - zu O 

S 
8 : . 1 Lásd halotti prcüik. Anclrcae a t-

ember lul · llicl.J l1S . ' , J t b'· k 
Tberesia1 Carmelita.. Monachii 1GG·1. pag. 3. me ye u o . 

Újhcly,jun . ..:6 J. 

t i .· Ocsterr Plutarcbja. 11. kötetében
Horroayr az tJa · . .  

O' 11. József parókát 1788 o lta hordott' és igy 
lap 205 hooy . té ,d és S.t.cmerét,7 ,1.1. E ze1·int kérlek édes bar atom, g(; ' 
nem e 1wu. > 
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hogy Pályitm naplújihan kercRsétck fel ar,t a lapot, hol bc1:1r,él
lem, hogy .Józse fet 1770. máju::; :20-tl. láttam, s p a ró a s a n . 
Ezt töröljétek ki, s tegyéte k inkább oda ezen parcntbesi. t: 

(Parókát csak 178:3 óta hortla rhcnmája llJiatt). 
Ugyan ott, dc más lapon ad ann. 17 5. a l.,,1rlnnié1·.·zky 

név utirn tegyétek oda: fovrín. - Kcresztn ve cránt kétsé
gem támada, mikor írtam, azóta mcgtckintén:. 

Az igen do rék Bajz[rnak épen mo ·t veszem Pozsonyból 
jun. 3-c1. irt levelét. - Ah mikor lesz v<'.•gc annak a dietának ! 

Szemerétöl várom az én aplóimat, tőled az Aushange
bogcnt, s bár ruincl ketten munkátok elkészült íveit 11ekem 
gróf Teleki által felküldhetnétck a pataki examcme, mely 
jul. 15. tartatik. 

LII. 
KAZI.e CZYNAK �CIIEDEL. 

Pest, julius 16. 1827. 
Mí g e soraim Hozzád érkeznek, addig a Telekinek át

adott nyaláb alkalmasint kezednél lesz . Szemere Füredre 
menvén, rám bízta hogy küldjem, hogy írjak. Veszed tehát 
Önbiographiádat mind saját kéziratodbau, mind Szemeréében 
azon elrendeléssel, melyet ő javasol. Azon kívül némely 
apróságokat is változtatva fo�sz találni, melyekről Sz. sze
mélyesen ohajtana Veled értckczhetui, s minden lehető félre
értést így megclőzhetni. Én a sok §-t nem szere tem; de sze
retném ha a lapok oldalain annyiszor a mennyiszer ott állaná
nak az esztendők. Engedj egy kérdést: vajon nincsen-e az 

egész több tartózkodással írva, mint a mennyit a historiai in
tcressze enged? Úgy óhajtanám írva látni e munkát, mint 
Rousseau gyónásai vannak. Keveset sz ólsz magadról. nlcg
ismerkedünk a tisztviselővel s még nem a gyermekkel és 
ifjúval. Bároti irúnt valóban kegyetlen vagy. Szem ere az Ál
talad írt élctrajzolásokat is összegyiíjtötte, s felküldte 
hogy használhasd, ha valamelyik tau nem volna kezed
nél. -- Én a Handbuchból is tettem a nyalábba egy ívet. 
Most látom 1 hogy a 're életed már nem mehet az I. kötetbe; 
aunál jobb: a 11. Veled l'og ke7.tlődni, s ruind azok, kik kö-
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v tkcznek, Tülcd v vén példát és Wzet, a II. kötet egyenesen 
a Te i kolácldal telik meg. És így a Rólad szóló cikkelyt
töhb nyugalommal és kedvvel fogom írhatni mint most, mikor
épen czerfol6 vagyok osztva a munka és iskolám által. Stet t
n r rnéo- mú,ius közepén ment Ctiepre az ipához, onnan Vö
rösmartyt Horvát Enclrébcz, Gnzrnicshoz , Kisfal�1dy Sándor
hoz kísérte ; Vörösmarty már megjött., nem St. Igy a könyv 

irá'-a és nyomtatása cgésicn rám maradt, s mire St. feljő, az
első kötetet már készen fogja talalni. Sub rosa súgom meg:
mikor a nyomtatáshoz fogattam, csak egy ívre való MS-om
volt, mert collcgiumaim a t6len, különösen a praxis , annyi 

időmet vetté1� cl , hogy materiáléimat nem dolgozhattam fel. 
Elgoudolhatd állapotomat: minden héten két ivnyit szerkez
tetni, minden sco·edelem nélkül, és háromszor corrigálni; a 
collcgium rcg;eli Li-tól 12-ig fog el, ha betegem van, délután 
is a clinicurnba kell tekintenem; cstve meg - barátnémnál
vagyok: van tehát mindössze egy pár szakadozott nappali
órám, s az éj. A censor is szörnyen vexál. Képzeld Orczy
két réf pántlib,iát is kihúzta, de sok más szelitlcbbeket is.
Mennyi szaladgálást okoz ez is!

Julius l-jén írtam Batsányinak, azzal a tisztelettel, 
ruelylyel ily koros férfiúnak írni illik, s kértem méltóztatnék
azon karba helyeztetni , hogy biographiáját teljesebben ad
hassam, mint az Ertl. Muzeum után lehet: s kLildcne oly nyom
tatatlan verseket, melyeket ő a többi felett szeret. Alúirva: 
Toldy. Jön azonnal levele Trattucrbcz - kinek ta val azt irá, 
hogy rrolcly miami junger Bursch lehet, m ert ha koros em
ber, úgy fájdalom, meg nem érik többé az esze : ezt pedig 
arra írja, a mit én az; Élet. s Lit. recensiójában mondtam, 
mely sz rcncsés volt javalásodat megnyerni - és Trattner 
által adja tudtomra: írjak neki igaz nevem alatt, s arljak neki 
uo. szabb terminust egy hétuél. Mondám Trattnernek: Ü<lvöz
löm B-it, és punctum. Eleget tdtem kötelességemnek. Be
uao"yon afficiálta ötet, mit a bursch eszt. elJtt írt.! Vagy talán
még ísokratesi glosszáimra emlékezik? De ennek már több
miut üt e ztcnclcje. Íme Batsányi11ak jó ewlékczelc va11.

Dr. b}illjacl c::;ak. T k. ÚI'; Diibrcnteivel is volt aífairjc 

É.' TOLDY t't.:ltt::'.-H'. 

szercn<.:sétle:1 ta.iít�únyodna1·. Ö ucrnzctiink cl:ö epicu a akar 
lenni, eszi a méreg l.iogy Vörösmartyról könyvet írtam, sőt 
hogy Vöröswarty rn,1 Minap btlálkozik yclcu Bndán · én 
Marimmal és anyjával voltam. Bittc um Vergchn11g, lir rn�inc 
Unart ! s félre von, s kér közölném vele már cg"). zcr a. róla
irt cikkelyt� mert hallja, nyomtatják ruár a könyvet. - Igc.i, 
de a Tek. Ur a II. kötetbe megy be, ::; elél u különben s m 
írhatok, míg a kért dátumokat nem kapom. AzoJ luvUl újabb 
elhatározásom szerint a kritikai észrevételek nem a biogra
pliiákba lesznek igtatva, baucm az egész rnunkilhoz be, cze 
tésül szolgáló „kritisclie Gescbichtc"-bc. Hrn, hlll � Élő írók is
meg lesznek ítélve? - Ilogy ne? Ej ej ... az urak na
gyon sietnek , még ... n0m ... értek meg egészen arra a 
kritikára. - Nekem úgy is fc rrt a mérgem 

I 
hogy Maritól 

elvona: Aláz. szolgája! s ott hagytam a fak.c•pnél. - Szinte 
bántam hevességemet; dc képicld, már más uap azon hozzá 
tétellel panaszolja a dolgot Szemerének. hogy ű töub íilJ u 
megmondá nekem : ne clic ·émélll ötet, mert mi egymást l i
csérgetvén széltibcn, dicsérctilnk egyáltalúu gyanús. --- Nem 
igaz, hogy ü nekem ezt mondta, mert akkor éu azzal vigasz
taltam volua, hogy nem lesi <licsérve. 

Ted<l velem, könyö1gök, azt a j  'it , · közöld vele 11, dc 
instautanee, a mit Rá<layról, 8ze tjóbirúl, Batsányirúl közöl
hetsz. Hü szerelettel stb. 

LIII. 

SCHEDELNEK KAZINCZY. 
Újhely, jul. 24. 1827. 

Édes barátom, Késöujövéuk ki a gyülésböl, s ebéd után 
vevém leveledet, a jul. lG-ikáu irottat. A po::;ta még ma e ·tvc 
ínclúl, s lgy előre képzelem mely zavar lesz az 

I 
a mit lőlern 

válaszként vcentlcsz.
Nyalábodat Teleki lllaga aclá kezemhe; én önbiogra 

phiámat azonnal megolvasám, lcpecsetlém, s még az nap vi. z 
szaadám a grófnak liogy juttas a kcz clbez. iucs ellen wr 
a mit t,z;cn1eré11k Vl'le t0v , ·üt azl még kiisziinöm i neki. 

1� 
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Azt jegyze<l rnro- hogy már mcgi::imcrkctlétck a. ti ztviselií
,·el · még nem i ·meritek a gyermeket és az ítjút. Barátom, 
forrú kö z.ön t érttc, hogy itéletedet, óbajtásodat szabadon 
hallatod; valóban barátokhoz az illik, s az ily szabados, bi
zakodó, nemes ::;zóllá · igazi jótéte\. De hát mit írhatnék én 
gyerme1 i s  ifjúi koromról? Szerény ·é0·cm nem cn?;edé lio 'Y 
magamról töb\ Jet mondjak. és ha rn onclbatnék is, többet mon
dani ncw akarok. Nem magamat a.karám festeni, hanem azt 
a kort melyet élteru, s annak jól vagy rosszúl ne\·czetes fiail. 
A mikroló•,iát ucm kerültem; a:r. olyan a mo ·tani időnek i::i 
már, igen kedve,; hát majd a késííbb századoknak. Néme
lyeknek. méo· portréjokat is adom, s a var a Kalmár képén 

úgy es entiális portéka, mint bbirn a máj bőr csizma, s fején 
a IJ lisztczdt paróka. Baróti úgy van festve , hogy őtet útál
nnnk kell. Kivévén hogy ő nagyon szerette a hazút ésa nyelve l, 
én f lölc jót mondani talirn nem tudok, tudok mondani sok rosz
szat. Az ipam supr. studior. <lirector volt , s ellene egy fcrtel
me · csoport kelc fel; meg akarák buktatni, mert nagymestere 

vala a kőmívesek lózsijának. Én ezekről semmit sem tud
tam, neki már akkor is híve . Egy estvc meglátogatám Sza
hút. A miut belépt rn, elijcde, s zsebkendőjét papirosára veté. 
'gy bitt m hogy verse készül, de titkolja, mig majd elő fogja 

önként mutatni. Ell'clejtetém vele papirosát , s kértem, bizo-
11) os könyvet a<lna kölc::iüu. Míg ő kevés könyveihez ment,
versére pillanlék., s mit lát ék: Egy gaz delátiót Török Lajos
ellen. Elborzadva kapáa1 le szemeimet, s meg nem olvasám;
azt tiltá a becsUlct. -

Menuyi poetai taleutuma volt Bar6tinak, wntatják ver-
ci. TechnikJja sok volt, s már akkor. Olvasása is bvés, 

grammatikúja annyi mint egy ro sz, legalább lelketlen 
prufe sornak lcbet. De nyclvüuknek ő örökös hőse marad; 
·okat tlolgozott, péltlát adott, buz<lított, mert.

Batsányi 1787. jöve fel Kassúra mint practicans a kas
sai kamarai admini trátiónál, melynek praesesc b. Wécsey 
Miklós vala, veje Gener. Orczynak. B. correpetitor vala a Gen. 
Orczy nicg:l iolt lstván iiJánál, s W. ezért hozá fel őtet Kas
·úra. A 20 eszt. Bat::;áuyinak ucm vala eléggé tágas a Kassa
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útcája. vakmerőbb szemtelcnségü bur, d1ot llem képzclli tsz. 
Baróti csakhamar meg vala nyero·clve általa, s azt tevé a 
mit B. akara. - ,,S egy cxjcsnitához illik- e eltérni a Pázmány 
és Káldi ypsilonától a C::;él'SL protestáns jottájáboz? kérdé

1 
s 

Baróti yp:ilon istává leve. Bliszkesé:,L:mct bántotta ezen burs('b 
é cancellista pracfidentiája, s én vele jól soha nem voltam. 
Egy cstvc Barót inál valék, s kértem úlljtmk össze, s uesz
sz.Unk ki egy holnapos irást. Tetszett a 1anáes Bar61inak 
de hogy Batsányi is tár úl vétessék. Azt épen nem cllenzém 
Bejövc Batsányi. Tetszett neki is. de hogy az Lő darabban 
csak hárman jclcujünk rneg. Rá úllék. Baróti és Uatsc'u1yi 
ruagoktól bízák reám az előbt>széd dolgozásáL, n m az. én 
kérésemre Felolva:stam. Elfogadtatott. Én útra mcnék. Mi
dőn visszajött m, mmatják a Batsúnyi előbeszédét. Aunak 
kell felvétetni, nem az enyémnek. - rem bá ü dolgozúsom 
elvetése, mondám; de c1.t nem Yártarn, mert magam ilyet u m 
tennék. Ha azou holminek is el kellett ruondatni, én a ki
olgozónak adtam volna watc1üléimat. - A kcttö azt feleli�: 
Pl 1mditas conclwlit. S a pluralitas �: ] . - Íg·y rn enc ez to·
vább is: az leve mindég, a mit a kettő alrnra. s én kiléptem, 
s Orpheust eresztém ki. 

Midőn Bácsmegyeimet már nyomtatál, Batsányit kér-
tem, hogy útam alatt vigye a correctnrát. A mint haza jövék, 
kére, váltsam magamhoz a ké z íveket s égessem cl. A mnoka 

nevetségesi:ié teszeu, egy hős nemzethez nem illik ez az asz
szonyi szerelmes nyavalygás. A mit ő akara, még más üol
gozásaiban is, aunak meg kclle lenni. Ily ember nekem tár
sam nem lehet. 

Rájnis veszekedék Barótival, s Batsányi titzelte ezt. 
A pozsonyi Landerer újságúl küldé meg nekem a Rájnis 
Virg. Eclog. első ívét

1 
s én azt ruutatám Barútiu ak. Batsányi 

azt tanácslá
1 

hogy fordítsa mind a 10 EC'logát Baróti is, ha
ladja meg Rájnist , az lesz a legszebb bosszú, s Báróti en
gede a gyalázatos tanácsnak. 

Batsányi iroit levélben provocálá ducllumra Wécseyt 
a maga praesidensét, a maga kenyér-adújat, s W. szégyellé 
azt hirbe ereszteni, cle az iparnnak ki W.-nek oly szoros atyja-
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fi,ia \olt , ho;..,y n. ·<' p;ororn a W. leány út csak d1spensátióval 
vebelé el, me,..?;mntatta. B. most kiereszté versét: Nemzetek 
országok etc., it6lctcm szerint ez a legszebb verse a mit va
laha irt. - W. fö'ült, hogy a Somsics Lázár últal marbaem 
bernek ev zctt Batsányin bosszút állhat, s B. cassírozlatott. 

B. lllO ·t Pestre ment. A szerencsétlenné lettet elvivék
az Abafi Ferenc házához, kinél kétr zer minden héten össze
gyültrk a p sti jobb fejek és az idegenek. Itt B. ki akará 
mutatni mely tudós ember ö, s magyarázá a Kant pbiloso
pbiá.iát. A pbilos. prof. Kreil megszóllala: Junger Mann, lhre 

nvcr cbacrntbcit, mit der Sic in Gegenwart eines Professors 
dcr Philo.-opbie ttber Kants Lchre sprechen , verdient eine 
freundschaftliche Zttcl.Itigung. Fitblen Sie, dass Sie davon kein 
Wort wissen. 

Fogsága után megtámadá gróf Sauraut, hogy neki con
siliáriussi,.,·ot igértek a Verbörekben. Diurnistává lett a banko
amtban, ::izuUu a titk. poliz. bgjáv:'i. Mint szer ,ttelé meg ma
gát Ga.hricla Banmbcrggel , azt a jó is"enek tudják; mi, kik 
isrueré11k, soha sem tudtuk megfogni. Némely magyarok neki 
holnappénit fizettek ,'ZCI vedéseiért. Így Somsics. Ez egy deák 
11dá.t íra: Ad arma cives, nobilc fortium sanguen virorum .... 
s B. azt elvivé eanccll. Pálffy hoz (a Somsics akaratjával) s azt 
mondá, ho�y .-z ódát ö írta. Dc nem &ok idlí múlva Somsies 
gyűlölte Bt., gyü,ölte Báróezy is, és minden jóltevöje. 

Mind ezek nem oly hírek , a miknek hasznát vehetnéd 
mnul'ádbau. D tudnod nem lesz kcdvetleu. 

, Szent Jóbi zabó László szegény nemes atya gyermeke 
Otowúnyból (Bihar várm.) Debre eni deák volt , s praecep
tor talán Dobozy uraknál. .;..'agyon szeretett volna úr lenni, 
z mtcle11ségig menő előre törekcdé e tette szerencsétlenné. 

Ízlése szegény. <"óét mutatják versei. W1drig siisslicb in seincn 
Arbeite11 wir im Lcben V a.lóságos párja annak, a kiről ma vett 
levclcrl v · gén szóllasz, de kevesebb kisimúlással, mert nem 
forga \ly tár::;aságokban. Egy átkoz.ott gonorrboeát vive fog
ságba, n m merte megvallaui , skeletonná száradt , s megholt 
Knheinban l í96. octob. 10-kén. 

l(J� 

Rúday felől ol v" SLl meg Miuervánknak legutolsó negye
dét. A mit én ruondhatuék, elmondja Szemere; de annak hasz
nát 11em veheted. 

Rendes hogy D iríg-yli a Vörösrn. koszorúját, móg ren
desebb a mit remél , hogy ezt cl fogja bomályositan i. Epósza 
talán osziáni módú lesz. Hogy ö nagy hexamctrista, azt 6n 
csak a Con vers. Lexikonból tullow. Éu bizonyoi:;.;:\ teszlek, 
hogy Epószát megolvasni nem fogom. l\Iagát, dc csak mint 
volt barátomat, szívei:;eu szeretem. Mostani elvállozásában ba
ráti száuással nézem. Rcnde.i a mit mond

> 
hogy mi egymást 

nyalogatjuk. Hine illac lacrymae. 

Gyertyánál végzem az írást. Sietek a postára. Élj sze
rencsésen. 

LIV. 
EAirNCZY T \K SCilEDEL. 

Pest, augustu� 11. 1827. 

Bocsáss meg levélirói késcdelmességernnek. Majd 6ve 
már

1 
hogy alig vau üres percem, kivévéu melyeket Marim

nál töltök. Végre leráztam az iskolcít, és örlikre. Kéziköuy
vem I. kötete tehát még e hónapban kijő. Ncbeztelui fogsz. 
Bugaci Csárdád a Hebe szeriut vau

1 
mert Stettner, eloen

vén , kézirataidat magáuál tartotta. Most itt volt , átadta -
post festa -; s íme látom a hibát. (Ma ismét elment St. Tisz
tel). A legújabb Minervát olvastam, de fájdalom! későu; mind 
a két Ráday rég ki yan wá.r nyomtatva, s így dolgozataidat 
nem használhattam. D0 fogom. a II. kötet Nachtragjaiban; 
ott a Zrínyit illetőket, s ha kivánod , a Ci:;á.rJa vánúusait is. 

Köszönöm a Batsányi és Szcntjóbiról közöllcket. :'vlin<l 
a kettö ki volt már nyomtatva; szerencsére

1 
a mik B - 1ól 

kimocdbatók voltak, az Ertl. Muz. után clmoulltam; Sz-Jóbt 
feli.il Horvát lstvántól kaptam hiteles tudósitái:;okat, melyek a 
tieiddel tök.életesen egye�nek. 

Batsányi mindet, módon ki igyekezett fürkész.ni ki le-
gyen Toldy - mert csakugyan nem tudta, Trattner el levén 
általam tiltva a felfedezéstől - s ll1Cg is tudta - Ki falud 
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Sandortúl. Ha kikürtöli a pnbl. előtt , esküszöm, megölöm, s 
ha Burschnak nevezuek is érte. Hol van az megírva , hogy 
antidotummaJ ne élj ,k ellen. égem ellen azJrt, hogy ő vén go no z? 
I tcn látja lelkemet 

I 
hogy bár elaggott , de érdemes ember 

előtt térdet fej t hajtok: de Ő ! Vedd fel hogy az6rt , a miért 
n ama rccensióban Bat ányinak ott említett vélekedé ét nem 

javalom, ö nieq akw· 1·011tani / Mondom, 1·ontwú ! mert a liand
buch költségei jóval meghaladják a 2000 ftot; praenumerán
saim száma említést sem érdemel: ha Batsányi munkámnak 
ve8ztett hírét k!Hti, szegénynyé te::;z. Montl<l, tisztelt férfi, ér
demlek-e gáncsot, érdemel-e ifjuság;om, nem menteget-e vesz
teségem, La ily embert nem kímélek? 

Voltam gr. Telekinél , átvettem a nyalábot Szemere 
számára. Ez már Pécelen van, s a mint bejön, :'ttadom. 

Landerer tehát végre nálam volt! s vitte a Regéket, 
,1C:,11et!il. Harmadnapra visszalátogattam: hát mondja: hisz 
ezek t1ajkarnesék; ilyen könyvet biz ő nem nyomtat. Hiába 
magyaráztam e nemű munkák mulattató voltát , de fontossá.
gát is

1 
hiába mondtam el neki mely jól fogadtatott Mailáth e 

munkája a németek által, mennyire cultiválja a külföld is a 
legújabb időben a népi hagyomáuyok li teratúráját: falra 
bor'. Ő inkább ád 500 frtot egy m .... nck, hogysem ma
gyar könyvre költse. - Ó hogy nekem nincsenek urodal
maim, vagy hogy azoknak, a kiknek vannak

1 
az a gondolko

dások nincs, mely - nekünk! ... 

LV. 
SCHEDELNEK KAZINCZY. 

Scheclelnek Kazinczy szíve idi;ezletét. 

Újhely, a,1g. 14. 1827. 
Kere ketlőink az éjjel indúltak Pestre, s nekem egy 

uyalábomat viszik az én ti ztelt barátném hoz Bártfayné asz
szonysághoz. Abban Stettnernek i van egy levele, mely a 
pe ti po tán fog letétetni. Te Stettnernck is nékem is bará
tunk vagy, s így Stettnerhez írt levelem neked nyitva van 
most és mindég. Neked írni most nem mertem , nehogy exá
rnenetl készül teiben megzavarjalak 

I 
s időd t elvegyew. De 
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ruinek.utáua azon
1 

a mint ma érkczeLL levei dből lállarn, ált
esél I bátorkodom kérni, küldd meg nekem Kézikönyvedct. a 
kereskedők által 

I 
nyalábodat tedd le Bártfaynál. Ök ott je

lenteni fogják magokat
1 

és ha ucm késesz 
I 

s a nyalábot ott 
miudjárt leteszed, v nni fogom még e holnapban. 

Azt hiszcd
1 

édeis IJarátom, hogy én azt uem foo·om meg
elégcllésscl venni. Én az ellenkezőt gondolom. Mely szeren
cse cgyiitt bírni régibb költőinknek szemetes kiucseiket

1 
és a 

rui jobuat az új idők a<lának. 
Virágnak jelentsd ti zl cletemet. Árpádját soha nem vet

tem. Valami nekem tőle jött, mind megvan. De képzelhetct
leu sob.ságú papirosaimat mikor fogom végig báuyhatni; ho
lott most zéphalwon nem lehetek? Elkeztlém rendbeszedni 
papirosaimat , és hogy a mi megmaradást kíván , el ne hull
hasson, nehány csornóimat már bcköttetém ; dc az még nem 
sok. Az a legnagyobb baj

1 1.Jogy Pandektáiw tómusait szély
Iyelbontottam, hogy együvé köttethessenck, a mik egy tárgyra 
tartoznak, s így mintlen írásom zavarban van. Virágot uem 
merem biztatni. 

A linci hős , vagy servus gladiátor in kú bb 
I 

nem hiszem 
hogy t · gedet bántson, ba pedig úgy bánt, mint engem

1 
az ne111 

érdemli rueg
1 

hogy magadat hozzá tedd. ékem, a mit elle
nem irt, nem vala váratlau, s nem tudom miként történt 

I 
én 

még örültem neki - talán azért , mert tudatta a pul.Jlicum
mal, hogy ő és én egymást nem szenvcdhctjük. - De mint 
esik az, hogy llimfy vele még mindég barati la.bon áll? Én 
nem szerethetem a kit nem becsülök, de a kit becsülni kény
telen vagyok , azt nem gyűlölhetem, ha nem lehet is szerel
nem. Ezer példákat mondhatnék erre, pályankon és pályán
kon kívül, s az egyik és másik nemben. Bat anyi csak Ver-
eghynek való volt. - Való

1 
hogy fél Batsányiak és fél Ver

segbyek is vagynak, s így nem csuclalom többé, a mit feljebh 
meg nem foghattam. 

Nagyon sajnálom hogy a Mailáth Regéji rnég sem nyom
tattatnak , s semmiért uem inkább, mint mivel tudoru hogy 
azt M. varja. Lég·y rajta , édes barátom, hogy a könyv meg
jelenh ssen, és hogy a német exernpl. visszakaphassam an · 
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nak idejében, s be nem p iszk lva. Azoll esetre ba Landerer
rel jól vagy , s megtebetd neki a kérést , nagyon kérnélek, 
tedd, hogy ö 20 explt abból, a ruinek dmjéL itle z�rom,. Néked 
adjon contóra , és küldd fel most , megirván, nn �z ara egy
exemplárnak. Nekem 10 excrup. boza töle Pnsonali::, Szögyé
nyi, de talán tíz eszt. előtt , s már csak keUö van rueg. Na
gyon lekötelezel mind engem, mind neved tudása nélkLil má
sokat, ha megküldöd. Árát, mihelyt beszedem, venni fogod. 

LVI. 

UGYANAZ UGYANANNA1'. 

Aug. 18. 1827. 

Édes barátom, Haza szaladtam, s szereucsére rá akad
tam mind a Virág hexameterére, mind a Szent-Miklóssy leve
leire Ez Szemerének lesz kedves tudósítás, amaz Virágnak 

és neked. Add által szíves tiszteletem mellett. 
Még nincs egy hete, hogy leveleimet hozzátok egy új· 

helyi zsidó Bártfay barátomnál tette le. Eddig vevéd te is a 
Stettnerhez szóllót. Kérlek , ne ereszd vissza a zsidót Kézi
könyved és az Élet és Lit. III. kötete n0lkül. -- Élj szeren-
csésen. 

LVII. 

KAZlNCZY�AK SCHEDEL. 

Pest, aug. 25. 1827. 

Íme a kézikönyv elsö kötete. Fogadd nyájasan, kegyes 

Mesterem és Barátoru ! nem csaki de vedd egyszersmind pártfo
gásod alá is. Gyorsan készült munka ugyau, dc sok esztendei 
stúdiumok gyümölcse. Félek hogy folyóirásinkben ócsárolják, 
s ez által megakasztják keletét. Méltóztassál tehát a Minervá
ban másokat megelőzni , és jelentsd ajánlva, habár csak tiz 
sorral is. Soha sem vetemedtem volna ily kérésre; de a 
munka egy pár ezerbe kerül, s nem akarnám at atyámat ká
rosítani, ki oly szívesen segített. 

A „Sententiákból" Landerernek m ár nincs példánya 
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Pesten, d van Pozsonyban. Biztatott, hogy hozat, a meny
nyi kell. 

Virágnak csak ma viszem meg leveledet! - Isten Vt
Jed ! Egészen a tied, stb. 

LVIII. 

SCHEDELNEK KA'.61:NC'.1,\'. 

Újhely, aug. 29. 1827. 
Édes barátom, Most cstve1 naplementekor , vettem a ked

ves ajándékot. Holnap és holnap után itt vásárunk van; azok 
által kiildöm recensiómat Ellingernek. Imhol az: 

Kö n y v  b i r á 1 á s. 
Haudbuch etc. (valami a boríté kra van nyomtatva) Ge

druckt in Pest bei Trattner 
I 

igen csín osan , sűrűen 
I 

de szép 
és egészen új betűkkel. 

Ez a cím , melyet a munka borítékjára nyomtattata a 
tudós kiadó, miu thogy a nyomtató késedelme miatt az igazi 
cím, az Elöbeszéd, és a Bevezetés , a pesti vásárra meg nem 
jelenhetének, és mind ezek csak a második kötettel fognak 
kiaclatbatni. Recensens"r1eru bocsátkozik ki itt a munka szoros 
megítélésére; annak ideje akkor lesz, midőn a II. k. is meg
jelenend; de siet ennek elkésziHését mind azokkal tudatni1 kik 
a poesist nem egyedül abban keresik s találják, hogy a be
széd rímekre vagj, lábakra szedessék. Most legyen elég el
mondanunk, hogy a könyvben mit találnak. 

Lap. 3. Altertb. der. ungr. Poesie oder Zeitr. ect. ect. 
és ez megyen a 14. lapig. Ez áll négy énekből: l. Hymnus 
Szent-Lászlóra. Úgy l:Hszik, ezt éneklé a magy. anyaszentegy
ház már 1195., midőn a nagy király a szentek közé iratott, 
de egy későbbi, neklink igen ré;i megigazítás után. 2. A Ré
vai által is közlött Emt. Régiekről ... 3. Házasok Éneke egy 
1503. csztbeli ké1,irat után. 4. Feddő ének; amaz a Mátyás, 
ez a U. Ulászló, vagy II. Lajos idejéből. Tiszteletes régisé 
gek1 a legelső 4 sorú stropbákban, de rím nélkül! 

Lep 15-22. Tinódi Sebestyén. 
Lap 23-31. Gróf Balassa Bálint. 
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( é igy mind végig a könyvön). 
Minden költő felvett darabjai előtt annak életírása áll, 

nagy gonddal gyü,itött, fi�;yclmet érdemlö1 és miuJ eddig vagy 
épen nem, vagy bibá an ismért tudósításokkal. A szerző sza
badon halla1ja ítéletét , dc a mint igaz ítélöhöz illik , hizel
ket1és és személye idco·cnség nélkiil. Ezen elsőbb köte ében

1 

a mennyire az elkészülhetett, csak a versczctcket adja, nem 
vetvén meg a. fordítá ·okat i 

I 
hol a költőt legalább nyelve s 

techuikája jegyzi ki. A mi az olvasót mind a költővel , mind 
a költé scl hozza szorosb ismeretségbe, az a második kötet-
ben fog jönni. 

Ha valaha jeleuL meg könyv közöttünk, melyen olvasó-
ink, kiknek szúrna még mindég igen kicsiuy , kapva kaptak, 
úgy e szerencsét ennek óhajtjuk. Aesthetikai leckézések még 
senkit sem tevének poetává, de jaj annak a ki verseket e 
lcckézések értése s a legméltóbb példányok ismérctc, gondos 
összehasonlitása nélkül írogat. S a munka nem egyedül 
azoknak kívánja részvéteket, a kik verseket írnak , hanem 
mind az azokét, a kik látni akarják. 1 mint emelkedék nálunk 
nyelv és me terség az alsóbb polcokról a fentcbbekre, hogy 
végre azon nemzetek sorában , melyeknek a környlilállá ok 
korábban engedék meg a kifejtést, magához méltólag állhat 
meg, s ez idegeneknek is magára vonhatja figyelmét. 

Ezt még tegnap estve, vagy inkább ejfélkor írtam. Ma 
ismét végig forgatám a könyvet. Belé szerettem abba az 
Amadéba, s szégyenlem és sajnálom , hogy őtet elébb nem 
isrnerém. Katonai dalát szeretném újra dolgozni, mint a Fes
tők, midőn egy régibb munkát újra festenek, hogy a mit rajta 
az idő elroncsola, lemoshassák. Az ő pajkos ágai lelket mu
tatnak, s azok legalább nem marhaságok, mint Csokonainál 

Qui tunc denique brtbent salem et leporem, 

Si, quod pruriat, incitarc possint, 

vagy hogy i van; mert emlékezetem itt ís elhágy. - Bár 
Kultsár ne késnék Amadénak maradványait kiadni , vagy leg
alabb a munka kézirasban tétetbetnék le a Muzeumbau: 
b ogy ott olvashatnank. 
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/.,ap 158. Te Barcsa inak tnlajdonitád a Bárórzy vcr,:;eit: 
Barátom

1 
lw egyszei· az én ói·árn eljün. Kéri k tekintsd meg a 

Bessenyei Gyö1·.r;.1; Tcfrsrisrígrít
1 

ez ott áll, és a versnek alatta vau 
a Briníc:;!J neve, a mint ugyan emlél czcm. Dc oda mutaL a the
osopbiai idea is; A 1w1· eze1féLe fo1'1ndkúa rríltozik etr. S ha az 
últalam felidézrtt kö nyvbcn ( Bess. Gy. Trfrs.) a ver czctet 
Báróczyénak találod, kérlek a [I. kötel bcn tégy jelentést a 
mcgtévcdésről. - Az én Zrínyi stróphárnrúl ott ne tégy emlé
kezetet. Elejét vette a dologuak 

1 
a nút itt lap. 3�. mondasz 

(Falscll ists ... ). 
Engedd, éclcs baríttom, hogy ide tehess m egy cpigram

rno1Hat , rnellyet sokszor próbáltam 
I 

dc mindég hasztalauúl, 
és csak most úgy 

I 
l10gy vele mcgclégcclhctém. A Vaticanus 

Apolló szobrára van írva. A mesterség barátjai erről azi tart
jak, hogy benne a győzésnek nem na.c;y cíga, hanem könnyii
;;ége van adva1 s titkos jeleutb;e ez: a nap jő, s eg·yszerrc oda 
van az éj moosLruma. - Imbol az epigramm: (1. Poetai Mun
kák, 8 . l.). 

Most pedig halld három ritorncllámat: (1. Poet. Munk. 
25, 26, 27. 11.). 

Vége a dietának, édes barátom, s én novemberben Pes
ten leszek, nol1a tudom, hogy bíráimat el fogja foglalni a sok 
Uriminále. Ila nékem írsz, ne feledd megírni, hol van szállva 
Kisfaludy, Vörösmarty é::; Te. Élj szerencsésen. 

Nagyon köszönöm a Landerer megszóllítását, s kérlek 
emlékeztesd ígéretére, s tedd le a csomót Bártfaynál pecsét 
alatt. - Gróf failáth rneghagyá , hogy leveleimet Prágába 
utasít. am, hol múlatni fog. Nyugtalauúl várja a jo!Jb hírt 
Regéji fclöl. Bizony jó lesz ha megtoldod egy rövid vagy 
llosszú praefátióval , s igy megelőzöd az oly elmétlen ítéle
tet miut az vala, melyet irál. Sok olyan ember van még köz
tünk. 
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LIX. 

SCHEDELNEK KAZlNCZY. 

Sept. 6. 1827 
Imhol verseim újabb másolatja. Ha nem restelled Te

1 

vagy Stettner, kérlek hasonlítsd a kezednél lévökhez, és 
újabbi variánsaimat vidd által a sajtó alá készítettek.be. 
Ölellek. 

Ama de után. 

Derék vitéz katonának 
Van ám gyöngy élet.e. 

Csillog villog minden felé 
Ruhája, fegyvere. 

Szép élet ez! víg élet ez ! 
Hol van ennek mása? 

Pajtás, csapj fel, vídám kedvvel, 
Itt az ég áldása. 

Pu8kázik künn a zöld mezön, 
Nyer ellenségétöl, 

A kvártélyban kedvének él, 
Nyer a menyecskétöl. 

Szikrákat rúg paripája, 
Útcákon esudálják, 

:)erék lovag ! den!k vitéz ! 
Mind ezt kiabálják! 

A merre fordúl, mindeniitt 
Retteg]{, szeretik 

A szép dámák, a szép Jyányok, 
Ágyát magok vetik. 

Kocka, kártya sátorában, 
Száján függ pipája, 

A szép markotányosnénak 
Nem int ö hijába. 

S mint pipájában a tűz ég, 
kent ég i;zerclme. 

Elleosrgre, lágy szívekre 
Terj d gyözötlelme 
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Megtér tüze, csatlíjiból 
És megtelepedik, ' 

Jószágot vesz, kölcsön ad pénzt, 
Ha kell kereskedik. 

Nem szóll neki a yicispán, 
Nem a szolgabíró, 

Nem kergeti robotára 
A bízott tiszttartó. 

Prókátor függ bal oldalán, 
Szerencse bírája, 

A becsület törvényszéke 
Nincs appcllá.tája. 

Ha kedve tartja, bázasúl, 
Bért nem fü et papnak. 

Nem hí senkit bizonyságúl, 
Kezet magok csapnak. 

Sok a világ, nehéz élni; 
Rajta, pusztítsuk�ki, 

S ha kivágjuk, kezdjük újra, 
Könnyű felépítni. 

A trombita szóll ; hóra hát. 
El, el, a sereggel, 

Ne gondolj a sírásokkal, 
Ne pityergésekkel. 

Isten veled apám, anyám, 
S veled szerelmesem, 

Húgom, bátyám, sógrom, komám, 
Vagy hát jertek velem. 

LX. 
KAZINCZYNAK SCHEDEL. 
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Moor (Fejér vgyéb.) sept. 11. 1827. 
Kedves leveledet, Tck. Uram, tegnap előtt vettem. Kö

szönöm azt a szive� készséget, mely lyel sic tél munkámat a 
Minervaban ruegisrnertetni. Egy észrcYétclem van csak: a 
nyomtató nem késett, az 111cgtctle a magáét. Könyörgök, 
vond vissza e passust. 
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Amade figyelmedet nagyon megérdemelte. Derék át
dolgozásodban, ha nem tévedek, a II-d. strópba által a darab 
egé zen más jelenté t kap. Tónusa, itéletem szerint, tarkít. 
B b méltú volna ez muzsikára tetetni! Rajta leszek hogy 
neki compositort szerezzek. Dc akkor a reii·ainnek maradni 
kell 

I 
s az képezi majd a kart. HaKulcsártól meg tutluám 

kapni Amade ma,nu criptumát, a Tud. Gyüjt-ben bövcbbeu 
ruegismertctnérn Amadét 

I 
s némely ismeretlen darabjait kö

zölném a javából. 
Mailáth Regéi kiadását megpróbálom actiákra. - A 

téleu a szemorvoslásból magistcriumot teszek. 
Gróf Lambcrgoé Ö Nga szíves mcghivására vagyok itt, 

s kipihenem magama,t a nyári kissé sok munkától. Egész nap 
a kertben ol vasok

1 
irkálok

1 
gyakran ki-kirándulunk Bodajkra1 

Csurgóra
1 

Csóka kőre stb. Annál jobban megy majd a munka 
télen. Ó mint várom már a percet , melyben szóval is meg 
fogom moudhatni 

I 
mily tisztelettel és szeretettel légyek 

egészen a Tiéd. 

LXI. 

KAZINCZYNAK SCREDEL. 
Pest, oct. 1. 1827. 

Bocsáss meg
1 

tisztelt Tek. Úr
1 

hogy híred nélkül bead
tam az A urórába két derék satirácskádat: lzéhez

1 
s A Mú

zához. Kisfaludy nagyon megszerelte. 
,,Keresztes Bálint" románcát felveszsztik a Handbuchba. 

Nincs literaturánkban e nemben hozzá fogható semmi. Tudó
::;its 

I 
kérlek 

I 
kívánsz-e benne valamit változtatni. Mennyi 

naivitás, mennyi édesség! s az a régi szíu ! 
Fábián Gáhor, ez a szivre, charakterre 

I 
hazafi érzésre 

és tudományra nézve ritka barátunk
1 

Nálatl volt: nem győzte 
beszélni, mint volt jóságod által elragadtatva 1 Ö nem első ki 
Tőled ily benyomásokkal jött el , <le igen az , ki azt a hírt 
bozta

1 
hogy rólam szeretettel emlékeztél. Vajha egykor meg 

is érdernclhetném azt! 
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Tud6s�ts kérlek
1 

hol laknak most Buczy és Székely Sán
dor? - IdeJe hogy nekik biogra.phiai adatok végett írjak. 

, ,, Boldogítóm" cimlí. sonettedbcn 8. v. ez van: sr· bemeu. 
lrod: ne hagyjam igazítás nélkül. Nem állhatna-e helyette: 
sérv-emen? 

Bátorkodom ve1·seirb-f' nézve két kérdést tenni: Nem ma
radhatna-e meg a „Tövisek és Virágok" e collectív címe? 
Híres munkák rebaptisátiója 

I 
úgy hiszem, nem célirányos. E 

néven ismeri e nevezetes köuyvet a publicum ; s mint ilyen az 
poesisunk

1 
sőt nyelviink historiájáLau oly factum vo1t

1 
mely

től eit megfosztani nem szabad. C::;ak mint egésznek lesz 
annak befolyása telje::;en érthető a jövendöség előtt. eked 
levén 

I 
YCrseim gyűjteményébe is eredeti mivoltában vcn 

ném fel
1 

mint egészet, jcgyzéseivel eg·yiltt. "\z az újiskolának 
teljes programrnája Én egészen más szempontból rcceuseál
nám, mint Szemere tette. 

A másik: A ritorncllben ez van : S bukdosgatunk, s 
nem tudjuk mint s miért : Eléggé nemes-e e bukcl ... ? Hangja 
legalább kemény. S nem nyerne-e ama sor, ha e helyett: 
,,s nem tudjuk" állana: ,,nem tudva:'? 

Íme a kézikönyvbe felveendő darabok sora. Azonbau 
ez változtatúst szenvedhet még mind a választásra , mind az 
elrendelésre nézve. Kérem a '11c észrevételeidet is, és vftltoz
tatásaidat, La volnának. 

NB. Verseid megküldött gyüjteményc I oránt sem tel
jes. Ó ne légy szerfelett szigorú. Mc:.inyi gyönyörü tlolgokat 
mellöztél ! 

LXIl. 
SCHEDELNEK KAZINCZY. 

A kedves Schecle/11ek Ka.:inczy úcmíti tiszteletét. 
Újhely, oe;t. 5. 18�7. 

Ma veszem harmad nappal ez előtt írt krclrcs leveledet, 
és minthogy adósod vagyok távollétem miatt az előbbire is 1 

késedelem nélkiil felelek, hogy ( mai postával mehe�sen. -
Nem cs:ik Ellingcrnek írtam, dc írtam Trattnerhez és Tbaisz
nak

1 
hogy b:t a ;\1inervában óbajtásotl 11em tcljesíltclnék, én

8 
l(AZLI\CZY É:::i 1\ t:,W. KÖHK 
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tarlas am vétkesnek é„ nem Te. - Hogyau neheztelhelnék 
én azért hogy Izémet és Tekintetes 'rudós Kisasszonyomat 
Aurórának adtad , holvtt én örök életet kívánok Aurórának1 
Ki faludynak pedig örök dicsőséget és minden jót, s a theo
logusok értelmében vett iji·iik 1flelet minél későbben. -· Sor
ban meg •ek leveled cikkelyeiu, ímhol Keresztes Bálinton1, 
variánsával, vagy inká!Jb rnegigazitva ; d0 azon megjegyzés
sel, hogy soha nem remé11ylém, hogy az figyelmedet meg
nyerje. El akarám vetnii a te javaláirnd megtartat.ja. 

Fekete szemü szép hölgyecske (:,tb. 1. Poetai Munk. 1G8-70). 

A dalnak elébe és utáua vetett hexameterek előttem még 
ma is kec.hesek ugyan, de azoknak el kell maradni, mert Hor
váth Ádámnak emlékezete elüttem kedves ugyau, de iszonyo-
dom verseitől. 

Fábián úr felől azt hallani, hogy nem mene el tőlem 
biLlegen, nekem nagy becsü hír. KöunyLl annak megtetszeni, 
a ki felénk meleg szívet boza. 

Buczy Emíl piarista volt, azután világi pap. Báró Sze
pesy Igná,: erdélyi püspök űtet a károlyfejérvári semioariuru 
fncarnatae Sapientiaeban (a név is sokat megér) moralis tbe
ologia professorá vá tette. Én theol. dogmatica professorává 
tenném, s szeretoék lenni praelectióján. - N3gy ellensége a 
német metapbysikának, s a ilelyett a elassieusok olvasását 
tenné kötelességűl. - Sziil. május G-d., de nem emlékezék 
biztosai,: 1785ben-e, vagy 17 Gban. - Rákosi Székely Sán
uor nnitarius preclikátor 'Tordán Kolosvár mellett. Torda 
nevezetes mezőváros, a romaiak idejében Salinae nevet visele. 

Nem szeretem a 8/rr szót ; sebemen antepenultima po-
test produci. 

Helyesen ítélsz a Tövisek és Virágok rebaptisatiója fe-
lől, o tanácsodat azzal köszönöm meg , Liogy azt elfogadom. 
Decemberben 'l'e és �tettner s megilittjeiru látni fogjátok ver
seim ki�cled csomóját. Nem tuclok nekik jó reudet adni, mert 
ra illik a mit Goethe mond: 1lfoste1-l,;ru·t1, cmzu. ehen. Szeretiiém 
nyomtatva látni mig még élek. Az új darabokat egy új kia
dás f !vehetné. 

Bukdosg. vagy Bugdo g; mindegy, mint uyaggat azaz 
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11yakgat, faggat a fa '.a::iztgat. - N cm turlm ez helyett uem tudjuk - elfogadom. 

Az ólommal meg keresztezett darabokra: - / //TSZA T'A. 
Az oktalan bölc tit ket Istenek Tagadni akarna. De tí ielettc 
megD�,

rdítitek bos��lHi Utés::; ,_1 A ropogó tüzeket, hogy Újhely
- 2. E::; a Ileg-yalpk: tornyai rcngenek

1 S fortyauva csap ki 
partjain a Tisza

1 
S ű i,;ápadozva rogo·yan ö::,sze. Érzi hatal

matokat, s tagadja. - :\. Ekként llübűltek egykor az elfa
júlt Telln::iz :ziilüttjei cl len etei 

I 
De Zeiisz Felkült; fotának /ík 

s az ádáz Enceladuszt Jeterilé az Etna. - 4.. l�ngem szerén; 
·ziv Yo11sz tifclétd . b; Nem ingliat\J hit, s m·1gzati (oicbt 

gyermeki) félelem. Alü szcnvedésim k.ö.l.t nyögésem: Áld po-
Larom, ha virúg öveclzi. - �). _\z éj sütétét tiszta nap, a fa
gyos Telet tava ·z · nyár váltja fel, é:,; az Gsz Gerezddel éke
sitve fiirljeit; S újra sötét jön �lö, fagy újra. - G. Hadd jő
jenek! ti gondotoL az. Nekem ÜrYendeni illik türni remény
leni. Ég föld zakacJjon össze, szórja Láng-J·ait 'a Phl�geton · ti

I 
...._., ) 

védtek. - 1'{78, l/úJJJA8, talán az az ódátu, mely e szóko11 
kezdődik: IL.méuyem eltűut. Ila az, úgy nincs variánsa. Dc ; 
G-d. ströphában ezt: jó tanács így kell nyomtattatni: J{, Tanúe:, 
etc. -..i.\\l(,' }. r;,:Ínr JNJ!()Zlin . .J-. Úg")· mondjaa bír(punctnm 
s a hír . . .  1. 7. Hogy jó férj, jó atya, a <lttb .... lap ��- Tcr
m6szet és Valú rosszketlv(t férfijával ... l. 38. Nem már mo
solygó Ternpé(�jit GcJéenek (Claude Lorrain, 111ú' nevével Ge
lée) circa fi11em: Gyüjts újra, s a kár ingerelje lelked. - SJ
Po.·, P.tÍ lf!OX J(ét, két Isten vau i és bizony n 'm egy! 
Pusztító Döglta lúl dan<l.árja kiizd. E-,tyéjén rá buk.kau i'.)zvat 
Nikola. - 1-'irúlva l·öltiizöti egy újabb honba. (Lou(1onba) -
Alakban egy Hérn. A j(l-C 

I 
a kajáu-e '? - Ü nem érted ég: 

Adásaidra ,·úgy, és fényt keres. Dc a l i tőled vette szelle
mét - KürnyiillelJeglesz. Én rátl i merek Ez ál lepcl!Jen is. 
- Minket sütét lJús éj nlelt körül, mely selllmi feldcrületl ,1
nem ér A szép új fényhez .... Ez a hatá::;ra intéztetik, s ep;é z
nek szövénye (mint sövény 

I 
mely igazábban szűvény) közt 

bat. Melyet viszontlrntús ,onsz és taszít ltt van vége a me 
taphysikúzásnak , ezt követi egy a colu111na kii
zepében

1 
most a bérekesztés : _\_ Tünet szörnyU 1uctapilys. tl1. 

�: 
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, '::em /;; H.:fr. A szem látni tanult etc. Úgy de magam 
vagyok itt ( 1icht ott): olt ltcm t. Láss bízvást, őt nézz, sze
m d arra ,·an adva; dc bigyj is, S int zívcdnek . zép r. b. 

... L1ti,11n1snak elébe kell tenni zen artit,tai epigrammot. 
(Wi11 ck •lrnann e ,,agy ki, nem emlékezem biztosan, azt mondja, 
hogy a Yatikán Apollója a gyözödelem könnyűségét adja, 
nem nagyságát): Jli11 1 lő, s gyfüe; bukott a szörny, az az i szo
nyú. He,w ruég Rogytúban a föld , s még riadozza dühét. Ö 
pcdio·, a Győző, uyugalomban lép fel az égnek Szent kii zöbén 1 

annak ok zori tap a k<izötl. (most Antinousz). 
Edcs barálom1 hadd rckeszszem be levelemet, mert még· 

rná oknak is k 11 írnow 1 • cstve van. - Élj szerene ·ésen. 
Deccmb rbeu Pe ten leszek. 

LXJ1I. 

, 'CIIEDEL EK K \.Zl CZY. 

Hchf'clel11ek Kaúnczy szíves tiszt. 

lmhol még ez , barátom I s azon változásokkal
1 

melye
k ·t legutóbb ttttem *). - A Berzsenyihez irt levelet nem ki 
YáutacL · kéré ewért e ré ·zben semmit ne tégy; te jobl.Jan 
tudod, 11.!it kívánnak vagy engednek dolgaid : de ezt szeret
tem \'Olna nyowtatva. látni mi11<l poc isünk liistoriájára 11ézve 1 

mind a nekem ked cs berekcszté1:, miatt. Az itt menőket add 
'zemerének, kérlek. -- Élj zerenesés ·n. Ukt. 10. J :l7. 

Oktoú 18-<I. - Nyugtalauúl várom a Regék kiadbatá a 
erúnt a birt. KUl<ld fel a német originált, hogy Salamont ta
nác od szerint hozzá dolgozhassam. - V erseirnet viszem 
Pe trc1 s kevélykedni fogok ba rúts�tgoddal, ha méltóknak fo
god a kiereszté re találni, s akkor a képről is szóllunk. Élj 
igen szcrenc. e n. 

>) A mC'II :klct hiánj zik. 
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LXIV. 

KAZINCZYNAK SCIIEDEL . 

P ·st, oct. 1:2. 1 27. 

V ttem october 5. írt kedv .· levc,Jcdet. A t udú ·itá okért, 
a versekért I vedd mC'lc <r hálúrnat. ,,l{eresztcs Bálint" a naiv 
dalok nemében ruu„tra elöttem

1 
éti Stettner, éti Vörö ·ruarty, 

és többek előtt; s Te igazságtalan valál Magad ellen midőn 
azt elnyomni, s a publi ·um !len, midőn e darablól rueg·l'usz
tani akarád. 

A pesti barátokat fclszólítam a Heg-ék kiad·ü;a, vég-ett. 
Minden reményem eltüot. Most otl ébredt fel ismét, hol azt 
legkevesbbé vártam: Trattnernél. · Ennél kérdést sem tettem, 
mert i merem. Dc K.i falucly tegnap tanácslá, közi u6w a dol
got K.irolyival , Trattner v .jével. Tettem azt ma, s ő bajlan
dóságot mutatott a dolog iránt. Épen most volt itt az inasa

} 
s 

a manuscriptumot elvitte. Ila én ezt a Károlyit rá nem bírom, 
hogy a munkát felvállalja, tudom hogy soha :emmire rá nem 
birom. K. szereti, hogy MrtiLríl/1 a szerző. Ha clérjlik célun
kat, egy ki értekezést irok elébe a népregékröl. V,ijlia oly 
boldog lehetnék, rrck. úr1 hogy kívánságodat bctölthessem ! 

Azt írod hogy verseidet összeszeded. Ennek felette örü
lök. Én az eredetiek t egészen clválasztanám a forLlításoktól, 
s emezeket mind a Poetai Berek címe alá gyüjtenem össze 
(a versekről szólok). Mint oh ajtanék én módot találhatni ver
seid nyomtattatására ! A Regék kel mi törlénik, most még nem 
tudom bizonynyal; dc verseidet , Tek. Úr1 ha ráru bíznád, a 
magam költségén adnám ki , s talán Bécsben , mert a jövő 
nyarat egészen Béc b u töltöru. Szemere képed rezét nekem 
ígérte volt ez r nyomtatvány lebúzitsa végett a Kézikönyv 
számára: erre már nem haszuálbatom 1 mert a Kézikönyv elébb 
lesz kész a réznél1 <le hiszem hogy verseid elél1c is ide adja. Én 
azután életed skizzéjét, s literatúrai batátiaid bisztoriáját bo
csátanám elébe; ez 1:,ehol illőbb helyen uem állna , ruiut ere
deti verseid elölt: mert itt Teurnagad

1 
a Te tulaj Ion iudividua

litásod, lép fel. - Evvel a kedves foglalatossággal szeretném 

-.. 
,.., 
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bevégezni bellctn.sztai hatú aimat. Azontúl csak kcnyértudo
mányorunak lesz szabaü élnem. 

A következő vagy a músod1k postával v 'zed a Regék 
irnnt .i tudósitú 't. Ila az kedvetlen le-,z I hidd el Tek. Úr, 
hogy engem inkább fo,r hú ítni mint Téged. Ha a Handbuch 
nem kerülne annyiba, ma; rn aduám ki. A Salamonhan fog
laltatott versekre new leltem fordH0t, s magam híába pró
báltam. Ha szabad erre nézve véleményemet kimondanom, 
halljad: Kell-e az éneknek épen c1 n;JJek lenni a rcgélönek 
szájában? Ü'ak a fogoly királynak rom:tnca lMszik verset 
kívánni, a �aengcrs Lied pedig, mely egészen a NicLclungen
liednek tónusában nn I Zrínyi-ver ben is nagy effectust csi
uillhatna. Ölellek T. Úr 1 s vagyok egészen a Tied. 

LXV. 

KAZINCZYNAK SCBEDEL. 
Pest, oct. 20. 1827. 

Tekintetes Úr, a posta indúl, s azért csak két szót. Ká
rolyi) Trattner veje , kinyomta Ja a l{egékct a maga költsé
gén , két 1 )-adrét kötetben, bosszukás garu...ouddal I durcb
scbos �u

'. 
é.s .ci:;ak arra kér I hogy Mailáth Fiiredjét is1 mely

n k ongrna!Ját proximc fclkiil<löm , fordítanád le. Szerete
tedbe ajánlva magamat1 vagyok stb. 

LXVI. 

SCHEDELNEK KAZINUZ Y. 

Újhely, oct. 24. 1827. 
E<lc barútom, Fogadd szíves köszönetemet mind azért 

a rui
.
t a gr?f Mailáth Rcgéjivel már tettél, mind azért, a mit 

e�1n1 e�u�an fogsz , s add által ti zteletem jelentését Tek. 
K�roly1 Uruak1 kinek igyekezni fogok megnyerni kcdvezé
s�1r. Kedv.cs nc�e

.�
1 a kisded formátu1,1, s úgy hiszem hogy

azt a publ'.curn ororumel fogja látni. Mi rniuclég csak újon ka
Pl: k, s mmdcnbe belé únunk ruint a gyermekek. Ne feledd a 
�it ígé:·él, a� aestbetikai bévezetést. - Mihelyt le lesz nyom -atva az el. ű iv I kiildd meg I kérlek I Mailátbnak Veszclibe 

'
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Nagy-Szombat mellett1 é · nekem is. Füredet hozzá fonlítorn, 
csak küld.cl, a Regék német origináljával Salamon miatt. 

Mélt. Szilassy úrral wénc le Zclinka nevű clericus 
Pestre1 s általa kuldék neked egy nyalábot a mi Bár faynkhoz. 

Közelit az i<lö, édes barátom, melyben meglátlak. Ja
nuáriusban bizonyosan. Jankovich11ak nem sok napok előtt 
vevém levelét. Csaknem könnyekre fakasí',ta jósága; nem biv 
hogy vendége legyek, hanem parancsolja azt. Kcvélykedcm 
barátságával, s hálátlanuak kiáltanám magamat1 ha oly me
legen nem fogadnám el jóvoltát, a hogy azt ő nyújtja. Eg·y 
epistolával igyekszem érdemelni I ha elsül; de ez a fatalis 
restaurálió, s a tőlem várt sok munka úgy elfog , hogy nem 
tudom1 ruint jussak hozzá 

Élj szerencsésen I édes barátom, s engedd mondanom, 
hogy nagyon szeretlek, s hogy érzem, tőlem mit érdemlesz. 

Kultsár úrnak add által ezt I nem merem neve alatt 
küldeni, félvén1 hogy a cnriositas a levelet felbontaná post:>.u 
kon. A Köncsuek szóllóra csinálj egy borílékot, s tedd a ges11 
postára. franco , hogy az az e lakadt ífjú azzal is ne terhel-
tess ék. 

LXVII. 
KAZINCZYNAK SCHEDEL. 

Pest, nov. 16. 1827 

Foga<l<l hálámat megbecsülhetetlen figyelmed újabb je
leiért. A Bártfay hoz küldött nyaláb régen kezemnél van, mely 
nekem is

1 
Szemerének is igen kedves volt. Fenyéry tisztel, 

s ő is, én is szercnc étlenek vagyunk az által
1 

hogy az újbe
lyi alkalmat elszala ztottuk. Ö „ agy Pál képét

1 
én a Regé

ket, vittük Bártfayboz, dc ké!lőn. V'ajha nem sokára új al 
kalom találkoznék. 11ratt11er emberei· most felette el vannak 
foglalva, s így munkád hat hét előtt nehezen m gy sajtó alá; 
de mennyire tőlem fögg, lirgetui fogom. Most azonban még 
nem; mert ö uj ganuondot y;n, W('lyct autopsia ntán vaJ.'1 

-.. 
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ban gyönyörünek rnondbatok, s oly garmonduak1 milyen még 
núlnnk n rn yolt. De legyen az itt1 majd nyakán ülök. 

Kult úrnak azonnal által lön adva a corrcspou<lentia; 
K.iinc öt azonban nem lelik itt I 

nem ismerik. Kérdezífaköd
t m min<lcufclé1 <le hasztalau. Nem nyug::izom weg, csak késő 
ne legyen. 

Jankovich nem azok közzé tartozik, kiket én szeretn i 

tu<lnék; de valarncu11yire ki vagyok vele engesztelve azid
tal1 a ruit Veled e'eleke<lni akar. Engedd meg, Tek. Úr! hogy 
a netalántán hozzá iraudú epistolá.ra Kézikönyveru részire 
szárnolbas 'ak. Dc persze már deeern her közep�ig kellene. 
Te 11ebeztelj, hogy lev leimbcn egy kérelem a másikat éri. 

Írn még egy: méltóztassál rnuukái<lnak ide ruellckélt catalo
gn::;át últalnézni 

I 
s pótolgatni. Mihelyt ezt meglesz1 azon

nal cl fogom küldeni a Tégedet illető cikkelyt (mely a Kézi
könyv második kötetének els 'jc lesz). Kisfaludy és Bajza 
tisztelnek. Amaz Aurúrúval kcd veskcdik; én azt Bártfaynál fo
gom letenni. Bajza nekem annyi sok évek után ismét vis za 
van adva : Pesten van rnost1 s velem egy házban! a rui kimond
halatlan boldoggá tesz. Ajánlom magamat nagy becsü szere
tetedbe. 

LXVIII. 

'CHEDELNEK É ' BAJZÁNAK K ZINCZY. 

(Érkezett nov_ 25. 18n). 

'chede/1iek é1; 8ajzcíwrk ,,.d1:e · úw·cíli ir lve,Lésemet. 
Kedves nekem azt látni1 hogy Tí1 kiket én annyira :::;ze

retek1 együtt laktok. Ja-nuariu ban tehát együtt szorítlak szí
vemhez. -

Lajstromodból nem igen marada ki c:,·yéb, mint a zemp
léoyi mlék dolgában általam írt rclatio1 melyet gróf Dez öffy 
.fozsef úr 

I 
kivel én valék kiküldve 

I 
minden igazítás nélkiil 

·ubscribált .• \ deák felírások a Dczsöffyéi: úgy akarta maga. 
Úgy gondolom, az 1810. nyomt. Patakon. - Azt hittem hogy 
'gyéb irá. aimmal lekiildöttem a fünotariusoak1 s íme felkel-

vén in' a-,ztalom mellű ! 1 a kezemnél lévő csomóban legelébb
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is az akad szemembe: Cserneki és Tarköi Gróf Dcs cwffy Jó 
zscf és Kazinczy F r ne kiklildött TáblalJiráknak V é l  e m é-
11 y e k a Tele iemplény vármegye 1 endeihcz A Győrnél 
MDCCCIX Jnn. Xl V. eleo t Vi t é z  e k n k állítandó Emlék 
dolgában. Iúsodszori , tuC'gi1,!;;-tzllott kia<lá�. ::-;úros Patakon 
Nyomt. Nádaskai András állal 1 dJ 1. lap �ü. in octav. 

Azért kellc újra nyomtatni , m rt a gróf hibát talált a 
typograplius vétke miatt az clsöbb kiaditsl.lau. 

Megjelent Vidához is egy epistolúw Trattncrnél im 
quarto talán 181G. 

Még van C'gy kis írúsom 1 de a mely nagy figyelmet ér
demel: az <111_1;rí111 életi•. Ez Szcmerénél rn, glesz. Patakon nyorut. 
1 13. Melegell jött színml.lül. A szokott gyász.lcnlek he
lyett. Guzmic.3 azt írá 1 hogy azt kinc e gyanánt nézi. - Nincs 
kezerunél 1 é� így nem kul<lhetcm meg a C'imjét. 

Nem hiszern 1 édes barútom 1 hogy neked megklildöttem 
volna Jankovichboz irt rpistolámat 1 cle a rnely e. ak félig van; 
s igy nem tartom haszontalan dolog·nak azt neked itt leírni. 
Azolta két §-sal tol dám meg1 de elvitt Yolna célomtól. Az az 
epistola nekem igen kedves 

I 
mert benne l10rátzi <lévajkodás 

és melegség lel.leg. 
(Követk az Epist. L. Poet. Munk. 24�. stb. l.). 

Szallusztot két fordításban advún; egyikét. pompa nélkül 
hogy a Döbreuteiek is ol vasha ·sák; a músikal úgy 

I 
a hogy 

egy lelkes w.'.tsolo a XVI. század nagy müvé zeinek darabos 
képeiket másolua, s ezt mind addig nern1 míg in quarto ny0m
tatbatik1 s Kreutziug r által festclL képemmel. I1arn1i11c: esz
teudci dolgozúsom érdemli1 hogy phanlásiúm telje cdjék. 

A MaiUi h m1111kúját ne kUldd. Januáriusban Pesten le
szele A<lcli ,. itt az a rchivum éjjel 11appal úgy elfoglal, hogy 
egy bdüt setn irh atuék.. S minek terll'i ki a könyyct azon 
vedz6lynek1 hogy cl is veszhessen. 

Köszöuöw ho6y Kultsár úrnak általadúcl1 a mire kér
telek. Egy hastontalau ember megelöze1 s azt hitték hogy 
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azt kltldtem éc, s már megvah a neheztelés , míg a másod-
szori meg-jelent. 

. Aurúrút köszönöm annak, a kit oly igeu szeretek, t1..z-
lck1 sőt ·udúlok Éljel k szerencsésen. --

Egy valakit nem sz rctbctsz; úgy irod. - Nem csudá-
1 01 azt, s akarnám hogy 6rt-;. Dc engedd kénlc11cni 1 nem be
c:slilsz· e abbau igeu sokat nern-c igen nagyon? Nagy mester
séir1 kivált nekünk hev scknck, szerctl,ctni, a mi nem egészen 
tiszta Dc néha wi hcresek hilJá.zunk, midőn szemeinket hol
mire be nem tudjuk húnyni. 'zóval világosabban. 

'zcr tsz-e a Viczay élet ért? (l\1iocrv.) .  

LXIX. 
8CHEDELNEK KMINCZY. 

18'�7. nov. 23-d. 

Étles barátom 1 Elvégzém epistolámat, s a te intéscdrc1 s 
ma megyen Jaukovit: 'hoz is. Neked azt kell wondauom, hogy 
én Ut ·zló Pál kapitányt ismertem; a mivcleUcn gazo.:; szőlőt a 
farkas buudál,oz szokták hasoulítani, és hogy ő a szőlőt, mint 
farka ·t meglőttc1 s ott hag·yta · végyc a kinek kell. A malac 
bi toriáját közönségeseu bcszéllik1 a kik nem tudnak jobbat, 

Béc ·be elő zör mennek fel , s látják , hogy az olt nem úgy 
van mint nálok. A Quinqnc dics tibi pollicitusban is épen igy 
vau két bohó történet be ·zéllve , s nem általlom kimondani, 
hogy ezzel a semmi,·el , a Musa pcdcstrisnek ezzel a kis íhle
tésével inkább meg vagyok eiégedvc , mint sok follengezoi 
akaró darabommal, s mások darabjaikkal. Nem szerencsét
len játeka a poctai lan11 ··11ak. :\fa tettem rajta az általad ki
vánt toldást1 s ma indúl a posta. Talán több törlést várt, de 
az epistolaris .Musa sz r ti a pongyolát. Megengeded, hogy 
arra kérje! •k, hogy azt kiildt1 meg Bátfaynak, ne fáradj ma
gad; dolgod van; a napok rövidek, a sár nagy. Csinálj borí
télrnt rá, ::; tedd postára; vi ·sza fog-ja küldeni. Resteltem any
nyiszor leírni, mert maganlllak is le kell iruom még. 

Elf lcjtém jelenteni , hogy Cserei Farkashoz írt Epistu
lámat Mártoff, József plispük nyomtattat:'l ki Kolosvá1 t 1 

( 8 'l'<ll,l>Y 1-'EREN('. 12;) 

ezt rnondv�in Csereinek: 1/,:lt. r\. ! Rnl/l!J !Je11 /,,,,.1,s 1,l/(l)e 1 i:0111 

" ki e:t lrtse. De élj f-\zerencsé'cn. Tndúsíl:-; rnet:zcli-e 8ze 
mere képemet. Inkúbb ne mint ro ·sz kézz l. ... yomtatják-c már 
n ő 3-d. kötetét? - Bajz. olva 'á-c 11iuervában, a mit a Ku
nikc és Rumy munkáik felől mondék? Öl llck lllind kettőW
ket szíves barátságba] 1 valóságos tisztelettel 

LXX. 
K.\í:lNUZYNAK , 'UillWEL. 

l'l'st, nov. 30. 18:n. 

ine::; tehetségem elcgedcndőképcu meghálálni azon le
erc::;zkedö ké ·zségcl és szí re: bizoclalmat , mclylycl miudcn 
kéréseimet teljesíteni szoklall. C ·al azt a bizonyítást vedd 
ezennel Tek. Uram ! hogy voltaképen rne3· tudom bec:slilni azt, 
mit velem tészsz. A két utolsó kedves leveleidben közlött dá 
tumokat használLarn, s holnnp után, azaz vasárnap, megy egy 
alkalom Zemplénybe 

I 
mely eleinte e ak Kazin<'ZY Józsefet 

akará látogatui, dc nt6bl> igér(· l ogy Újhelyben is 111 ·gfordúl: 
s ez viszi ;--;tcttncr :ú0·orút.ól .ea�y Púl ké]Jél, ;-,zcmcrétől e;!y 
csom<'>t, tőlem a Hauclbnchba késziilt bio0Taphic'tt, az Aurórát. 
1 i·l'aludy kcdyeskedik ezzel , ::; tiszt(:!. . .\ biographiára rniu
<lent használtam a mit tudtam, s most arra kérlek, Tele Úr! 
méltóztatnál me116jc jcgyzésckc1 tenui, s jel ntcni mi maradt 
ki olyas1 mit cl akarsz l>cnne rnondatui, s mit akarsz belölc 
kibagyatni, mi !mondatott. Némelyeket fejemből mouclék 
el, rcrniniscentiákból1 s csak azért1 mert tudtam hogy kezed a 
hibát meg fogja igazítani. 

Köncsnek nyom·\ban vagyunk már1 • a l vél rövid nap 
múlva kczéuél lesz. A 23-dikáu írt levél csak tegnap e tcjö\'e 
Pestr ; abba lrngytam a vaesorúl 1 olvastam az epistolút, lcl'utot
tam Bajzához, és ol va tarn f n ·zóval, ismét, meg i ·mét. }li /rt 
jii/;

1 
s így lclictetlen, hogy 11c szereí'i:,lik. :\tii::; oly lépcsörc tesz 

szlik mintTcnrnagaü: 1J1ívcicl k 0jol;bjai kiizzé .. \z a Lurnor! s az 
a seru10 ! Amabb6l llorá('11ak uemjutott a1111.1ti; s 1.Jcszécle bizo
nyosan nem oly kelleruetes, ueruoly kec ·csel poug;yola lwgy 
jól választott ki/'ejezésecl<lcl éljek mint a Tiéd1 ruil)ennek 
lenui kell az cpi1:;tolúénak. Szalaclék ma reggel Bártfayboz; 



124 Kt\íllSC'ílY FERENC 

ar a cl 'bb kibeszélltc mint nyelve, mily gyönyörrel olvasá. 
Tiölgy tapsolt. lts szaladék 'zernerébezJ s olvasám neki és 
hLilgyénck. Emennek tetszett) cl én nem kérelem a szonytól, 
uiiórt t t 'zik neki yaJami: erre az érzés nem felel ; Pál elött 
z leg'zercncsésb epi:tolád. Lehet, dc én azért nem tudom a 

régicbb kct ke,0c::;bbé zcrrtni. Fclcclém mondani hogy Stett-
11 r i· látta m:ti"J s nem kisebb b•cslilője nálunknáí. Dc lesz
uekJ Tck. Úr! bizonyosan , kiknek nem fog tetszeni 

I 
mert 

nem mintlcnki tudja, mik e nemnek postulátumai. Íme mi
nap a Tudom. GyL'1jtcrnénybcn valaki az Élet s Lit. 1. köte
tét r censcálvún, !::lzcmere epistol6járól azt mondja1 hogy kár 
hogy nem „fellcngösb.' Beszélljcu a„ ember ily acsthetiku-
okkal ! 

'zcrcncsétlcn vagyok lloe-y a CscrciLez íroU nincs ke
zeim közt; kitől fogom azt megkaphat ni? 

Mondám, hogy J-t nem szactem; de nem mondám hogy 
n m bccslilöm. Ha ő bölcs tcstamcmtom által gyüjtcményét 
megtartja a hazának (azaz1 ha meg fogja gátolni, hogy az el 
ne kótyavctyézte ék), űtet sokáig fogjul< áldani. 

Atyálll azt beszélli hogy Viczay egészen olyan1 a mi-
lyennek fe téd; mert ö is <ismerte, s tisztelői közzé tarto

zotl. Figyelrncztctéscd a Kunike reccnsiójára velem azt má
. odszor is clolvas!atá, s csak ekkor vettem észre a Bajzára 
cmlekeztet'.5 szókat. Ö sem elébb. 

Én l\Iiss Sáráduak 1 Galottidnak s Mecleádnak nyomta
tásaikat nem ismerem. Ki vannak-e nyomtatva? Hát :Mac
bethet1 Tölcd1 játszák-c 17UO-clikben a magyarok? 

Barútid, tisztelőid örömmel várják nzt az időt, melyben 
látni fognak. De félnek bog·y a nagy úr nagyon elfoglaland1 

ös zcbe zéllének , hogy C"'ész napokra. é éjekre el fognak 
Wlc ragadni. Tegnap előtt Fáynál Vi1kovicsot lclérn, s ök 
Korni. hoz irt episto];'tclat fclt ttébb clic ·érték. Nekem is jó 
cpistola. és uem csak francia rnanierban, hanem francia lé
lekk 1 írott épitrc; esak hogy kevesebb ktinnyUséggel. Nem 
tudom minden tö1bjeidnél inkáhb szeretiii; de szép }Jéldája 
annak, mint tud z minden formába simúlni. S Kornisnak talán 
épen ez a forma volt jó. 
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Drccnil ,cr
1 

G. lb27. 

Örvendek epistolúm zcrencséjén k, s most merem már 
bizakodással mondani 

I 
a mit eddig csak bíztosh barátimnak 

mertem. A Ilelrneczybcz és Berzsenyibez írlak mellett nekem 
ez tetszik leginkább

> 
s lcgkevéi:jbbé azok, melyek maga8zta

lásúl vagynak írva, mintegy paradánal. llyeu a '\V c::;scJényi 
bez 

I 
ilyen a agy Gáborhoz szólló. 1\Iiudcnikébcn lesz va

lami, a mi üket ketlvcltctbeté, de weunyi\·cl keclvescbb az a, 
pongyolába öltözött lcúny , a ki a ricg ·bbru1111i scénát s a 
László Pál bohó bi8toriájút b szélli, mint a m ·ly a Bodóni, 
Baskerville, CJau<le Lorrain neveiket hallatja. - Azonban 
Horátznál sem minden cpistolának van egy t6llusa

1 
s tónus és 

tárgy a poetai levélben i8 kiilömbözhetnck, mint a prózaiban. 
A Cscreibez írt epistolának nem igértem azt a szeren

csét 
I 

hogy a te ízléi:jedet megnyerje 
I 

mert az enyémet sem 
bírja. De et heic dii suut, s az oly l'érlj, mint püspök Mártonfly 
örömmel olv:.i.sá. Jó az olyakat elmondani. 

Kornishoz nem azért írlam alexandrinekben , bog·y C 
iukább kedveli azt, mint a jambust, vagy hexamelcrt1 banew 
azért1 hogy a mit neki mo11dok, azok i8 kedvclcssék. a kik 
alexandrinekct 8Zeretnck. Kornisnak és az anyjának az ipam
hoz szólló epistola érthető vala, sőt igen kedves. - 1\[idün én 
Festeticshez írtam azt a fra11cia izlésü epistolát, eJballgata a 
gyülölség, s sokan ezt kiáltozák: l\fink lehetett volna nckUnk 
K. ha ötct az a Xeuomania nekiink cl nem rontotla yolna ! -
Tudod 

I 
hogy én az ilyenek c1im,érctén bizonyo ·au meg nem

szédülök; de örvendek még is) llogy ezt a két cpii:jtolát írtam. 
Uondolnám 

I 
ezzel bátran megjelcubctek a linzi nagy mester 

s társai (Verseghy és Takács) elölt, i:j a ki tndja, mit rnívclé
nck velem azok, a kik a.hoz a híres cimboráboz tartoztak -
rrúJaduna ruég még anól is gondolkozott, bo0·y egyik várme
gyéje Abaújt levele által fo5ja megkeresni 

I 
hogy az cno-ern 

" 1 

,.., 
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tilt on I az ir:'.l túl, - nem az '-rt beszéllern ezt, mert az ew-
1 kez t búnt, hanem azért mert ezeket Neked és Stcttnernek 
tu<lnotuk k 11 ha el n m beszéllitek. is a Kézikönyvben. 

Dnlházy n;enti magút, bog·y a dietai köretek képei 
felül tett . zúllá ·om sem igazítattliaték meg. mert későn vette 
1 YClcmct. �fen-tenni a mit kh·únúl1 nekem mindég öröm volt 
Yolna, rnég ha az úldozatJ.rn került YOlna is, a mi itt szóban 
11em forgott. Dc a mint iním, Eúrol) i úr meg van nyugtatva 
Tltaisz ,'tltal, s tudja ) hogy !lem te panaszlá<l az elkésést1 ha-
11 'm bogy azt én gondoltam. 

Emília Galotti, Miss Sina Sarnp�on 
I 

l\f innc von Barn
helm itt mennek a (iluttornaehusokl·al; d még cgysz r rncg 
kell t kintenem. 'ok e'zt. bogy meg nelll olrastam Búr ki
jöhetne valaha. ?lfcde[Lt

1 
Macbethet elé1; ttem 1 s még 1794 

előtt. 
.\. e: lottowachnsokat c::;al- ti I ettcn, és akik hozz.átok lé 

lckb n é , szívben basonlc'ik, olvassátok.Ne is cugcdjétck bi rl>e 
rncllni, uogy lúttútok. U. Endre lú,tatá lcrelcimet má!:!okkal1 
<le nem zerctné1 ha. ugyanazt én tennéru az övéivel. Látni 
fogjátok, hogy ez az ember mint tud döfés kel adni annak, 
a kinek azt mondja ho•7 ·zcrcti. - Miért ncru tömjént·z m 
B 'rzseu) it? miért tömjénezem magamat a németek lőtt? 
Lcvdeit ki ue; nyomtattassam. - Rendes gondolkozás, érzés. 

D, itt a levél C:crcihez. (L. Poct. �r uuk. lS-:1: sk. ll.). 
8n épen úgy akarom élni véletek napjai ma , mint ti óbajt

jútok. 1 'ha nélklilctek néha v letck a gazdagnál; néha véle
te „ minden tár;:,aú1kkal a kiiztlink lcgörcgebl> Virágon kezdve 
a küzüttü1 k l�gifjabl>ikig, mert rni mind egy üg-y ember 'i1 ba
rátok, te 'l\ érek mg.) unk; c1c ·cleü és Bajzfwal, Stet t11errcl és 
Vüriismartyval clz.úrkozva is I Ulert ti négycn

1 é::; F i:-faludy 
Károly vagytok azok, a kiknek látását lcginkál>b óhajt(1lll 1 s 
olt lsij pillantú.suuk.ba.n régi meghitt barátok lcszlink. Ne
y :- cnek a cireurn. pectusok, hogy ösz l1ajj:1,l oly ,rondolat
Jan lch tek. 
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UGYANANNAK UGYANAZ. 
J) ccmb. 12. 18:27. 

Édes barátom 
I Feltettem magamban hogy itéletcidr 

:semmit nem fogok szóllani1 s m,'tr akkor, mikor rnegigéréd 
hogy azt látui fogom I még minekclőtle sajt<'> alá jut; , weg
állanám szavamat1 lia cbhe11 ln'.Lnlanál i�. Így n1inc.:kutúna a 
pirúlásig magasztal:z 

I 
ugyan azt tészcm. Nem a lömjéuzést 

nézem; a barátság gyújt azt mikor nem akar i:. Dc véghetet
lenül ürven<lek 1 hogy ötven esztendőn végig ily lelk s vezér 
viszen cl. Higyj nek.cm 1 én ruiudczeket tőled tanulom. l•:lkép
zelhetd tcháti rnint 11bem a munkát. 

Befirkálám írásodat. Nag-you akarnú1n hogy atyánrnak 
keresztneve) s az anyám vezeték és kercsztucvc1 úg;y az na
parné is bár csak parentliesisbeu el ne mara<ln4nak. A bisto 
riai datumokat felrakni hasznos dolog, s lehet oly ké::;ö ma
radékom, a ki rnunkáduól fogja lanulni1 ki volt a�yá1u1 anyám 
(Bossányi Susána) és napam (gróf Rogcn<lorff Aloysia). 

L 1. sor. 23. 2-:1:. hagyd cl a portraitírozúst. 
- - 29. Én Béc ·ct 1784 nem láttau1; igen 17771 J 8öl1, 

1789. 1791. 1801. 1808. 1812. 1 15. 
Lap 1. sor 35. József Laxenburgl>an írta alá denomi

nátiórnat harmadnappal elébb mint felértem. 'wietcnhez már 
csak megköszönni rneutcm azt. 

Lap 2. sor 8. A ki a bideg Swietent ismerte I ezt alig 
fogja hil.1etui1 a hogy itt áll. Igen ha azt mond(1tl, hogy akkor 
nyomá orcámra négy csókját, mitlőu azt kérém ki búcsúzá. 
somkor1 hogy ha valalllit értlcmlcttcm, annak jntalrnúúl e11-
gcdje megcsókolnorn kczét 1 melyet megc ngcde. 

Lap 2. sor 28. K. scbickte scin Freund I--Iajnóczy 1 der 
hiogericbtet ward, dcn Catccbismns. 

Lap 3. sor 5. uízatott rám az archivum revi 'ic'>ja. J 809 a 
Zempléuyi permanens depulátiónak tagja voltam. Nem nagy 
dolog: de contrastban áll a fogsággal. 
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Lap 3. sor 1. 2. nem bánom hogy cm líted vallását: er 
sclbst reformirt1 scine Gcmahlin katholisch) so wic scine rröch
t r, clie er, treu scinen Gruutls�itzcu, die ibm als Vorsteher bei 
tlen vcrrnischten Schnlcn so scbr eigen ,v,uen. Török Lajos 
engem úgy szerete mint subortlinált tisztviselöjét 1 barátját, 
süt fiát. Soha szebb összcszövődést ! kiálta Grnlis B. Vay 
l\Iiklós) wikor hallá, kit veszek. 

J�n csak leveledből látom 
I 

hogy Ferenczy fejemet fa
ragta. Szeretném tudni, profillJan-e vagy büsztben. Akir így, 
akár úgy, ke,élykedem vele, mert megvallon1 kevélysége
met, bog;y ha majd Pesten leszek, s még nem volna a büszt, 
magam kérném rá. Ezt hizonyosau Szemerének kell köszön
nöm, ki rajzolati mat és a gipsz fejet tőlem csak rajzolás vé
gett Yette. A kit Te édes bar�tom s Ferenczy teve halbatat
launú., az nem süllyedhet fcledségbe. 

Jön· e a Pestről József öcsémhez készülő vendég? - Ha 
a csomók Bártfaynénál vaunak letéve ) tíz nap alatt veszem; 
mert a Sccrct. Szcrcncsy űr tegnap ment le. Ö vitte a Glotto
macbusokat. De az istenért, ki ne adjátok kezetekből. 

Sallnstot viszem, hogy legbiztosabb barátim lássúk, s 
adják ítéleteket. Két fordításban fogjátok venni - 1. Romai 
színben, a bog·y a festő másolja. a XVI. század Hagy meste
reinek ruíveit. - 2. Az uj szín felé inkább közelítve ) de 
nem a frauciák istentelen parapurasisában. 

Élj s �erencséseu, 6dcs barátom. Mely szerencsé�sé teve 
leveled lútása, s a hír Ferenczynk munkáj a felől! Ha. 1rsz) ne 
feledLl tudatni: Büszt-e? profíl-c? s ifjú esztendeim szerint-e, 
vagy öregen. ln Lebensgrössc I vagy mely uagysagban? -

LXX1II. 
KAZINCZYNAK SCHEDEL. 

Pest, decemb. 18. 1827. 

Egy lasztóci úr csomót visz tőlem Szemere Miklós ba
rátonmak, melyben Pyrker Rudolfiásza vagyon a 'l'e szá
modra. Miklós azt miuél eléblJ expediá.lni fogja. 'redd meg 
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nekem azt az örömet, Tek. Úr ! 8 engedd b 0• k·· 
T' edd· t · . e 

, 
' 0 b Y a onyvet a 

1 e 
. 

eg'!cw. sekéiység' mely szót llem érdemel de T 
vedd, mrnt igaz szeretet cmnek némi jef,:t. 

' e 

Leveled s a cikkelyt tegnap vettem. Ama, t 1· t 
•á(J· o<' l 'dd é t l .. .. 

. z e l anul-
::; oba ' v\,; r e "oszo11e temet . dc teli am1y1· J·a, 11. l . 
b · · l · ' 'a assa 1s 
ogy pnu nek ha uem tn<lllám Log)' azokat . . lt d 

i 

o·. · .: E · J OVO o veszte-
b et1 1am. ugedd mc b

0• Lo,,v l.J/•rucly v·1:, . ·t · k 
. 

) b,; '- 1 "gos1 uso at ké1jck. 
. 

M1 �olt a� a perm anells dqmtátiója Zernp]énynek 18u9?
A m1xta 1skolak az ok csak 1 ligy-e melyekl.J n . d 
suak fdvétettek? 

) mm en valá-

_Meghökke�tew azon ) hogy Te Ferenczy munká 'áról
semmit nem tudal. Ho0-y lehet ez? Fél k b 

J 
. 

b e ) ogy netalántán 
rosszul tudom a dolgot. Azonban nekem l·ig·y ·é 1.k . b , 1 m1 mmt a 
, zemere mondta volna I hogy FereDeZj' fcJ· edet · . b 
d Jo· . · . h , · . . 

marvany an 
o b oza1 s ogy 

.
a Te�ek1 kisasszony rajzolatja nem egyéb 

m111t a bzobor wasolatJa. Valóban uem hibá: k F 
• . : • • • , • • 

1 zo . ogok ez 
u,wt 11m Szemcrcnck ) h teg·na1J előtt ruen 1.) ·, l · l\,r 
1 · 

ece re. mun-
rn�ba azonban se111mikép se mehetett volna be a Liba mert
tudan:: 1 hogy ceusúrád alatt a szüksé•>·cs pontok i ·<• fi 

)

l 
. • . 

b .... gye mez-
tetm fogsz .

. 
RaJ a leszek) hogy az igazat kitu<ljam. 

Csodalnoru keli hogy az a zcruplényi úr ruéo· é _ 
k tt l l h 

„ b nem r 
eze rcm e teté„c elyér . 0 Stettnertöl vette által a kül-

dendőket) s biztos ember. 
Kisnek már jó ideje hogy írtam dáturnokért . Berzse

nyinek is ?tettuer. Hogy ez nem felelt1 annak okait' el tudoru 
gondolni. Eu szóltam róla egy helyt a Tud. Gyüjtemén ben 
"úg . t „ h D 

y , 
::; Y mrn u nem szeret eté. , e Kis némaság·át nem tudom
magamnak megmagyarázni. En őt felette tisztelem s azért 
tökéletes cikkelyt szeretnék róla adhatni. 

1 

��vetedne� �indnyájan örülünk , s légy rajta) hogy is
mét h1Jaba ne varJunk. Boldogoknak tartom e sorokat mert 
l:i.zcmeid látni fogják. Midőn itt lesz az óra , melyben

1 

látni 
foglak, kettöztesd szerencsémet az által, hogy azon kedves 
szócskával szólíts, rnelylyel az atya iiát szokta. Mely ig·en 
otthon érzém magamat Vir ágnál I míg ő engem tegcze; de 
1mót� szakállt viselek, ő attól elszokott! Ted<l1 Tek. Úr! hogy 
én m10<lenkor oly örömmel siessek hozzád1 milylyel fiu atyjá-

KA:t.lNCZY .E.:3 K[.:,J;'. t-öm,:: 9 
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hoz siet. Ez llelyes viszonya a mesternek a taultvanyhoz. ÉIJ 
boldogúl.

LXXVI.

'CHEDELNEK KAZINCZY.
December �l<l. 1827. 

E bolnap két Kazinczyt kapa ki az élők közzül, s tele
ran a város itt a hinel, hogy a sógorom, ki ellen perlek, mely
beli Yízibcteg:-:6gben Kassán wegbolt. Már két hét előtt bal
lám liogy orvo ai semmit nem r ménylenek1 s ámbár emberei 
ellenkezőt momlauak1 s az� hirdetik, hogy új esztendőre Káz
wérba kijií h.as ·inú!, inkább hiszek az orvosok profociájának,
kivált ho�y 24 úrárnl ez 'lőtt éjjel verték fel álmából egy
kázméri emberét, h0gy le,-eleket vig;ye11 Anúrcsra Szabolcsban
folrsége öcRcséhez , és . 'árkiizre ennek bátyjához. A pecsét 
a Jev lch�n f kete vala. 1::n neki ezen betegsége alatt i8 aján
lám jobbomat. búró Splényi l\Ianci által , kiki5tvén hogy azt 
cR�1k azon esetre ernlítRc, ha látja hogy nervusai meg ncrn 
r:'lzattatnak 11everu ballás:\ra. - ]la megli"l 1 a sors ismét
11H.:gjátszodtat, mert az üzvegy esztendeig bánthatatlan lesz.

Kérlek add által azt a mit ide zárok Kulcsárnak és · 
wi kedve' hanHnénknak. - Usak kitldd, ne fáradj. 

Leveled neru említi hogy Glottomaebusairu, Ewilia Go
lott1, és még egy kötet bolmi kezedhez ment Bártfayné últal 
P dig az innen 10-ben indúlt füntfaynéboz , leveled houúrn
1 -ban, s így veheté<l va1a. Tudósíts mihelyt veszed. H.ettegck 
elve zésekért. 

Jankowicbnak ma veszem válaszát. Nem vala kedvetlen 
aj;'rndé1wm az ep1stola. Neve napjára érkezett hozzá. Azon 
:,;zo!Já!Ja szállít hol MSumai vannak. 

V ctt m Aurorát és Nagy Pál képét, s kár nélkiil, Fiire
clet s a Hegéke1. Mely lelkes darabok a Kölcscyéi ! a Kisfa
lucl.) 61' Azokat végig olrn 'Úlll <le füindjárt kikiil<lém gyerme
h.1u111ek, bog) ók lé!Jh. a;,lán én 1 1J1C1t én rnost rá lleru érek.
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,\urúra ez itl611 ::;zcbh P1111t eddig , s éu a ki lit ra1uránkat ki
vált lyricumokban szeretném gazdagabbnak látni, Kökse töl 
V?rü ·martytól. s töletC'k másoktól , oly darabokat lelte; itt: 
nnknek nem tndtam eléggé urveHdeni. A rezek ,,·yönyörück, 
s iirYendek Vüröi,martynak., <le ingylem rnég neki is a szép 
lfaj nút. 

Jankowichhoz irt cpistolárnat ma küldérn a Minerva ki -
a<lújinak. fe vedd fel ezen variansaimat:

Bár � 11l'm n:gen épíílt Zrínyi s a 
Fejéi--!Jajó (mert 11cm gol<l. :::,chiff, hanem Wciss.) 
:, a uag} gj 011.1 ur megtágülást parancRol. 
A lll:gy fiú 1; Jl'1ro1n lyüuy és a;, an)jok ... 
Collín alatt Ó 
Bcrlínben Ó .. 
Lódonuak 6 .. 

Most ma vett leveledre. Köszönöm a Rudolphiászt, 8 ám
bár nem szeretem hogy magadat tőle megfosztod, neru volnék 
barátod, ba azt oly szívvel el nem fogadnárn mint adod. 

1809. kilobban van i::;wét a háboru, a főispánok lekiildet
tek vármegyéjekbe orgamzálm a felkelést. Tizenkét assessor 
valasztaték mellé, hogy a bajl>an a föi pánt segéljék. Minden
héten váltogatta az egyil fél a wasikaL, ,:; igy a föispau min
dég hattal tarta ülést. 

Swíetennek kedvenc i,leája volt a mixta iskola. A haza 
polgánnak egyformán kell neveltetni a nem vallásos dolgok
uan. Így maga raka kath. iskolákba prote;:; . professorokat 
B. Prónay G:\bor, gróf Teleki József föllirectorok lev6nek1 éu
a katb. direetor vicéje Kassán. Districtusorn álla Szepestől a 
Kis-Kúnságig s Gömörtől Beregig (incln ·ive), az ország ne 
gyede. Az én o ztályom a ní.ros és falusi iskolák voltak1 és 
Kas án a fö uonuális. A kalv. és lutL. iskolákbau, ez nem 
parancsoltatott; példát akarának adJJi. 

Némely barátimnak elbeszéllém a márválly képet Meg
Járow ba a hír hazug le::;z.Élj sierencsé eu. �ictek. Tbalynak 
másszor írok. Ezek a halál!Jirek megzavart�k. 
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L.·xv.

K '.0föCíWNr h. GH. I\IAlLkrH JÁNOS. 
Wicu, ;1m �5. Decemb. 1827. 

1hr Bricf vout ' 1�. d r niicb in Ve zele gesucht ) ist mir 
er ·t o- stcrn iugekornm 11. lch gebe mir eiu cigenes Weib-
11a ·bt::if'c·t

1 
indem icb ) wabrcnd die Welt sich auf verschie

denc W eise erlustigt 
I 

weiuen Freundeu schreil.Je. Ihr Brief 
i;;t rnir 1J1it üer Epi;:;lcl darin wic eiue Weihnacbtgabe erscbie
ncn · dic Epistel srfost o·eföllt mir recht gut, der gcmlHblicbe 
fr ·trnülicb 'l'on tlrnt recbt wold. -- Also im J�Lnner sind Sie 
iu Peslb! icb kumme gegen das Eutlc Jünner ebenfalls dahini 

untl freue mic:h g,tr sebr Sic 11ach langen Jabren wieder zu 
·ehc 1. t:,ie bleiben J,t doch so ange? Acb ja! ich habe aus
gcreebuet da::;s t:,ie bis ballJcn FeLrnur in PcsLh bleibeu. Dcnn 
Si • wollcn 4-f> Wod1cn verweileu, und vor dem Anfang des 
Termin::; komwcn Sie doch nicht. f brigens babe ich 110ch ein 
�littel i::,ie in Pesth fest iu balten: 1c:l1 werde den Personalen
billen dass er in die Senrenz. ilires Prncesse einen verlauger
t 'n Aufcotbalt mit einfl1csse11 hisst. D1e Musen ur1d dic Göttin
cl r Freun<lscbafl haben sich u ·ssb.., lb se hon in <len Proccss
i ngerirt. 

Flircd steht ganz zn lbrcr V crfogung, wenn sic cs mei
J1c11 übrigen Sagen und Mabrcbcn einreiben wollen. Ich be 
tracbtc Sic als <len Tauf patcu meiner Regék, vielleicbt werdcu 
Sie unLer Ih1er Hantl so lieb.rnswürdig wie ihr Taufkiud Ipbi
o·enia. 
0 

Zwci Bande rnein r ungriscb.eu Gescbichte sind lrnreits 
aus dcr Censur, uud. baben böcbst unwesentliche rnd. wenige 
Aendcnrng crlittcu. Diese Tage erscheint <lie Praenumera
tions-Anzcige i bis Ostern dcr erste, bis Eude 1828. der (hitte 
und lctzte 13antl. Ich lasse das Werk sel bst verlegen ,  un<l bin 
desshalb scbon zwei Monatc hier. - Und nun lebeu Sic wol, 
bis auf, so Gott will, baldige und. frobes Wiedersehen. 

Mailáth. 

' 
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LXXVI. 

'CIH�DELNEY KAZI rczY. 

December 28-d. 1827. 

Édes ba.n'.Ltoru, Bártfaynéuk írja egy barátnéjának ide, 
hogy vette 11yalá.bomat

} 
így hát kezedben vannak Glottoma

cuusz<1im, Emíliúm ) s a III. kötet. Kirnoudhatallan wegnyug;
tatá::;owra van, !togy szcrencsé::, rucgérkezés�t tud hatom. Te 
és Stettner legyeLek rajta ) hogy a kötet el ue vesz 'Zen, é:;; hogy 
oly szemek 110 lái;sák, melyeknek az.t lálni nem kell. 

Kis János superiuientlensbez ma megyen levelem, hogy 
teljesiLse kérésed t. l\1úr készen áll asztalornou, s csak pe
csélelnem kell. Bcrz::;euyit enc megkérni nem merem. 

Azt kívánod, hogy, ha Pebtcn leszek, szóval is úgy ne 
vezzelek mrnt leveleimben. Hagyjuk azt édes barátom az 
időre) mutassa ki az, rnit Légytink. Te engem szerelsz, én téged 
kevélykedve szcreLlek , s ahol ez van, winJen jól van. Rég 
olta nem láttam rég;ilJIJ bari ntinkat; ők ucbezteltek, hogy a 
római meg::;zóllítú · formulájával akartam élni. Ha én a l\1a
thuzsalem korában élnék is , ha oly király volnék is mint 
Ábrahám, éu egy oly ifjat; mint a mi Vörösmartynk , busz
kél edve neveznék társamnak; s koklúlnám tőle azt a kedve
zést, hogy uézzen hasonlónak magához. Te pedig és Stettuer 
nekem ue1n vagytok keve:ebliek mint Vörösmarty, bár érde
metek nem egynemű. A Stettner tanácsaval, különösen aka
rok élni Szallu.;zt körül , mert az ő beszéde nem ,i!Jci,·gal, s 
Szallusztnak ily fordító kellene. 

A Decsi Szal nsztját jánuarius 1-ső napjaiban viszi egy 
Pestre induló íf]ú Bártfaynébo1. A kőnyvuek wind cdJig nem 
ismértetik több nyomtatványa. Én azt ajáudékúl küldöm Jau
kowi1_;h11<tk. Ugyan ö fogja venni Catilinámat is azon fordfüt
sornból1 melyet Döbreutei tétele velem. - Olvásd előbeszé
dét, melybe annyira szerel111es vagyok , miut Jankowichboz 
irt epistolámba. 
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E 1 ő be s z é d. 
zallusztot én két fordításban adom 

7 
s a kettőt egy

szerre: ezt itten az új idők ízlésében, mely a könnyi.H7 simát 7 

világo t kedvelgeti (Sallustio solennia ernnt frequcntativa): 
azt a romaiban, s nem minden jelei nélkül beszéde makacs sa
játságainak; ez azok előtt lesz kevésbbé rossz, kikkel a St'al
lu zt beszéde megkedveltetni magit a Szallnszt aJkán sem 
tudta: ama másik azoknál kik értik , mi teszi a makacsot 
utólérhetetlenül széppé, s lútni fogják hogy a fordító az elökép 
bélyegeit megragadni s <lolgozúsába últhozni legalább tcre
kedett. Magam én az. clsöbbséget ama másiknak adom 

7 
ke

vélykcdvc szerencsén ken, bog:y nyelviink megbírja a mit az 
egy zinü ég kedves ) de veszedelmes útjára tévedett idösb 
társai többé meg nem bírhatnak, és mivel ( z az lij színben 
dolgozott a maga ellenkezése által fogja bizonyithatni, a mi1 
ama másikban éreztetni akartam. A szép mezején külömbe
zök) olykor épen ellenkezök a nemek, s tisztelésünket min
denike érdemli. Fő törvény marad mindég hogy, a mit adunk, 
szép legyen. Csakhogy mi szép, a köz mber és a céhek 
tanítványa olykor érti, olykor nem. 

Ebből áll az elöbeszéd , s a ki Sza.llusztot ismeri , rá 
ismér a szalluszli fordúlasra s a szalluszti abruptus bérekesz
tésre. Nem Döbrentei veve rá engem arra, hogy így is dol
gozzam, hanem ő kényszerite rá, éreztetvén velem , hogy az 
öfélék fejet fognak csóválni a má 'ik fordításra , melyet talán 
Stettner fog javallani. 

Ma veszem a bírt, hogy a sógorom Kassán tegnap még 
élt: de hogy felgyógyúlásához semmi remény. - Így én csak 
februárban indúlok Pestre. Szemerénél akarok megszállani 
vagy három napra, s onnan megyek által Jankowichhoz. Té · 
�ed mindjárt felkereslek. Élj szerencsésen édes barátom. 
Aldást az új esztendőre. Nyomtatják-e már Kézikönyved? 
Hát az Élet és Lit. III. kötetét? Mit tudsz képem fclöl? Sze
mere metszeti-e? és ha igen kivel? Bár inkább 11e mint 
ro zúl. 

r 
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LXXVll. 

KAZINCZYNAK SCHEDEL. 
Pcet, dec. 29. 1827. 

Vettük a Glottomachusokat, s a rnásik két köt tet egésr, 
épségökben. Fogadd ezen hízelkedő bízodalomért szíves há
lánkat, s hidd el, hog·y a Glottomachusok senkivel sem lesz
nek láttatva., kivévén Bajr,ával és Vörösmartyval, mert Stett
nernek és nekem ezek előtt nincsenek titkaink. De négyün
kön ki vül csak twlni sem fogja senki is, hogy a nevezetes do
cumentumok kezeink. közt varrnak, nem Szemere és Bártfay 
sem. Ne kik megmondani sziibér;telennek tartjuk , olvasniok 
pedig ligy sincs idcjök. Mely kincsek ezek) T. Úr! Ezek u�l
kül lehetetlen a neologisrnus históriáját megírni. Dc llilnt 
bökkeuénk meg , midőn azt a per cuniculus való dolgozást 
láttuk! Mily könyörületre méltólag jelen meg itt az a Sághy! 
Verseghyröl nem hittem vala. Nem tudunk megválni ettől a 
könyvtől. Kisf'aludj Sándort igen tiBzteljük. Az öreg Gyön
gyösinek pedig megbocsátottuk minden vétkeit a Múz::ia_ el
len, s szeretetet érezünk az iránt, ki Tégedet úgy tuda tisz
telni. 

Kié a „Bot-csinálta doktor" originálja? 
A Csereihez irt epistolában van bizonyosan, mit a tu

dós püspök szerethete, s igen szerethete; s én _sokat: a n_1i 
benne mondatik, szenvedélyesen szeretek, de mmt cp1stolat 
nem szeretem inkább a többieknél. A Jankowiché az én sze
relmem. Azt írtad uckem , Tek. Úr! L.ogy ezt az ntóbbikat 
Ellingernck kLtldéd meg. Meg kell vallanom, mily. szá�<léko� 
volt ezzel az epistolával. Ki aka.rám adni csínos formaban es 
nyomtatással, megtoldva egy aesthctikai értekezéssel � p�e
tai epistoláról, annak literatúrájával, a mag·yar poeta1 cp 1�.tola históriájával s a Tiednek receusiójával: el vagyok ettol 
ütve. Ellinger bizonyosan felveszi az i<lei Mincrvába. VaJ ha 
meg tudnád gátolui1 hogy az történj6k. . 

Károlyi, a Tn.ttner veje, a Tu<l. Gyűjteményt 18�8-tol
fogva Vörösmartynak adta át. Rernénylem , hogy en�ek, re

dactiója alatt jobb lesz. Vörösmarty Neked nem sokara 1rn!
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fog rröl, s 11;1.g-) her ü s<'gedclmcd t kil·érui. Tiorvút l'tván. 
Májer Józ f, Fenyéry, Kisfaludy Kárnly , ömaga, foguak az 
első kötetb 11 mcgj lenni. Azt tartom hogy ke<lvescbb lesz Ne
ked is Tek Úr'. ily ta,r ·airngban fcllépncd, mint Thaiszéb a.n. 
Az epistola s az e:pistoláról való értekezés most a 'I'u<l. Gyüj -
teruénybe jönc , s Vörö marty , ki e.,l az epistolú<lat annyira 
szereti, örtilt volna neki. 

Valamit tettem Tek. Úr. , mi 'rt ) 11cm tudom, fogok-e 
Töled bocsánatot uyerni. A szá1lllék jó volt. Thaiszhoz irt 
1 vcl det t. i. viszatartottam miudcd<lig, gondolván ltogy Te 
néki olyanokat írsz ) 

n1ik a Tutl Gyüjteményt illetik, vagy 
hogy Beitrúgokat kiildesz nek:1. Hihető pedig; hogy Th. azo
kat a l\I "okat, melyek nála vaunal...1 11cm adja á.t az új szer
kcztetőnek, s igy a te küklcményei<l i cl voltak volna vesz ve

1 

vagy legalább kétszeres leirást okoz ak volna. Parancsolj 
mo t velem, mit tegyek a levéllel. Ha a levél most is még 
Thai zt illeti, azonnal hozzá viszem. Kulcsárnak és Bártfay
nénak megvittem az övéket. 

A l<é:úl.:.ü11yi: frd11t: Mily címet adhatni ezen epigram
modnak: A rút, rút? - ,,Fcren ·zy graphidionára:" ennek két 
variánsa van MS, id közt. A következő Stettner, Bajza s az 
én ítéletem szerint a szebbik: 

l\lcrt uek c1 e hcvülést egy kegyes isten adá. 

nÁmor hagyta hogy azt ujjam rajzolja sz,•rctve, 
' a mit uékem h,t�yott, hagyta 1' ercnczynck is.� 

_'ylvcstcrc<luck is öbb vari{rn ·a vagyon. Engedd rueg 
Tck. Ur, h ,gy kirnon<ljam, hogy itéletem szerint jó volna a 
'fövi ek és \ irágokbau mentől kevesebbet változtatni. Az 
utókor hist oriai okokból is úgy fogja látni szeretni, a mint 
azok először jöttek ki , mert nálunk J1evezetes historiai tü
nemény voltak. Most csak azt jegyzem rueg rövideden, hogy 
nckliuk a Sylvesterben tett változtatások kevesbbé tetszenek 
mint az elébbi olvasásoK. A mi pedig azt a helyet illeti 1 hoi 
mértékben író költőink hozatnak fel , cngetl<l rnfgmomlanom, 
ho;y némely uevckuek kihagyása, mások beszúrása a publi
bumtól haboZ<ísnak fog vétetni ; a publicum azt fogja tartani. 
lio "Y Te 1 11 bcn érdcmctleunek is nyújtál ko::;zorút, s így a 
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remek m unka sokatveszt auctoritásaból. Ha „Nagyu lllCllé nem 
te zed is a „Vályi".t, f élreértés nemfog származni ;innál a ki 
ezekben jártas ; a tudatlant jegyzéseim tanítják. Parancsold, 
mint legyenek ezek Hyonltatva? 

Az a szeretet , mely Hozzád kapcsol, hagyja nékem, 
llogy elbeszélljem, gróf Szécllenyi István ruit 1nonda Rólad a 
minap. Én úgy adom beWről beWre, mint hallúm; néha leg
alább nem cfrt annak szavait is tudnuuk 1 ki nem oly jártas 
a literatúrában. ,,Ejnye, hogy ereszkedbetik olyan ember ruinl 
K. abba, hogy a Pantheout dicsérgesse? findcut <licsérni ! "
Ne neheztelj , hogy közlöm. Te fogod tudni legjobban, ér-e
ily beszéd valamit , vagy sem. Az a Széchenyi az, a ki az
akademiáuak egyik fundátora. Vagyok tisztelettel é::; szere
tettel egészen a Tiéd.

LXXVIIl. 

S011EDELNEK É� �TETTNER 1EK KAZI 'CZY. 

8checlel és Stettner kedves úa,·ritinak Kazinc.,y Ferenc boldog 
új esztendőt. 

1828. jau. 1. 

Együtt veszem leveleiteket kedves barátom, s egy tárgy
ban; engedjétek hogy egy levél vigye felclctemet is a két 
szeretett és egymást szerető barátnak. -- ÖrYendek hogy a 
Gl. látása nektek oly kedves. Mely kár volna annak elveszui ! 
Peuig veszélyben forogna a könyv, ha sokan látnak. - A 
mai nap haszontalanságai, ezek a szerencse-kiváná:wk ctc 
ellopák idömet; épen mo ·t száll le a nap, s a levélnek egy óra 
alatt a lyukba kell ercsztetni , mert a posta iudúl. iessiink 
lehát. - Ne kivánjatok ren<let válaszomban; úgy írom le a 
gondolatot a mint jő. 

Stettner hibának, botlásnak nézi, hogy Fejé1·-Fal'kr18t irt 
tollam. - Az nem botlás ; én mindég ott szállottarn, mikor 
Pesten valék. Akkor az nevezetes fogadó vala , itllellenben 
azon házzal hol talán most is lakik Kulcsár István, éi-i ::t hol 
az öreg Ráclay is, az idősb dr. �zornbathy József 11:, lakott 



Ott húla nálam 1�03. mú ·nsban IIorV'tt István , kit már ,tk-
kor szerettem - dc képzeld mcgtévcdésernet ! - Kémnek 
e;ondoltam. . . .. . . 

Stettner írja azt is, hot;y nem tudJa k1 :-tz a F11 rech Vicla. 
_ .\ Tud. Gyiijtben jelene meg egy Értekezés ezen �í� 
alatt: A f?.l'<'rnsiúk,·úl .• \z az egymást érő kifogyhatatlan cita
tum világo�an kiáltja, hogy az a ['rtkcícs .!rí :sej csinálmánya. 
ki vezérévé téteték azon hadnak, mely eugeru örökre le akara 
tiporni. Dc ezek az urak örömest a bátorságost akarák jat
szani) s azon voltak, hogy ne tudjam kivel van dolgom. Azt 
a nyavalyás értekezé:t tehát a Tncl. Gyüjt. szú.mára Ver-
e()'uy Ferenc tulajdon kezével írta le, s alá veté Fii1·ecli Viiln 

ne� et1 hogy a bctü engem a Ve1·sevhy, a,: F betű a J,--,erenc név 
gyanílására téveszszen; s hihető, prof. Fejér György azért 
rnutatá egy Pesten és Pest köriil nem lakó barátomnak az 
énáezé, két iratát ) ho()'y az nekem súgja meg, hogy az a 
V crsegby kezével vala írva; s ezen hír és az F. V. betük után 
Verseghy ellen gyúlac1jak tüzre , s akkor osztán Takács és 
a többiek kacaghassanak. - Még ezen hír után is Takácsot 
néztem én az Értekezés koholójának , s láttam innen ) a mit 
eddig nem tudtam , hogy Takács V erseghyvel kezet foga. -
Takácson azért csudálkozám leginkább) hogy ő azzal bánt
hata úgy, a ki eránta tiszteletet ,  bizodalmat mutata győri s 
téti látogatása által; s azon immoralitásán ) hogy ő minden 
ok nélkül azzal ie;yckezett engem nevetségessé ten�i, hogy a 
német Annúlisokban magam tömjénzém magamat. Enbennem 
is van erőtlenség; de én ilyet nem tehetnék. -- Sok ízben 
kér<lém már magamat, ezeknek melyike baladá felül a töb
bieket undokságoklrnn? Takács-e, a magát valaminek néző, 
de a kiben a hH ·égnél egyéb beu ·ülni valót én legalább ta
lálni soha nem tudtam - vagy a Ruszek, a kit cugesztelőnek 
kértem meg, é.' a ki még ezen levelemre is ily gazúl, undokúl 
vi elé magát - vagy az) a kit vad tüze oly levélre tuda p;yu
la ztani 1 mint a Ruszckhez írt levél (ne felejtsük , hogy Ru
szek ezt a 1 velet mindennel másolgattatta, s rajta volt, hogy 
az egé z országban elterjedhessen), vagy a ki engemet baráti 
hizodalrnú leveleim vétele után is szurkálgata) s tudni akará, 
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miért nem tömjénzem Berzsenyit (azt hitte hogy &n irígylrm 
Btől a ragyogást l) s a ki azt sem tnclá, hogy az r1,.,·,,s si{,nak 
mi az első jelentése. A Ruszekbez . zóló levél íróját ('n szí
vesen tisztelem teremtő lelk.Mrt ) s behúnyom szcwei 111el phi
lantiájárn; de Ruszektől, és az r11·c11s . z.ó emberétől borzadok. 
- Borzadok ennek még dolgozúsaitól is; csak egy rnunki1ja 
yan, a mit szeretek. Rettenetes dolog az a fent-bágJosás. 

Gyermekhez illik az a gonclolkozús, nem eg;y megőszült 
emberhez, bogy érdem nincs a rosszakban is: <le nem átallom 
kimondani , hogy én a Verseghy clolgozásaitól úgy irtózom, 
mint magától, kinek moralitását igen sok tet1eihől volt sze
rencsétlenségem ismerni. Gyönyi.irü philosophia tündöklik ki 
philos. lélekkel dolgozott gramrnatikíijából) s mutass egy 
dolgozását ( e!,!'y-két németből fordított dalán kiviil), melyet 
kinos érzések nélkiil olvassbattam volna valaha. De i.í min
den akara lenni ruindcnb n ) s még egy ola z ének-játékocs
kát is csinál a ,  mely nálam tulajdon kezével írva megvan. 
Azonban jót ö i tett, és sok jót nem tollúval, nem tanitásai
val hanem a Marczibá•i ok körUI stb. De hát azokról mit 
mo�djunk1 a kik rnago tndják miért , talán hogy kálvinista 
ne triumpháljon, Vefseghy mellé csatlák magokat, s vítatták 
az Ypsilont, és több sületlenségeket. 

A Bot-r8i!l(í7fa Dnctoi· originálja Moliéré: Le 111erlff111 

11irtl f)"P lu i. 
A Csereiliez írt epistolában sok jó van , de szeretném 

lia nem irtam volna. Az epistolák tóoja szelídebb; hagyjnk 
az effélét ódikoak vagy valaminek egyébnek. 

Még ma írok Kassára, hogy a l\Iinerva fel ne vegye Jan 
kowichboz írL epistoh1wat. 1.Tckcm minden óbajtúsoc1 parancs. 
s oly parancs a mit tirömmel teljesítek. 

Thaiszhoz irt l<'velernbe egy más levél van zarva cl
kiildés véo·ett, mivel nem tudtam, Bitnicz honnan szedi len
leit. Kérl:k, kitldjétek �,1 azt ueki a 'fud. Gyüjt. kö!ctén-J. 

Bár az új redactió elhagyná azt a nyavalyíis vigncttet. 
Eg·y gyermek genin-i a faklyával, s J11e71rI (/

.
n'.agyr11· c

.
í11rni·_.

1.'.'
Némely embernek az a magyaromamáJa annyim v1szen, 

lwgy vógre talán még szégyelni fogom, hogy magyar vagyok. 
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Adj akármely címet ennek: .\ 11ít rút ... s a FerellC'
.
zy

grapbidionábau vedd azt az olvasú t, mely rnaga�nak tetszik. 
A ylvestcr variánsai felől másszor , s talan szóval. 
Szé(;bcnyi Istváuuak szavára: Említést a dolog ér<lemle_ 

'üt javaJá t is az a gv/l(lol({t; a v/grelir(itcís nevetséges. De k1 
hitte volna hogy a bos:s::ú szavát ott egy Sz ... meg ne értse? 

A agy Pál képét, a Mailáth Rcgéjit, Füredet, s Auró
rát rnúr vettcw: nem Rndolpbiúszt. Valamit kül<lutek, tcgyé 
tek le Bártfa) uéukuál. Onnau legbizon osban veszem. Vagy 
ba talál! épcu iudúló ismerősötök jő ) adjátok által neki , de 
eogern postán tuuósitsatok ki által fogok venni valamit, hogy 
magam szóllitbassarn meg;, ha késik. 

Szögyéoyi Imre jurátus e napokbau indúl hozzátok. 
Keres ·étek Illeg s vegyétek által tőle Szallusztomat. Vagy nála. 
lesz az, vagy Bártfayoéuái. De azt több szcw ue lássa, mint 
a tiétek1 ti szeretett Négyek. A nyalábban lesz a Catilina el
len mondott uég·y beszéd, és a Ciceró L vcleinek első könyve. 
- l\Iiuden tár.:;aiuk közt az egy Stettner éd Guzmics az, a.
kitől hallani akarom Szalluszt eráut a tanácsot, ruint a Cicero
for<lítá a eráut Scbedeltól, Vörösmar ytól , Bajzától. Stettner
megérkczésemig olvassa meg fordításomat, s jcgyzéseit rakja
papirosra. Ila az ő ja.valását és a Guzrnicsét nyerhetem meg,
jól lesz miuden. Szallusztnak 1828. nyomtatva kell lenni.

A sógorom decemb. 27. még élt, de orvosi uem reménylik 
telgyógyúlását. Mailáth karácsonbau irá nekem levelét Bécs
ből. Februárban Pesten lesz. - Ölellek szíves szeretettel. 

LXXIX. 

SCHEDEL TEJ\ KAZI 1CZY. 
Jauuár 4.-<l. 1828. 

Édes barátom , Most kü,ércm a grátlicsig a Teáltalad 
iO'en Z6retdl :::,zemcre Miklóst ki n kem a Ru<lolphiá ·zt 
h

0

ozá meg. J: agy örömet hoza n:kem benne; nevezetesen azl 
is , hogy ennek a nagy lelkü férfinak jobb képét bírhatom, 
mint a mely a Pe1·/e,i de1' heil. Vorzeit előtt áll. A történet az
zal a német hangú névvel megfosztá nemzetünket azon sze-
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rencsétöl, hogy \ ele ,t né!llctck előtt dicsekedjtinl·; s mely go
nosz gondolat vala, hogy maga is megfoszta attól , a Felsü
Ört Obel'wru·ttá tolmácsolván ! Elszomorodtam ezen. - V c<ld 
ehez azt a kakophonusz legelső sort az egész munkában, mc 
lyet scan<lálni is alig· tud az olvasó. Én ha. egri érsek volnék, 
németül írt munkámat elébb egy nevezetes 11/1111'1 n,,·.·1·lörel 
tekiutetném meg, s úgy ercszteuéw ki , La az kimntati,á a 
helyeket) melyek igazítást kívánnak ) s most Lnidű11 egri ér_ 
i:,ek nem vagyok, ueru uérért hívok meg mást az effélére, ha-
11cm baráti bizodalon1mal. Szalluszt körül Stctt11crt ) Ciceró
hoz téged azért igy, mert a te tollad inkább illik Ci(;6r6hoz, 
mint Szallusztboz, a Stcttneré inkább Sz;allusztLo:� mint Ci(;e
róhoz. - E napokban talán lesz alkalmam nyalábomat Bárt
faynéhoz h.:küldeni. Keresd majd ott. A nckc<1 szóllút csak 
szobádban bontván fel. Követem ]Jéldá<lat) s new akarom hogy 
harátink is tudják ö unk közt mi forog. Nem bíza1 lanko<lás 
az ltoo·y rniud�ut. :uindcn barátinkkal uem tudatunk ) bauem 

, t, 

yagy okosság , vagy kénytelenség. 
lfajta leszek) hogy vchcs étek Szallusztornat, mert óhaj 

tauám hogy Stcttuer tegycujegyzéseket rá, míg rnagarn meg
érkezem. De azoll rniudég találok törlést kíváuúra. Ila f'ordí
t,1 ·om kevés javallatot talál is ) reruénylcm elöbcszétlern, és a 
toldalékok azt Lővcn foguak találni. Dc magamnak rajta kell 
len11ew, ltogy a :Stetü1er és Guzmi(;s ta11úcslásaik ut;íu a f'or 
dítá.' is javaltatliassék. 

Jaunúr első napján vett leveleiteket, édes barátim, azu
tá.u hogy sietve írt levelemet a postára fcladárn ) és azolta sok 
ízben gyönyörrel olvastam el. Írtam vala 8tettnernek, hogy 
a Füredi Vidfl név alatt nem más lappang, hanem Verseghy 
Feren<.:; ezt azért hittem ) mert az értekezést (a Takács mun
káját) Verseghy írtak a Tu<l. Gyűjt. számára ) és a F(iirc<li) 
V(i<la) és , crscgby Ferenc nevek első betiíji velem ezt hitet
ték. l\fost azt hiszem ) hogy azt a dühös, és Jelkiisruéret sn 
gallati ellen írt értekezést. Takács is írt.-1 ) üvé egészen a sty
lus és alkotás, dc Fiiredi is) Vida is, azaz Verseghy. Az a <lic
tLrium, mely miua.p e ·zcmbe uclll ötlött1 ez: Iu uecessariis uni
ta 

I 
in non necc� a1 i;s lib rlas ) in onrnibus charitas. - Sze-
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rctnéru ba Pesten a Glottomachiara tartozó Tnd. Gyűjt. kö
t teeskéjit (mindöszve Mrnm az, vag·y négy) megkapb�tnám, 
boo· . az ide ta1 tozú iYekct köte i embez ragaszthas8am. Való-
b 

O 

· , 1 t" ·t"nt hog·y azt a sokféle holmit együvé köttetérn . an JO 01 v , · 
.. 

ern akarom bogy azok valaba nyomtatva légycnek ! dc sznk-
ség hogy nyelvUuk barátjai kézírásban ol��sbassa�. 

Megengeded hogy a Pantheon említesere a Mmervában
,o·y sz(t tegyek. - Említeni lehetett , kellett, mert a munkaeb 

k ké ét f · l' megjelent, s a gondolat (kiadni a követe p 1 • 
ac-_s1m1 e 

· ek kell jó gomlolat volt. Hogy igen rosszM üte k1
1 

rnmd az 
·�al a dagá lylyal, melyet lehetetlen nevetés és bosszankodás
uélkiil olYasni, az tagadhatatlan. Dc mit mondasz arra, a rni
ott a physioguornikából van mondva? - Ez Széchenyit meg
enge'zlelbeté vala. 

Nyalábomban egy levelet lelsz gróf Dessewffy Aurél
boz, ki gróf 'l'eleki Józsefnél lakik. Atyja leveléből tudo rn, 
Log;y ott van. Vigyétek el hozzá levelemet1 mind a négye, 
egyszerre, s zeressétek azt az eg·yetlen ifjút, azt a 11agy lell ü 
atya s nagylclkü anyja méltó gyermekét. Nem csalatkoztok
meg benne1 azt előre fogadom. 

Tbalyhoz és Farkas Antalhoz mar készen all asztalo 
mon a levél. Az is a nyalábban megyen. Imhol az: (Poel. 
J\1nnk. 24:1. J.). 

Megírtam Ellingernek, hogy Jankowicbhoz írt episto
iámat f 1 ne vegye Minervába, hanem a helyett ezt ; s ezen 
epigrarnrnot: 

Va y Józ s ef k é p é nél. 
H ,Jld \'a3 t. - Ö nem szúll -- Halld úgy is; �z isteni frrfi 

Némán int: ,, Némán i.ízd te is, a mire törsz. 
Azaz, - a r::iit űz.öl I üzcl e g 6 s z  e r ő  v e 1 (ide való

a törsz\ és nyúgalomban ( ezt teszi a 11 é má n).
A nít rút - Cüllje ez: A vétkes sz/p . 
Nem m e r t neked.e hcvülést - hanem a b  neked - s 

azért o.h és nem mert: mert a rnl'rt előtt I a hexam. végén, ez
áll: 111P1·rl. Jlerd, n1e1·t nem jól állanak rgyütt. 

l\Tinervl-l 1828. nyolcad rétben fog nyornt�ttatni. KértPm 
Ellingert, hagyja el azt a Felsü· 1.llagycuwszágit. 

i::s TOLDY l<'ERENC. 

Mely zavar az egész levél. De hadd maradjon. ltlj szc 
rencsésen édes barátom1 s fogadd forró köszönetemet aján 
dékodért, de azon kéréssel, hogy nekem semmit ne adj 1 a mi 
pénzbe kerül. Majd ha meggazdagit Aesculapim,, szó nélkül 
veszek el mindent a mit adsz: dc most ily drága könyvet
venni mint a Rudolpbiász1 nagy vétek.

LXXX. 

SCHEDELNEK KAZINCZY.
J;inuár 8. ]8�i-, 

Édes barátom 
I 

Imhol a Mailáth kd Regéje és az Íri8z 
Jarahjai. Légy rajta hogy a munka valaha 11yomtattassék1 :; 

az említett 18. formában1 s a szép betűkkel. Gróf Mailáth ja
nuár végével Pesten lesz; képzclbetd örömét 

I 
ha látná hogy

l�gre, 'végre sajtó alatt van rmrnkáJa. -- Pesten lesz nem so_
kára gróf Dezsőf(y is; derék fia Aurél ruár ott van 

I 
gróf' Te 

leki Jó�sefnél. ]la még nem ismeritek, ti én Négyeirn, én ve
zetlek majd hozzá. 

Salamonban és Füredben mind azt Wrölbetd1 a mit hí
bása1 vagy gondatlanúl ejtettem. A te tollad gyönyfüű loll 1 

eleven, csinos, tan11lt. Nem tarkít az az én dolgozasomo11 1 ha
nem szépít. 

Ma kapárn vissza Aurórát. Nekem, a meo1Jyibe11 körlil
tekinthetem igell sebesen I legkedvesb a Vörösmarty szép 
első dala. - Lelk s munka. Kisfaludynak nincs időm megkö
szönni kedves ajáudékát. Annuncialom-e Minervában ezt a da
rabot, nem tudom; félek 1 hogy ismét nem lesztek megelégedve 
szavammal. Pedig én Aurórának örök állandú8ágot úbajlok. 
Többet tesz az mint minden didacticus munka. 

Szallusztot nem mertem küldeni: viszem. Élj szeren 
csésen I a három kedves baráttal. 

LXXXI. 

SCHEDELNBK KAZINCZYNA�-
Pcst, jan 21. 182 

Kiildöm ezennel Tele Úr! l(ézil i>n 've111 111ásodik kiik1é
nek < lsi'1 ívét. Nag".)· ill iiwe111re lészen 

I 
ha jav,dlásoJat vala-
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mennyir, 111cg t'ogo m nyerhetni. Bocsáss meg , hogy a fami
liai uexn t nem adám azon kiterjedésben, mint szeretted
,·olna; t1e 11cm !elém módját, mint lehessen azon neveket úgy 
bele szőni, hogy ne láttassam azokat ok nélkül bele szőni. 
Itt nem írok biographiát, de fognék mindent használni, ha 
biograpLiút irnék. Ezen kivlil még a Tud. Gy. januáriusi
füzetében jelenik meg Pál) úd Emlékezete, s ki az ilyeket
kiweritőleg szereti , ott mindent rnegl l. A ruinuszokkal �eli 
sorok a censor kegyetlen kezének nyomcloki. Már ki vala 
nyomtatva az ív, mit1ön azon gond szálla meg, hogy ta'.án ne
hczt lui fog ·z azért 1 hogy az ok ki lévén törölve, az okozatot
é11 nem törlém ki. De hiszen hazánkban nincs i ki sorsodot ne
tudná. az idegen pedig gyaníthatja. 

Bcliezh z írt leveledet supcrint. Kisnek küldém által
adás végett. Tud. Gyüjt. neki nem jár. A Thalyhoz és .társá
hoz szóló kvelek. kéznél vannak. A két derék ífju rend ki
viil örült a kedves cpistoláeskának, s Thaly Ruprecbtnek, ki
wost e nagy férfit kisebb formában metszi, folküldé e szavakat 
mottóul a kép alá: ,, Tapsot én nem kérek, ci feddést nem 1·et
tege//l." Csodáluám, ha a bécsi censura ezt nem inbibiálná. Ba
rátink ilt kétlik „ ha fogja-e az epistolácska nyomtatását is 
a kas::iai iuqnisitor megengedni? Mert ez lesz ezután a eeu-

ornk neve nálam. A pesti bizonyosan félre lökné. - A Jau
kowichhoz írt epistola ki van nyomtatva a Koszorú második
ívében, közlött váriánsaiddal i s Jankowich midőn ma Káro
lyinál levén, azt u allá, igen kedvesen �rzé rnagát

1 

megle
petve.

Hogy Rudolphiás egy kis örölllet szerze neked Tck. Úr. 
nekem igeu kedves, de hogy cltiltasz magamnak többször is
ily kis örömet csinálnom 

I 
meg fogom magamat bosszúlui -

\'ay képére irt epigrammádra Bajza mondá ki javalló itéle· 
tét elö zör , s azóta ez az ítélet barátinknál meg nem vál
tozott.

A Tud. Gyűjt. cimlapj{m a föklyás gyerek jövendőben
elmarad. 

Utolsó nyalábodat tegnap előLt Bártfay hozta hozzám.
Ki tudta volua a SalaU100 ban levő ven;ekd így l'oruitJ.ni? ! 
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vfely jól t�rtént, hogy magad vúllalúd fel a nnmkú.t ! A régi
hang és ::;zrn

1 
nyelvben éH verse lé ·bc11, mint vagyon eltalálva! 

�itvési dol�·ozá
1 

monda Ba.iza. 8 Bajza kézikönyve Goethe. 
E_zekkel a hcgéH.el triumpbn ·t fogsz ülleni elJeneid felett. Ezt 
l11szcm é11, s bi:-izi Károlyi: de minden 11úgatásaim, unsiolásai ia 
ne� birh.aták. rnég reá, hogy valahúa tuár megiudítsa a nyom
tata;:;t._ K1a.d111 azokat vúltoihatatlan feltétele , s az ö tudtával 
v�� b1�graµltiád ban elmondva, liogy Tőled e Regéket már
bir.JU� 1s. Azo�1ban últallátom magaw i::;, hogy mos1 még nem 
�eheti, rnert rn1ude11 szedői váltig el vaunal foglalva. Mihelyt 
e�zr� veszem, h gy dolgai rnegritkúlnak, nem hagyok neki 
?,ekct. . Hc� nem tndotl lllJ36, jelentem most , hogy Trattner 
a1talada n •ki a t.) Jograpltiá i,,1játúl bizonyos feltételek alatt· 
sre°:ényle111, hogy ta án esztuHlü IlllÜYa Dayka reirupressiú� 
Jara 1s rákerit a ·or; m:1r a bold.. Jáno:.,; 1'amús mondá nekeru 
egyszn, Log.) újra ki lot>ja adui. �\.zonban ö nem sokára
eiutá11 halt meg. I-:Ie1111eezy is készül Bi.;rzseuyi 3-d. kiadásá
hoz. - Az új ga1 ruoml11ak nelll sokára küldöU1 próbáját. 

.. Gr�f Gy 1!.ai Lajos Hup1echttel 
I 

ki r ag;y Pált dolgozá, 
Dobrentett 1s kobc u.ct;;zelt . llizelkedék neki inkább mint 
illö1 s a képben si.;rnmi sincs illeg kevesl>Lé, mint a D. cba
rak.tere; s így rosz l·ép, úrnhár szép kép. r agy Páléuak nagy
ságában , agyon. Aláirá::i: /Jribn�11fo1 Uríbur. (fac simile). É1·
(Ümeit becsid/Ji (sic t !). 

Fáyhoz csak holnap mehetek a levéllel. 
Helrneciy llliu�p Bajzánál levén, az akaderuia plánu

mának revisiúJá.ra kinevezett deputátiót e rendben dictálá le
neki egy hivatalos tudú ·itás szerint: 

Pracse': gróf 'rei ki Józseí'; tagok: Széchenyi Istváu, 
Kár<,lyi György „ Audrá::;sy György , Vay Ábrahám, e négy 
ruint tulajdonképen való fuudátorok. Ezeket a nádor nevezé
ki

1 
gr. 'releki pedi 0• mint praeses ezeket - s a megLívú leve

lek hozzájok nem sokúra rneunek is: 
A Cl/rnsb1í/: Horváth Jáuo-.,

1 
.F'ejér György, Ilorvát 

Endre. Bitniei, Guzmics. 
A nuíyHrísr;/,;l,kiil. (k Dczsiíft'y Jóisel; B. Mednyánszky 

Alajos. 
10 
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Az wziversitás 1·és:..érül: Cousil. Bene, Prof. Schedius. 
A prntnt. r ''c'rzt.�hrJI: t,uperint.. Budai Ézsajás és Supe

riut. Kis. 
A Coller;iumok részéről: Prof. Ercsey. 
J ÍnJI� közül: Horvát L·tváu, Kaiiuczy, Kultsar, Kis· 

ta \ud) :Sáudor
1 

Jaukowich, Döbreutei
) 

Szemere, Vitkovics. 
Öriilnék. ba éu voluék az első

) 
ki ezen hírrel meglepe. 

Bizonyos létéről meg lehetsz győződve. 
·l\ölc�cy egyncháuy hónaptól fogva megint nem ir le

v Jet. S en itt léte i<leje alatl oly vigyázatlan va.lék, dátumait 
el nclll 1 crni. Tek. Úr! ne tagadd meg tőlem wost se kegyes
::;égc<let, s közöld velem I mikor � hol sziiletett ő

) 
s egyebe

ket Dr. Usere nyés tudósitúsa Tóth Lá zló feiöl tele vau 
htúnyokkal. 'zulcté::;e helye

1 
éve és uapja

) 
tudom

1 
fel vannak 

,._ 1 á iad jcgyczYe. 'rartscl meg szeretetedben allaudó tisztelöclet. 
Sch del. 

Bocsáss meg
1 

Tek. Úr! levelem reudetlenségéért. Egy 
óra rnn éjföl utá11 s ma igen bele fáradtam a sok muukába. 
Nem tudom magamat ö 'szeszedni. 

LXXXII. 

SCUEDELNEK hAZll\CíW. 

. 'cl1erll':l1u,k Kazinczy brt}'(íti szfres idvezletét. 

(J,1nuar 25. 18'28.). 

Valamit tcvél , az mind hálámat kívánja, uem nchezte
lésernet. Elmoudhatjuk eg-ymasuak I mit sieretnéuk, de az 
irót iabadon kell mindég hagy11i

1 
hogy csinálja oztáu a wit 

jónak maga lát. Febikolték örömemben azon bíreclre, hogy 
a Tud. Gyüjtc.:mény jauuúriusi darabjában meg fog jelenui 
a \ issz.aewlékezésck darabja. Csak a tompák magyarázzák 
az olyat biú::;ágra: a lelkesek látni fogják, hogy másokat new 
f -tek kcvé ·bbé rnrnt wagamat. De bár akkor írtam volna 
cl.( wi<liJu ruúr Pestet megjárt�1.m, véletek szóllottam

1 
tanács

Iá -aitokal szórni, és uern irva hallottam. - A kassai censor 
nem fogja tu<l11i kire van ('Ó]zá · a Thalynak szúlló cpistolá-
1.Jan

) 
s ig) niiuden jót rernénylek. 

E,' 'l'OLIJY FERl•:NC. 

Vaynak az epigrammájában e változást tettew: 
. . ... az isteni férfi 

Erre tanít: Némá1{ üzd k is, a mire törsz. 
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Nem gondolok vele
) 

hogy a Mailáth Hegéji még nem 
hamar jutnal sajtó alá I csak jussanak, és rn,ak Hzép be
tűkkel, és abban a ki.,<led forrnúturnba11. MailátLomuak sze
retném iuk.ább adni ait ai örömet, hogy a ki beuuli11kc t a ué
ruetekkd ismertctc rueg I én vibzont őtet ismértcthrssrm a 
magyarokkal. Kérlek, teljesítsd igérctcdet

1 
é::; írd meg a 111it 

elébe tem1i akarál. Hogy llelmeczyuk kiadni készül Ber 
isenyit, aunak ug·yau örvendek I s bár elébe rnetszct11é ké 
pét

1 
mely miniatűrben nála maradott. 

:Stetlneriinktül már 1.udom, k'k neveztettek ki a lllagyar 
akad. tagjaivá

) 
dc a 'l'etöled vett hír anu ira bővebl.J, hol!,y 

ezt Tőled láttatom vcnui cl.,őbon. 
Kölcscyuk ::;zLtl. l7Vü. aug. i:,. �iő-Dernetercu, Közép 

�zoluok vármegyébe11
1 

rnely Erdélyhez tartozik. Debrece11bcu 
tanult mind v0gig. Bu biographiájára csak ennyit tudok. 
Szemere talán tudja a többit. Azt jussom van kívánhatni tő
led édes barátom, hogy hidd felőlem, hogy én Kölcseyt szí
vesen szeretem is, becsülöm is , bár Tassoi::;musától ( engedj 
meg a szónak, nem tudom másként nevezni) irtózolll. 

Ennyit leveledre
) 

-- wcrt hogy vala1Dit el uc felejtsek, 
i!Orban vettem fel annak targyait . 

E napokban historiographusuuk Kriebel János, galliciai 
gubern. consil. és slryi kerületbeli kapitány, c,;y emberét 
kül<lé hozzám Magyarországi Historiájáuak 6-d. kötetével, re
gál papirosra írva. A kötet csak?em egy �raszuyi vast�gságú, 
folio nagyságú, negyedrétben. Ugy akarJ<t hogy szerne

.
lycf:óe11

nyújtsam be a náclornak. Kevélykedcm vele, ho"y �n nhctew 
be a munkát

) 
s hogy minckelötte ben; ú,Jtom 

I 
latta�ha.t'.)m 

Jankowichchal. Horváttal, s másokkal. Nekem királyi aJau 
dékotkLilde: Syncl.iroui::;t. Táblújinak wár kijiirt 111ég-y) f'ogá 
sait. Én helyébe neki küldém a Nagy Pál képét, a .wi.t a l'a.1theon ( va.g·y Paudaemouion) képeiből biruk

1 
és a Ra;��zy haz
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ge11 alogiáját
1 

a. kassai Minerva köteteiből. Az én bará
tom érdemlé, ho1ci;y birja a Nagy Pál képét; én pedig meg
kapom azt Pesten. - Kimondhatatlanúl örvendek, hogy Epis
tolúcskám Thalynal és Farkasuak kedves volt. Mely zép 
jutalma az a mi pályánk f'áradozásinak, hogy az últal azok
nak is megnyerjük barútságokat

1 
a kik külömben 11em ismer

tek volua ! mely szép jutalma, hogy a szent tiizct vcszszlik s 
adjuk egymúsnak! Bár a Nagy Pál képe alá fcimetszhes
sék a mit Thaly és Farkas akar. 

Február első napjaiban még uem, de clsöbb felében bi
zonyosan indúlok. A 111i kedves Szcmcrénknck mai neve llap
jitra áldást kí ·áutam, s )[ikló<; ógorát

) 
ki ma nálam volt, 

összecsóh..oltam az ő képében. Mé0• eljö hozzárn Mikló::; i úgy 
lllOJ dá, h gy 11ékcd általam pénzt kiil<ljön. 

Élj szcreneséseu édes barátom, s fogadd forró köszö 
uetemet mind azért

1 
a mit lllcgbcc::;iiihetctlcu barátságod ve

lem és értem tészen. Csókolom a szép Négyest. 

Kiadtam jegyzőkönyveimnck azou darabját
) 

melyben 
Tóth László felől állanak a hírek , és így mo:;t uem küldhe
tem: de venni fogod nem sok napok múlva. 

LXXXlll. 
:-,UH!WBLNEK KA�INUíW. 

Jauuar :-!8. 18�8. 

Haza szaladék tegnap estvc, llogy Tóth László felöl ne
ked hirt hozhassak 

I
s iu1hol közlöm jegyzéscimet: 

Ungvár-Németi 1\JL!i László sziiletett Kis-Tokaj f'aln
ban Jfiskolc ,nellett ( ezt oda kellene talán 1 enne(1, hog·y az ol 
vasó ezt a borsodi falu� a Zcmplény bires oppiclumával ös ze 
ne tév szsze); mely nap siiiletett

i 
nem tudom, de tudom mely 

Hap kcresztelék. 1788. febr. 17-cl. nemes sziiletésü reform. 
pre<likútor atyától. - Pataki togátus volt , és a jcsztrcbi 
lakású Rhédey József és László testvérek húzi tanítója. Ezek
kel �ent Epe1jesre Hémct nyelvet tanulni. Ott Karlovszky
prof. a lutb eollegiumbau kcd VL·lldé rncg; ve e a göriig 11yel
Yct, s ü abban igc11 uagy clő111cnetclt teve. - Pe:strc llleut 
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18 .. eszt. meclicinát tanulni � L" ultsár oek1 cngedé az új-
ságlevelck írásában . . . . . Verseit kiadta. 

18:20. aug. 31-d. Bécsben megholt azon nyavalyában, 
mely a beteget sziintelcnül hányásra kényszerité. 

PApistává leve 1816. oct. lG-d. Az egri érsek B. Fi
scher István exc. kápolnájában Budán. s magának az érsek
nek kezébe tette le a professiót A Catecbi ·must vele prépost 
Fejér lanultatá. 

l\fidön a grádust akará felvcn i
i 

a 000 ezüst for. taxa 
f'clét értic gr. Széchenyi Ferenc tette le, a felét az érsek. Ez 
egyszersmind ígéretet tön neki

1 
hogy az egri scminariumban 

orvossá
1 

és nem tudom mely tudomány profossorává teszi. 
Említhctnéd hogy a cathedráu felette szerencsétlenül 

állá ki a próbát ő
1 

a ki aunyi lélekkel é:s tudománynyal bírt. 
Terhes Sámuellel, ki most kassai prediká.tor

1 
akkor nagy

falusi volt (Tol ajboz egy órányira Szabolcsban) rniut akasztá 
ö gzc, nem rnaliciaból I hanem gyermeki pajkosságból a ke
reket; ha el nem mondod is , jó lesz magadnak Cseres11yés 
úrral elbeszéltctoed. Egy aununciátiót tétete az újságlcvelek
bcn a Terhes nevével holwi munkák kiadása felől. Melyre 
Terhes zsidó nyelven írt versek kel felelc. 

Szegény Tóth, mi lehetett volna ö közöttünk ! Mert epi
grammjai között vannak gyönyörűek is. Némelyikét lehetet
len érteni

1 
s nekem azt fclelé, liog:y akarja hogy ne értettes

senek. · - Minek hát? 

Meg sem álmodám édes barátom i hog;y Salamonhoz 
dolgozott verseiw a te javalasodat annyira érde melhessék, s 
így szerencsémnek örvendek , nem érdemcmnck. Bár mások 
is ú�·y ítélhcssenek felőle mint Te és a mi Bajzáuk. - Majd 
ha tágúl a muuka Károlyi úrnál , légy rajta I hogy a Mailáth 
Regéji vétessenek elő. Érette

1 
és nem magamért ó bajtom ezt. 

Szallnsztot, az Erdélyi Leveleket, viszem magammal, 
még pedig úgy hogy ha majd Tí nég·yen adjátok ítéletetcket, 
megigazítom ,  és végre kiadom. t,. mi az Erdélyi Levelekből 
bejö

1 
ai eg·yene::;en fuudu::;úl t'of!; hét. gyermekeimnek szol-
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gítlni; hadcl mond,iák, ho�y azt atyiok. r1zn11 úton szerzé nekik . 
a mely1'rt az illitcrátu:c;nk rrítlnl!J!lltdk. 

Még H'szed levelemet , mert hiszen én neked mindég 
irkálok; de uern . okára ölelni fogsz. 

LXXXIV. 

KAZINC7.;YNAK SCT-H�DEL. 
!'est, .i amd r 29. 1828. 

Mé·� n<'m levén nyomtatva boritékod, a 'Tud Gyüjte
mé11y eflak szombaton i11dúlt volna; dc én Károlyitól átvettem 
azt, atyámat kértem hilclcné el a po�ta pPcsétje alatt. ln
dúl eg-ys„cr--,uirnl a Handbueh :?-dik ívei�. Az cl::,ö ívre néz,7e 
azon boly kíván itt crnlitést: ,,Swicten umarmtc und küsste 
ihn.<' Én mind nf'éleképcn próbidgatta111 1 de a kézcsókolást 
n m lehetett úgy adni, hogy rnagyarjainknál szemet ne szúr
jon. Er, nem ar, én ítéletem. D0 úµ;y adni I mint leveledben 
,,dtarl, azon a tónuson, azon kitételekkel :1ehet11e1 nem a 
Handbn hban, dcig·cn másutt. Azonban l,ol a censúra? - Ká
rolyi ti. z!el, s munkádat kiiszöni. 

Fáynak áitaladtam a levelet. Ma többen nála cbécllünk. 
- .i:Jézcl el e rendetlenséget; Bajza, Stettner és Vörösmarty
vannak nálam, s beszéllgctnek.

LXXXV. 

K,\Z1N(iZYR\K . CHEDEL. 

Pest, febr. 13. 1828. 
A pesti barátok ti..;ztclnck é·· ü(h·ezelnek általam mind· 

nyájan. Ö szc ya]ánk gytilckezvc 'zemerénél ez előtt egy 
héttel, egé z. égedért ürítettiik pouarainkat, fl óhajtottuk, hogy 
n m sokára Te is küztunk !ch .-s, 1:1 oly vig , mint mi valánk. 
Ott vala. Fáy és Vitkovics. Kisfaludy és Helmeczy , mi né
gyen s egyebek, kiket nehezen ismersz. Tüzi lárma haza üzte 
Horvátot s így ő vígsagnnkhan 1 cm vehcte részt. '.\fa Hel
meczyuél voltam: kii ·z·int 1 • azt javasolja, iparkod11ál le!1fel-
1A1l1 febr. 23-ikáig P sten lenni; ii és Vitkovics szóltak iigyé-
zecldcl, dol�aid jól állnn.k . perc<l referáltatni fog-. s azért 
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sztikséges , hogy jókor itt légy. Szemere azt izeni, hogy úgy 
intézd el dolgaid otthon, hogy legalábh martius 12 ig itt ma
radhass. Ha nála fogsz szállni , mint irád, s babúr e ak nÉ' 
hány napra. is1 ö és neje különösen fognak örvendeni; azután 
pedig, ha Jankowichhoz me11nél is, Emilt legalább nagy iirtim
mcl látandja magánál hár meddig, mert Jankowiehnak annyi 
alkalma nincsen. IIelmeczy azt mondja, azért is jó !eszen 
elébb jönnöd, hogy itteni dolgaidon minél elébb általesvé11, 
midőn a !it. deputatiók öszveiilnek , egy tárgynak élhess. 
Itt lesznek Kis és Bitnicz, Horvát Endre1 Guzmics, és Kisfr1-
l11dy , '1 í11dOI'. 

Vetted-e már a Tud. Gyűjteményt, s a Kézikönyv 2-ik 
ivét? A Gyüjt. 2-dik kötetében már ki van nyomtatva az1 mi 
Pályádból bátra maradt 1 s nincs köztiink1 ki ezen interc.: zá11 
munka folytatását ne óliajtaná.. Ha nekem ífjúnak1 s tauitvá 
nyodoak, Neked tiszlelvc szeretett mestercm 1 szabad valamil 
javaslanom 1 arra kérlek I folytasd azt úgy, mint ha nem a 
veled-élőt nek irnác..l, hanern n jövcndőségnck . Többet fogsz 
így mondbatui, s kevesebb elfogódottsúggal; s ha az akkur 
fog a község kezeibe jutni1 midőn többé nem le zc 'l - a mi 
adja istenii11k , hogy igen sokára légyen - a magyar úgy 
fogja azt nézni , mint eg y szent ereklyét , s engcsztdödve, 
bánkódva s FcléJ visszasóbajtva fo 11• bájos . zavaidon 
csöggeni. Mert cl lehet-e most mondanod fogsá0·od törté
neteit, midőn rnég élsz? De még szabadabban szólhatsz így 
utolsó huszonöt évcdröl, a nélkiil , hogy az élők ellened fel
zendtilnének. Azonban most jut eszembe , hogy m1�g egy ti1, 
évi periodu od bátra vagyon (17 -! U-!), melyet életedbl'n 
közölbetsz, s vajba közölnéd minél elébb! 

Az jól vala téve hogy Kriebelnek elkülc1éd Nagy Piti 
képét, mert nálam számodra két Nagy Pál van letéve, egy ik 

nagyobb1 másik kisebb formátumban annál, melyet az ifJal· · 
t61 vettél. Itt azt az észrevételt engedem meg magamu; k az 
ezekhez irt epistolácskáról, hogy alig !eszen az érthető, ha az. 
alkalmat ki nem írod , mely azt sziilte; s mely kedves, ha ér
tetni fog! Talún még sem te3z a ka ai en ur kifol-!,'úst el-
lene. 
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A Tóth ról szóló hír el közléséért fogadd hálá ma L Mii 
tenuék én, ha te uem volnál? 

Mely igazságtalanságot követRz e cl magadon, ruidön a 
Salamonhoz irt versektöl megtagadod az érdemet! Van sok, 
mi ruás nyelvet és verset kivá 1: ez épen ezt kivánta, s épen 
nem Mailáth olasz scbémáit; s mely nehéz ezt eltalálni! Nem 
tudom van-e küztiink, ki ,ezt tudta volo 1. Mii.vész dolgozta! 
moucla Bajza. Én ug·yan e dolgozásodat nem győzöm szeretni. 
A fogoly király románcának hatodik strópbájábau hézag van: 
ba lejösz, ne feledd annak origiuúlját rnagaduak leírni, bog·y 
lefordithasd. A nálam levő kéziratban csak ez van belőle: 

Ismérem én szerelmedet, 
S ez nem hagy elcsüggedni : 
Felkelsz te, - - --

Alig várjuk már Szallustot, s alig én is
) 

bár őt soha nem 
tumdtom, nem stnclfroztwn, csak olvastam - mert az új né
pek literaturája elkapott. Dc lesz idő nem sokára

1 
midőn a 

roruaiakhoz Ü,mét visszatérek, lllég pedig komolyan. 
Legyen szercuesém jöveteled hírét j · kor vennem

) 
ked

v zéseícl óhajtott jeléül. Csókold helyettem Emílt, s ha en
gem nem akarsz ís úgy szóHtani, mint atya a maga fiát, engedd, 
hogy fiadat testvérként szólítsam meg. Élj boldogúl. 

Az öreg Trattner igen beteg, s mindennap közelebb van 
halálához. 

LXXXVI. 

8CHEDELNEK KAZINCZY. 

(Pest, 1828. febr. 18. d!'lután). 
Édes barátom, én itt vagyok ; ma délben jöttem , s re

ménylcru meglátlak ma estve F;'iy Andrásnál, kinél Szeme
rével és Bártfayval együtt töltöm elsö pesti napomat. Kérlek 
hozd el Bajzát, és Kézikönyved kijött íveit. 
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LXXXV 11. 

UGYANAZ DGY NANNAK. 
( Pest, 1828. febr. 19.). 

Édes barátom, Kifogyhatatlan barútságidnak ismét ve

szem egy újabb bizony :'.lg;át. Nemes sz.ívnek jele a más örö
miröl így goudoskoclni; dc hiszeJt én Téged ha valakit, régen 
i:srnerlek e részröl. Meg fogoni tekinteui ezt a uémet forditásl 
is·�), :s bár visszavonbassam itéletemet 

I 
melyet a németek 

fordításáról ejtettem. Élj szerencsésen estigle11, s ha tehetd, 
tedcl

1 
hogy a derék Thalyt összecsókolhassam ma estve. 

LXXXVlll. 

UGYANANNAK UGYANAZ. 
(Pe t) apr. 29. 1828. 

ltde · barátom, Vártam hogy Richter készítse el azon 
k isel>b képemet i<i, mely úgy ácl, a mint most. vag·yok hogy lát
hassam, jobb lesz-e rz mint a melyet Te leginkább látsza8z 
szeretni, azt a nagyoLbat, és a melylyel én mindeddig megelé
gcd ve nem vagyok. A kisebbet ma elkészíté , s én azzal úgy 
vagyok megelégedve, mint :.i.zon másikkal

1 
melyet Krcutzinger 

ntán dolg·ozott. - Engedd nekem azt az örömet , hogy egy 
képemmel megajándékozhassalak. Ric-htcrnek még kedve· 
sebb lcsz

1 
ha számodra ülök , mint ha egyik vagy másik ké

pemet csak lemásoltatnárn. j\fa délután háromkor nála l�szek, 
s ha időd engedné, oda jöhetnél hogy vele szóllhass. En ör · 
vendeni fognék, ha képem arra emlékcztctbetne, a ki téged a 
szeretetnek, tisztrletnek, hálának minden érzésivel szeret. 

K. 

Thewrewk neke,n a Zichy Károly 
I 

s egy Pálffy s va
lamely Lacsny Mik.ló· J épcit klil<lé. - Én mai válaszomban 
arra kérem, hogy kezdjen egy új gyüjtcményt a nyelv bará
tinak képeikből ovál formátumt>an, félívllyi nagysilguan

) 
hogy 

szobákban fögglicssenek. 

'') Herzog német , 'allustiusáL. 
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LXXXIX. 

SCH[i;DEL TEK K \ZlNCZY. 

Széphalom, jul. 16. 1828. 

Toldy1wk, 11 szereteh·e ol,1/ iye11 méltónak, Krizinczy Ferenc ba

rcíti tiszteletét, frlvgzletét. 

Fogadd szí vcs köszönetemet megbecsülhetetlen barát
ságodnak miuden bizonyságaiért, édes barátom. Te abban 
nem lclél sem mértéket, sem határt, s én ha kevélykedtem is 
zeretctednek ezen tanuságaival, kénytelen valék sajnállani, 

hogy rám vesztegetett gondjaid neked annyi munkát, annyi 
fáradságot adnak. Szerettelek minckelötte láttalak , dc látá-
ocl nevelte becsedet elöttem, nem fogyasztotta. Te nem csak 

tanult, munkás társam vag-y, hanem oly szeretetre méltó em
ber azon felltl , kit nem lehetne nem szerelni , ha semmit nem 
irt volna is. 

Kézikönyvedre gondom lesz , de arra még elég idö van, 
engem kapkodoznak a sok és sokn2rnü. foglalatosságok. Ju

lins l-jén iudúltam útnak , s hatodikban értem haza, nem tá
volság miatt oly későn , hanem a sár miatt , és mivel Emil 
kocsisom nem érti mesterségét. Miskolcon szépen fr lfordíta, 
nem mintha rossz volt volna az út, hanem mivel az útcán ide 
oda tekingete. De a fordúlás nem okozott semmi bajt. Sze
kerem és lovaim érdemlék hogy megvegyem. 

A Richter képei nagy ja vallást taiálnak mindeneknél, de 
legjobbnak a profilt lelik. A mit neked fogok aclni, elhuztam, 
hogy feleségem , gyermekeim, barátim lássák , s megmond
hassák mil kivá.nnának másképen. Leviszem magammal au
gustu lJan , s ezt ucked általa<lom. - Te Richterrel bizo
nyosan leszesz, ha dolgaid vele nem volnának is , hogy lát
hasd legújabb <lolgozásait. Tedd őtet bizonyossá szives tisz_ 
leletem felől. Óhajtom, hogy a derék férfi rólam örömmel 
gondolkozhassék. Falaimon föggö képei ötet minden pillan
tásban emlékezetembe juttatjá.k. Idvezeld kérlek asszonyát 
is, és a szép két leányt a folyosón. 

Vörösmartynak és Fenyérynek mondj minden kedvest 
felölew. Örvendek hogy látásból is ismerhetem, a kiket már 
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elébb csak érdemeikböl ismertem. Bajzáclat azért nem emlí
tem itt, mert nem gondolom hogy Pe sten van. Dc a te ba
rátid nekem is tiszte1t 1 szeretett barátim, s Vörösmartyt, Fe
nyéryt, Bajzát lelietetlen nem tisztelni , nem szeretni. Pesten 
élni s együtt lenni véletek írígylendö sors , egyitek másiká
nál gyűjt gyertyát. 

Gróf Mailáth eddig Pesten van. Légy rajta hogy Re
géjit nyomtatva láthassa. Mindennek mutatom a baváriai ki
rályhoz írt ajánlását, s örvendezek bogy azt kiki szépnek 
leli, csuc1álja. 

Élj szerencsésen, szívesen szeretett , tisztelt barátom, s 
tarts meg engem rnegbecstillietetlen indúlatidban. A Tekin
tetes Nagy Urat és Asszonyt, . ennek testvérét el ne mulasd 
nevemben tisztelni, még ha az ut6lsónál ait csak levél által 
tehetnéd is. Örvendek ismeretségeknek; azoknak !elém, a 
kiknek képzeltem volt. 

Tele Kiholyi úrnak mind ad6sa maradtam az informá
t1ók nyomtatásáért ,  mind tőle bucsu nélkül jöttem el, s nála 
fclejtém a Sallustius formátnmát s az oda tartozókat. Augus
tusban vétkem helyre hozom. Jelentsd tiszteletemet. 

XC. 

SCHEDELNEK KAZINCZY. 

Újhely, o t 21 kedden, 182R. 

Édes barátom, E pillantatban végzém el Pályúm F.m lé
kezetéuck folytatását 1789-ig, s annak kell jönui a Tud. Gyüjt. 
novemberi darabjába. l\lo.idjatl azt Vörösmarty barátu 1knak. 
Megbecsiil betetlcn dolgok forclúl na!· clö benne, mind literatú
ránkra nézve, mind azért , bog·y Rádayt, a Széchenyi István 
atyját , az egri pUspök Eszterházyt és a rozsnyait festik. Mit 
köszönhetek Szemcréuek, lwgy e munka dolgozására erő-
szakkal rá kényszerít ! -

Ideje hogy képem metszés,; röi gou<losk0djék Vörösmarty, 
minekutana azt a Tud. Gyü.jteményben ldni akarja. Dc me
lyiket adja? Ne rnásr az i tenekért mint vagy a Ferenczy nláu 
festendő RiC'hterét; mg a ll\el prof'ilt Hicliter már festett; 
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:uaz a zöld menté profilt, var!)' a biisztöt. rnelyet Ricuter fe 't
het és tesle11i fog 

I 
ha parancsoljátok 

I 
mert a biiszt Richter

nél van. -
Dc ki metszi? - Lénárd semmit sem ér. - Legjol.Jb 

volua litltographiroztatni Béesbcu. Litbogruphiroztatui nem 
l • Z d1ú,1ra . 

Kérlcl- 1 rajta légy, ho;�y v,llami rossz kéz ne dolgozza. 
.\1ely 1szo11yú ro sz a mit Lenhúrd ]Tcstctics Gyöi-gyéből r:si
núlt ! mely iszonyú Péczeli a Tn 1. Gyüjtcményl.Jeu. 

De be kell vég'ini levelemet ho�y a post{tt el ne sza
l:u,zszaru . .Búrtfaynét tiszteld. Vetted-e min a bort? ]gyátok 
men" születé ·ew napjún, october 27-d. Akk.ur emlékezni fogok 
rólatok. 

November elején meglátlak csalbatatlanúl , akkor vi-

zem mai tlolgozúsomat. De az harminchat lap in quarto
1 

s 
azt nem s1.abaLl két kötetre szakasztani. A decemberibeu éle
rernet ad 1--!. noYemb. 17!J-:!. fogom vinni. Azt követi a 2387 
napi pau a. Januáriu;:;ban ott kezdlictem. 

XCI. 

KAZINU,WNAK 8CIIEDEL. 
Pe,,, oct. 25. 1828. 

Valúban meg·zégyenitesz1 Tok. Úr! nem érdemelt ke
"yes égcid sokszorozása úlLal. Újabb ajúndékidat, melyeknek 
rúlam való oly 'ziv s ruegemlékczése<l annyi becset ád, a rui 

spá iúuk, a Bá1 tf'ay asszonya 
I 

tegnap elött küldte meg. -
A ruit e <lig pról.Jáltaru1 csak U ánatl próbálLaru, s így a mit 
tetteru a literatúrában, ha teltem, ... \.lta ad van. Meg fogom-e 
ezt hálúlbatui valaba? meg-e szeretetedet? 

A Hcgél első íve most szedetik. Dno<léclJcu adjuk 1 s lu
heLülcg ké köt tbcn. A drn, az előszó 1 ut0ljára nyomtatlatik, 
· ruiud a keltő közölv lesz Veled anuak i<lcjébe11

1 
hogy azu

tán azL tedd
1 

mit jónak fogsz tartaui Kúro lyi ígérete szerint 
a mnuka újévig megjelenik. 

Az Aurórának már 1 \:J íve kész. Bajza értekezése az 
Ep ig;rammári'>l a novemberi Tud. Gyüjternéuyb en rekeszte-
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tik be. Ez a lrnr:ito111 rc:1m hizL1, liogy. < PllRúrai foµ:t1tato,.;
ságai közt maga uem irhatvitn l<'Y 'let; nevébeu én kztelje
lek. i\Iao·arn is avyaJ ha jl(1<1o 11 még , a rn,i hátra , au, hoin
prornove�'iltassam. Nem képzelheted, Tl'l<. Fr1 rncl)_ iirürn l�:-z 
az nékem1 La te nyilványod vetél!· <léscrnc11 szemel) eKcn JC 
len lész ·z. Eg·y thc.-;ist mr1:;,1;ol'1íl fogok védeui. 

XCII. 

cnr. 'ANt:f.\K UGYAd.\Z . 
Pest. oct . .!8. 18.!8. 

A teg-uapi uap itt a 'l'l' <'mlékczc;tcd11ef· Yolt szcnteive. 
Örültél volna, Te!·. Úr! ha lé'.dtad volua. lllily meleg-séggcl 
rltetett ,ió anyám. Az aty:'trn, ki 

I 
mikor .)!'> kivAnság1 ul van 

;:;z<\ kcvés:-;el meg nem clég:1.iK, Neked m{!J Li!J ct kívánt. Pa
ziázi, Vörösmarty, 8 a te kgb.ivcbb fo,ztelöJ é111 litúltu,ik Ne
ked, s e végső ·zank után: 

1'.;Jjc11ck ::Jz 'rdtci11k, e 
Drága b,mrrnk .'/3entei, 

l ik a kozjt,,;rt buzognak 
J\li11t :i nap Wzfliny,,i 

a Kazinczy u� v zengett. 
A mi Pályádat illcti1 azt1 Ila a novemueri kötetbcu aka

rod látui, jókor kiilcld, azon e etre t i ha Magad t,-ikig itt 
nem lcLctnél. 

Rá1ettem Kúro1yit1 s ú 17 Liszcm vissza 11cn1 vc ·zi sza 
v.:í.t, hogy Rnprechttel , ,i él''Y Pál f stö.1énl, dol0·ozta ·sa 
képedet kövön. E :-;zeu1pillantá ·ban ment h_ozzá. Vöröslllart i.' 
e vége!t1 s Thaly hull 'tp ir fü1pr2cht 1ek. En a profilt ajún lúm 

Kisfaludy m<'g volt IC'pve, s igen igen édesen Yolt meg 
leµve, aj:tudé l otl últal1 n1elynel� 1 úgy111ond 1 r<'ila való 11 egem lé 
kezé:-;ccl kettő:, l.Jecset ad. cm képzelheted 

I 
barútons. mely 

weleg szív ez az én testi lclh barúlom1 s mint le frzi ruagát 
kölelezve, ha valaki haj landós;ígot uizonyít iránta 

De íw a posta i11dúl. Élj l.Joldogúl. Orvcndezve vú1fal· 
cl, Te){. Úr1 ámbár e ·ak lopogatni foghatom a perceket a Te 
látá:.;o<lra: rncrt épen 1110 t t!>bb teher fekszik rajtam wint 
\'alalia <le c1. az utuL::;r;. :::,zcrc ·d lluzgo ti::iztelőd"t így is. 
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X.Ulll.
.SCHEDELNEK KAUNC.:ZY. 

Újhely, oct. :28. 18:H. 
J'!/ldy11ak Í\.a.:r'11czy l.iuníti ·zfre' li:,zl -letét. 

Nyalúbow Púlyám Emlékezetének lrnnua<lik szaka ·zá.
val kezében vau a l10lnap í·eggel .Pc tr\� indúlú zsidú11ak

1 
s 

viszi azt a rni általunk annyira tisztelt éB sz.ere lelt Jhrt f'ay-
11énkhoz. 're, édes lJarátom, ki engem oly tllért0k uélkiil szer 'ls�. 1 
vedd által azt wiudjárr1 és vedd jutalmút szeretctecluek azun 
(irömb 01 melyet uekcJ bizouyo ·;rn aJui f1)g anll:.tk olva ása. 
Kö::izöuörn �zemcré11ck hogy ez 'll munka dolgozására addig 
kéuysz •ritc, míg ucki lllagawat 111egaJtam. köBzönöm 111ind 
uyájatvkuak hogy erre tuzeltctck. KcJves vala neh.eru vi::;sz,1 
cwlékcwi életem boldog óráirn1 s az oly férliakat ruiut �it;,ky, 
'l' r'tyáuszky 1 Swieten, PászLhory, Török Lajos1 a ké öblJ ma
radék tiszteletének kilenui 

I 
a llálás szívnek nagy öröm. -

Mit acluék ért lla jelen lcLeték vala, mikor a munka most a 
wi Bártfayuk és Bárifaynénk s a. 6zernere és a Te jclenlé
lctekben t"elol vastatik 

I 
s látbatuáil.l Il.lely baiá::,t teszen az rá 

tok, s mit kívánnátok Yáltoztat11i. 
A uovemberi kötetben eunek weg kellene jeleuui, hogy 

a <lecewueriben az utolsó szakaszt adhassaw - meri 1794. 
üecernb. 1-±-d. weöá.llok. A deccruberibe tartozó szakaszt 
()790-17\:J.:l:.) Pestcu fogow <lolgozui , Lova indulok novem
ber elsö napjaiban, fiaim, cselédem, lovam nélkül. 

Ede� lJarátoru, Vörösruartyuk képemet i · akarja wet · 
szelni. - D0 melyiket1 és kivel"? Újra elmondow a wit 
winap már írtam. Slcretném ha profüowai vagy a Ferencz 
bltsztjét , a mit Hi<.:htcr rajzolhat; - é� Logy azt 'l'cltBcLer 
kiíbe wessc1 ne Lenbar<l vagy EbrcnreieL Pe 'teu. 

Midőn ezen levelem első szarn két elsőblJ syllabájJ,t 
papirosra vctéw, nyilik ajtúru, s hozzák ez előtt l,arrnad nav 
pal irt leveledet. - Ön·en<lek l.10gy a l\lailáth Rcgéj i valaha 
már nyorntattat11ak. Tiszteld Kcírolyi urat1 köszönd n1eg úbtj 
tá 'OW teljesítését 

I 
dc 11cm örveu<lek kcvéBbhé annak újabb 

bizouydágán hogy TE 'Zeretsz engem. 
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Rád bízom édes barútom1 liogy, hajónak látod1 a Niczky 
l.( riBtúf paragraphnshoz Ycsd-e szókat: 

„Miként fogadtatám én a colossi nagyBágú férfitól , azt 
tudni olvasómnak sem ziiksége uincs, sem ürörnci 1:eki ne111 
adllat: de milycnnch. !elém én 1i<:zkyt1 azt1 t't"')' l1iszc111, öröm
Ulel fogja magamtól érte11i, kinek sz r 'Uesé1u vala lát11i őtet; 
s azt kivált örürnwd , hogy a legkisebb apróságokban is 
fcstéw". 

Ez éjjel �·1.éphalwon liálék, ott tültém azt a napot, mely 
eugcw G0-ik évcrnuöl a 70-ikbe áltah ivc. New albatváu 
gondjairu közt, s végig- pillantváu elmúlt n:.i pjaimo11, s előre 
a I.Játravalúkra 1 hogy gundjaiwat elvcrbcssew, lcf"ordítoltam 
Bulpiciáuak egy gyönyürü cpigr:unrnj::tt a setétbcn. Ha Kis
faludynk ruéltúuak lát11á fch·c1111i Aurórájaban, adtl allal neki. 
A'l epigramm egyike a legédesebuekn k 

I 
a mit valaha itá 

liai föld terwe. 
Élj szere11csése11, igen kedves barátow. Mely szivesség·

gel foglak new sokára keblemhez szorítani. 

'l'l l3ULLI LIBEl{ lV. 

Bu l p i c i a  ad Ce r iuiburu. 
Estne tibi, Cerinthc, tuac pia cura puellae, 

Cum mea nunc ,·cxal corpora fossa calor ' 
Ah ego non aliter tristcs c\'incerc morbo;; 

Optarim, quam tesi quoque vcllo putcu1 ! 
r am mC'a quid prosit morbo evinccrc, ubi tu 

Nostra pot s t ,nto pcclore ferrc mala ·r 
Alig tuclám leírni a miL jól tudok 

1 
8 gyern1ekségew olta tu

dok, oly igen nem uiv c111lékezetew. 

::, u l p i e i a C e r i n t ll u s z L o z. 
Szánod-e lyánykádnak, kedves, gyotrel111eit? Oli bissJJ 

'.\liut gycugítl: cl ötct az őszi billeg. 
.\lúljou cl egyszer már uya\'alyám, ez az iszOll) u I azt ha 

A szeretett ífjú vgyiit ahítja rclem. 
Jaj de ha már elhiílt, h,L talán már únja szcrcluu:L, 

Ha]j,1k cl! a hív l�·ányt élni ne lás'a lovúbh. 
/\a::.u1c:.y Ferenc. 
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Mt>ly kedves nekem :l negyedik sorban ez: quarn te si 
li lloq u e a prónti qnarn ::;i te t1uot1ue Le11ctt. . .Kiesiuységek

1 

Döbrentei az ilyet nyelvrontúsnak veuné. De nem niinde11 
Döbrcnt i. \\'elcli, Zartg fnble ! U H1 wal1rfüh das Lied ist 
cinc Jfiirld1e11-_ lr/1eit. 

XCIV. 
SClllWEL r1•:K KAZIN"CZY. 

�ZL:Jlhn 'olll, od. 31. 18'.!l::5. 
Tuhlynol..: An.:i11c.:y s.:í1·p:.; tis:teli d/t. 

tolsó postám! irt leYclcm biztatúsai után ügy fogjátok: 
l.iiuui

1 
hogy már útb,tn vagyol', s íme ebben azt vagyok kény

tclc11 jcJcuteni, liog-y a Yelt hírek :i septemvirátus tilé ei felől itt 
t· rtóztatnak. K(!rdést tev6k ha indúljak-e

1 
8 a várt fclelethez 

tartom ruagawat. :\{iud 'U e· ·trejól tc11uéd1 lta ígéreted szerint 
fdkiildené<l 11ckern a )Iailáth Hcgéjinck nyomtaloti ebö irét. 
Tudom én hogy nekem nem kell semmit azon igazítauom; is 
merern izlé edet1 s wcgmutatád F éziköoyvedben mit várha-
tuok tölcd e részlJen is: de az olyat szeretjtik előre is látni. 

Elijetlék 11iit1öu a Horátz epistoláinak a.nnuucüitióját 
ruegpillantúm. Éu 1 i . el kevély kedve jelennék meg. De az 
én fordításom 11 'Dl kész 

I 
s nem is lehet rnind addig, míg· siir

getöbb dolgaimon által nem esem. Azok a siirgetőbbek pedig 
igen sol-ak1 é nem könnyük. 

A mi Bártfaynénkuak kezéhez kl' ldé egy tisztelt barát 
11ém azvll 11yaláboma 

I 
melyben Púlyám EmlékezetéL folyta

tom. Nagyon kérlek, tudasd velem, vettétek-e
1 

- miut vagy-
wk vele rncgelégedve 1 meg-jelen-e az a novemberi kötet 
!Jen? - S Vöröl:lruartyuk melyik képemet mct:,;zeti 

I 
és ki ál

tal"? Tegnap ésaknem egésze11 elk.éf;zlilek azon srnkaszával 
mely 17VJ. decerub. 14-kún végződik. Csak a kisikúrlás és 
l ·tis.d;'tzás vau hútra. A kik a Jeg-ell:lí> két szakaszt v ,-ék 
örörnruel 

I 
ezen harmadikat és llegyet1iket elragadtatással 

f'ofjúk olva ·ni. Bár meg, oJnának naplúim ! bár jegyzé 
simr rá akadhatuék ! Ne feledd, kérlek, megírni, mely 
:,;zcrenc· éjét <·:ináb'i 11:tlatok z a nyalúl lorn . ..\. ii javallás
toka.t örörnwel lrnllow1 a ti feddéstckel tisztelem. 
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Kisfaludy r úrolynál bizonyosan rnc6jelchsz olykor. 
Tudósíts, kérlek, mennyire haladt a l'észbm *). Tiszteld mind 
őtet, mind Doctor Forgó urat a legszívesebb 

I 
a legbálásabb 

barátsággal. 
E napokban verseim akadának kezembe1 s a Tövisek 

nyomtatványához kelle írni újabb oda tartozó epigrammjai
mat. Difficile est satyram non scribcrc. Akkor ömle tollam
ból akaratom ellen is 

I 
a mit azért te ·zck itle 

I 
hogy neve s. 

0/vasú. 

!ró. 

Tul,b mint a3 - ez hikis beszéd! 
Csak úgy yan jól: Ez tvbl, cwwnnál. 
Úgy mondja Puk, s minJcn uevet, 
Azt halljc1 Puk, s Puk nem n�vet. 

Isten rn'"nts meg ily irótól. 
S engem ilyen olrnsótúl. 

Egy f itkot mondanék neked, 
Dc hinni, félek, nem fogod. -
Ki szól!, ki ír jól? - A ki szép e n. 
S szépen ki Ír? az a ki j ó l. 
Ök ketten egyek ; haborogoak, 
Mint olykor férj és feleség- : 
Uram veszít (t. i. ajó), győ;,, asszonyom (t. i. a szép). 

Az ide zártat 
I 

kérlek 
I 

add meg 
I 

nekem pedig felelj 
nyomba. Vörösmartynak 

I 
Stettuernek 

I 
Hclmeczynek mondj 

minden szépet. A mi kis Bajzánkat szívesen csókolom. 
Elfelejtélck k6rui: Pályám Emlékezetének ezen keze

tekliez küldött szakaszából töröld ki a szerecsen Angelo szü
letése és halála napját. Azt később mondom el. --

XCV. 
IDŐSB SCH.LWEL FERENC EK h:AZINUíff 

Ew. Hod.moLJo·ebore111 :Mcin wiir<ligér Freund! Ihr l-Ierr 
Sohn sehreibt mir 

I 
dass Ew. IIoclnvohlgeboren uud die gua

dige Frau, Ihre Frau Gcruahlin 
I 

sich meiner den 27-ten Oct. 
gütigst erinncrt 

I 
und �ie selbst dcn Wunsch au gesprochen 

----- ' 1 k egy ''iharL festett ]{azinczy }'crcnc szá-*) Ki�faludy cprn a„ or 
A kiadó. mára. 11 KAZL.,CZY ÉS JU,.;F, KÖHE. 
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hallcn I tl:1 ich zn clic G9 nocl1rnaLl G9 durchlcbcn könne. 
Weuiger al, o viel wiinscbc ich mir gcwiss anch nicht; cs 
wiir billig, das Ver üumtc und nnwlirdig Erlittenc ci11zuho
lcn. lJ nt nl 'en llleibt di cser W un ch I wie die meisten1 

"cl ·lic nn�cr Herz für nns und flir clie, clic wir lieben
1 

hcgt1 

eilel nnü nnbcfriecligt. Abcr auch rn Yerdient cr I al Zei
ch 11 Ibrcr Gcwogenhcit1 dic ich nur clcr unscb�itzbarcn Gute 
meine dlru Frcuncks zu verdankcn halle, mcine innigstcn 
(lco-cngcflihle. Ich dankc Ew. Hoc-l1woblgcboren fiir sie, nncl 
llitt .'ic versicbert zn scyn1 class ich jccle Gelegcnhcit ergrci
fc11 wenlc I wo ieh rnir Ihrc Licbc noch mehr ancignen kaon. 
Gott crbaltc Sic ufül clie g1üLdig Frau I class Sie die Friichte 
aureifen schen könncn 1 dic in Threm bravcn Sohn schon cnt
gegen bliihn. 

lch nrnarmc diesen herzlichst lm Novcmb. nocb bin icl.1 
gcwiss iu Pest. 

Erlanllcn Ew. Hocbwoblgeborcn jetzt 
I class ich lhnen 

bicr cin kleines Páckhen flir Ilcrrn von Bártfay üuc1Tc\chc 1 

dcn d r Grar K,uolyischc Brieftrüger abholen wircl. 
Ich b harrc mit allcn Gcflihlcn der innigsten V crelirung 

Ew. II0chwohlgcboren1 Széphalom dcn :3. Nov. J 82 '. 
gehol'sa111stcl' Dienel' l(azillczy Fere11r. 

XCVI. 

KAZINCZYNAK SCHEDEL. 
_Pest, novemb. 8. 1828. 

A Pálya harmadik szakasza, Tek. Úr , megjelenik a 
novemllcri füzetben. Iikor az megérkezett I teli volt ugyan 
már a kötet , dc Károlyi a Bajza három ívnyi értekcz6sét 
111indjúrt kiYétette

1 
s a XII. kötetbe t6tettc által, hogy a Tiéd 

foglalllé.ls:.,;on helyt. Fájdalommal mondom 1 hogy azt egészen 
cl nem olva 'hattam. Vörösmartynak t. i. azt izeném, hogy 
le m g 11yalálioclat Bártfaynál, s ha nekem szólna is, bon
taná fel, ho o-y haladék nélk.tü a ccn ·orhoz adhassa. S így tör
t6nt. A ccn:urából visszajőv6n , Szemere akarta látni, s így 
alig n1aradt anuyi időm hogy a felén átfuthassak; az Angelo 
ziilctés s halála uapja niac ·cu benne: iczky §-ában a ccnsor 

É ' TOLDY FERENC. 1G3 
négy sort lörlött : de hív nem vala slb. A ki fel akadna a Niczky
feslésén 1 ltáuy. zor kellett annak már fclakadnia !

A Sulpicia epigrammája elké.sett, 'l'ek. U r. Az A uróra
már ki volt nyomtatva. 

Thaly írt Bécsbe Ruprecht fc tőnek1 egy lelkes ügyes 
müvésznek, képed végett. Kúrolyi az áron megdöbbent ugyan, 
de hajlandó mé g mo t is a képet általa készíttetni: azonban 
a profilt nem óliajtja senki I nw·t proí'll. Az6rt elhatároztuk, 
hogy Magadat vúru1Jk el, h::,g·y újra ül.L ha a k6p csak januá
riusban jelenne is meg. Ila már költ Károlyi1 sz6p képért akar 
költeni, s a profíl nem szép , bár a hüs6g ellen nem lehet ki
fogás. 

A vásár félbe szakaszlá a Regék szedetését1 s így időt 
nyertem Veled próbául az első ívet közleni. Íme az. Mennyibe 
került Károlyit rá vennem arra hogy seclécllcn 6s clurclischis

solva adja. A mi a corrcctségct illeti1 Tek. Úr1 bízzid bennem. 
Én szeretettel s így figyelemwcl viendem a dolgot. Két kö
tet lesz; a cím: Magyar regék és mesélések. Gróf .Mailáth 
János után Kazinczy Ferenc. Károlyi irtózik a „néinet" vagy 
a „fonlltcfa" szótól a címen. Az előszó é' cím utóljára nyo
matnak I én a szennycímnél kezdettem a szedé. t. Újévig ta
lán-talán elkészül. - Barátiak tisztcJ.nek. 

XCVII. 

KAZI CZYNAK SCllEDEL. 
Pest, julius 4. 1829. 

Fogadja el a Tek. Úr köszönetemet azon nem érdem
lett figyelemért, mely szerint Bártfaytól dolgaim állásáról tu
dakozódni méltóztatott. Sietek arról tudó ítást tenni. Junius 
24-kén szemorvosnak 1 30-kán med. Doctornak esküttem fel,
s így pályám alapjai meg vannak vetve.

Gróf Mailáth a Tck. Úr által fordított regéket egy má
sodik kötettel megtoldva szándékozik kiaclatni1 melyet ö maga 
ír magyarul. Ezt azért ki5zlörn 1 hogy e felől való é zrcvételeit 
velem tuda · a a 'l'ek. Úr, rám lévén bízva Mailáth által a 
dolog. 

11* 
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A Tele Úr Bajza chro·aktPr/r/ll kímélés nélkiil szólt azért, 
m rt egy lelketlen emberrel ún·y bánt , mint szabad és kell 
l.Jánni, midőn úgy bántatnnk , ruint uem illik*). Sajnos volt 
látn m bog:y a vak imádó nagyobb becsben áll a Tek. Úr 
elölt, mint a nyílt é ·z. Bajza azt nem értlcml ttc Kazinczy
tól, dc Bajza cbarak�erc magasabban áll1 mint hogy hozzá ily 
vád férL s cu. 

Az i len tart ·a meg a '11ck. Urat a lcgjobu gészségbc11. 
:W-káu nehezen leszek múr itt 1 s így sok szerencsét akl·orra 
i , mi<lőn azt magam nem fogou1 kivánbatni. 

�-í'Yllf. 
S 'IlEDEL 1EK KAZJ.NCZY. 

8zéplialom, jul. 8. 182\-1. 
':::íasen szer ·leli ::; tis.-:telt 1Jcil'(Í{o111

1 

Ön"endve értem lcvelcdbül, éd a 'zalayéból, mely a Tied
del egylltt érkezik

) 
hogy elérted nagy céljaidat s nagy fényben. 

'zalay azt i irja
i 

hogy első példárnl clcak és nwg!Jm· 11yelvcn 
tartátl di putátiódat. Valamit a Szerei csc a maga le0·érdemc
sci.Ji.J kedvenceinek adott1 adja meg néked is, s tégycn hosszú 
élcttivé, hogy neYcdrc és a hazáéra minél nag.J obb és töub 
11e111ü f'ényL vonhass. Barútorn, te még ily ifjú, niit tcvél múr1 

· mit fog z még tehetni, s tenni. Oh majd ha nem lészck is,
hclcl hogy a siri.Jan is örülni fogok ragyogásoclnak, s örvendeni
hogy téged láttalak, kcvélykcdni hogy szerettél.

Azt irotl éucs barálolll 
I 

hogy én Dajza cl1araktcréről 
kímélés nélkiil szóll6k1 m rt Szent-�1ikl6ssyval ös ·zcakadt. -
M ly istentelen az a ki az efféle hírekkel az egymást szere
tők boldogságát mcghúLoritani g·yijnyörködik? Én nem örö
mest te ·zcm magamat bírájává barátimnak i s a hol gyengc
f, '". iket rettegem lútni, ott inkább clfonlúlok. 1 mint hogy azt
itélgcsscm. 'zcrctcm Szent-Mik ló·. yt, dc Bajzilt is nagyon sze
retem, s úgy hiszem hogy itt Szcnt-Miklóssym tette az első 
lépést, honnan oztán a többi köv tkczctt. Tiizcsebbcn kelc 
ki Bajza ellen mint illett, bár a Bajza itélctc neki fájhatott 

'"') A , 'zcntmildússy-pörröl nrn szú, A hud,í. 
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volna. S mikor rnlalllcly munka énlcme vagy hibája forog 
szóban. tartozunk-e nem a <lolo"· l, 'tsc szerint zóllani? Hal
lám olvastatni a Bajza tlizcs feleletét, <le azt magam nem ol
vastam ; nem szeretek ott forogni

) 
a hol az c o-yik fél a mási

kat mcgtúmadja , s a m;'t ·ik a mcgtámadónak úgy felel a 
mint érucmli. E sz rint mit teve Szent-1\Iiklös y

) 
mit teve Bajza, 

nem is tudom. ILéld meg l1át , mint érdemel b;tclt a mit né
ked mondának, ho0·y én a Bajza cbaraktcréröl kímélés nélktil 
szóllottam. ltn Bajzát úgy is mint írót 

I 
úgy is mint embert 

nagyon szeretem, s nem hiszem magam fel öl, bo o-y felőle kiwflh 
nélkiil szóllhatnék1 még ha ö azt frdernlené is. Köszönöm1 s na
gyon köszönöm hogy a vádat velem tudattad , s kérlek mél
tóztassál őtet, ba meglá.tocl vagy neki írsz, megnyugtatni. 
Hogy én neki igen kedves emlékezetét hoztam cl , azt a mi 
Bártfaynénk elmondhatja. 

Nem jó emberek. a hirhon16k. Egy valaki, kinek nevét 
nem teszem papirosra, va tagon ira rám ) hogy fn az ü chamk
tenh'ül 1·oss:.úl szólltmn

1 
hogy ö niiát lJPteg. Ezek az ő tulajdon 

szavai. S a vétket épen akkor veték nyakamba, mikor az 
ember cránt figyelmet siettem bizonyítani. Az életnek oly sok 
baja van , hogy nem szükség szaporítanunk. llígy nekem, ál
mélkodva olvasám vád?dat leveledben, s nagy megnyugtatá
somra van, hogy magamat tisztának érzem. Ila én ötct oly 
szcrefctrc méltónak nem ismerném is rninL találtam , ha én 
neki hálával nem tartozn{t111 is, mint valóban tartozom; a Te 
barátságod tartóztatott volna hogy felőle kímélés nélkül ne 
szólljak. 

Junius 3-d. értem haza , s azolta kétszer kcllc Eper
jesre járnom, hogy bírót kapjak az cxceutióra i mely julius 
27-dikérc van rendelve. lts még is ezen illő alatt ötven ível 
irtam tele. Életemet dolgozom sictv . - Mcgengcdj hogy Ké
zikönyvedct akkorára halasztom, mikor ezzel készen leszek· 

Ferslágom még is Pesten van , s a!Jban a grúf Mailáth 
Regéi magyarúl és németül. 1\1ihelyt f ljü a ferslúg, végig fu
tok a Ilcgékcn , hogy holmit ki ·ímílbassak, : leklilclöm a 
grófnak , de kikötvén, hogy híremmel essék a nyomtaü't:,; 
formáturua, papirosa, bctl'tji . .Jelentsd szives 1 szíves tiszt le-
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temet , és azt is ho�:y Búrtfaynénk vinni fogja a mit Mélt. 
Farkasné a szonysiLgnak a gróf jelenlétében ígértem. 

Én fekvő beteg vagyok, de azért foly a munkám. Fekve 
írom ezt is. - Tisztelem barátinkat, literatúránk díszeit, és 
annak és ezeknek megbecsülhetetlen barátjokat Forgó urat. 
Barátim, szeressét k egymást ingbatatlanúl; én azon leszek, 
hogy a mivel megajándékoztatok, soha el ne veszítsem. Édes 
nékem azon órák erulékczetc, melyeket társaságtokban töltöt
tem. Kisfaludynak mondjad, hogy festése elöttcm örök kincs 
lesz; ne i\rgcsc1; elvárom én bár meddig; elég nekem hogy 
tudom hogy fogom bírni. 

Most pedig, édes barátom
) 

vedd vég búcsúmat. Ha majd 
szent helyeken forogsz

1 
emlékezzél rólam is. Kérni fogom is

tent , hogy hordjon mindenütt szárnyaiuak árnyékában
1 

és 
hozzon minél elébb haza. Bár mé6 meglá thassalak ! Élj igen 
szerencsésen, és szeress változás nélkül. 

XCJX. 

ID. SCHEDEL FERENCNÉ!'\EK K \.ZINCZY. 
(Szépbalom

1 
jul. 8. 1829.) 

Gnadige Frau , Erlauben Sie, erlaube mir es Ihr ver
ebrtcr IIerr Gcmabl , dass icL an Ibrer mLHtcrlich en und va
terlicben 1''reude Theil nebme. Ibr wlirdiger Sobn 

I 
elessen 

Frcundschaft mcin Stolz ist, Lat Ibnen lhre alterlichc Sorge 
bclohnt durch den po111pöscn Akt

) 
mit wclchem < r seinen Doc

torhut errang. Gott lasse Sie beycle seinen wcitern Sieg er
sehen, und bringe ilrn in lbre Arme bald zurUck. 

Ihr untcrtbaniger Diener Frnnz Kazinczy.

c. 

KAZINCZYNAK SCHEDEL. 

Pest, julius 18. 1829. 
Vettem a Tek. Úrnak szivességgel teljes levelét. Köszö

nöm azt 
I 

a legforróbb köszönettel, s azon meleg részvételt 
mindenben, mi engem illet. Reménylem s óhajtom, hogy vála
zom már jó egészségben találja. 
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Mit nem adnék érl '
1 

ha Mailáth RcgéiL soha sem láttam 
volna! Ámbár öt közülük már ki volt nyomtatva, még is szc
rez tem nekik nyomtatót, nagy ügygycl uajjal - s akkor mi
kor az első ív már szedetett, fogja magát Szemere, s a javút 
Muzáriona számára kiírja ! Most már lehetetlen volt Károlyi
nak a könyvet kiadni

1 
mert alig marad benne három új. 8 az 

egész dologban ki szenvec.lett? Nem más mint én ; mert a 
Handbuch a Kazinczy cikkelyben mint ké ·z munkál hozza 
fel. Szerencsémre még eddig senki sem vont kérdőre 1J11ulice 
(privatim igen is). Dc mit feleljek a publicurn előtt? Elmond
jam-e , hog·y Sz. meglátván a Kazinczytól egészen nekem 
,,mint tulajdont" általadott könyvet kif'osztogatta hírem 1161-
kUI, s bele nyomtatta i11slwitcmee a Muzárionba? 8 ezt az a 
Sz. tette, ki ezelőtt másodfél évvel , mikor actiákra akartam 
a könyvet kiadni (mert semmit sem hagytam próbálatlanúl) 
azt monc.lta, hogy ö nem csak actiát nem vesz , dc példányra 
sem praenumerál , hogy elő ne segítse a könyv kijövetelét, 
mert Mailáth tőle megtagadta az Élet és Lit. II. kötete re
censeálását. Én mindezeket megmoncltam volna magam Sze
merének, s készültem is tö!JIJ ízben azt tenni

) 
e.le belcg léte tar

tóztatott. Nem tudok jobb formát aclni a dolognak
1 

mintha a 
Tud. Gyüjtem6nyuen azzal mentem a könyv ki nem jöttét, hogy 
Mailáth készül Regéjit újakkal megtolclva kiadni. De lesz-e 
ebböl is valami? Ismét én vagyok megkérve, hogy szerezzek 
nyomtatót. Mikor fogok én ezektől a bajoktól ment lenni? 
Most Mailáthnak irkáljak megint itt-létem utolsó órájaig? A 
Tek. Úr a papirost, hetüket, formátumot akarja látni. Ki fogja 
ezeket közleni távollétem alatt? Oh mért ncw határozta cl 
magát a Tek. Úr tava], mikor a próbaívet megkLilcltem ! min
den jól volt volna. Csinálja ki ezeket most a Tek. Úr Mailál h
tal, íme az adressze: per Pressbourg, rryrnau iL Veszele. 

Bajza, ki tegnap érkezett meg, tiszteli a Tek mat, s 
rám bízta , hogy a Tele Úrral közölném plánumát ily című 
gyűjteményének : 

KÜLFÖLD[ 
KLASSZIKUS .JÁTÉKSZÍN 

TÖBB TUDÓSOK ÁLTAL. 
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m lyn k mi1tdc11 kiilcte cgycgy drámát foglalna magaban. 
Emília ,alottival úuajtaná k zd ni s kéri a Tele Urat, mél
tóztatn k azt Bártfayné a szouysá0·uak állaladni. Vcrlégcre 
m \; nin s, dc rcméoyl �m fog találni , s liogy legalább har
minc t, ínos példánynyal ·zol, .. álhat honoráriumúl. A kül
sőre ruajd fogna ligyclui. Egy évl.J n négy kötet jönc ki. Az 
első még ez id "n. , 'zct1Ycy is fo 0• részt venni, s ruás k. 

Ki ·faludy tiszteli a 'I'ck Urat1 s azt izcni , hogy képe, 
m lyct 1Jci11.rid1 festett, múr ké ·z. II. liúsz aranyat kivan érte.
lla a 'l'ck. Ur 111 °· p;ycz benne, Kisfaludy a maga számára 
kiváltja. Err kér m a választ. 

Én még hónapban indúlok Prágába, onnan Karlsbadba 
m gyck. Bajza wajd fogja tudósítani a 'l'clc Urat utazásaim 
felől. 

'ziilcim ti ztclik a Tele Urat, valnmint én is, ki kegyes 
emlékezetébe ajánlott vagyok stb. 

CI. 

K..\ZI rczYNAK 'CBEDEL. 
Berlin, dcc · mb. . 1 2 . 

Min k Jötte utamat innen tovább folytatnám , a mi ta
lán egy hónap után fog történni , cng dje meg a Tek. Úr, 
hogy rö\·idcn tuc.16. ílsam a már rn gtcttröl annak 1.Jizonysá
gúra, ho'"Y a távolban i hív n mcgcmlékszcm egykori rncs
tcrcmről. 

J úli ns utól ·ó napján hagytam oda hazámat, s vele min
d�ot, a 111it lelkem tisztel, s :ivcm szeret és óhajt; Bécset pe
dig öt napi múlat:.'u:; 11tán , l\Iorávián kcrcszlUl egyenesen 
Prágának tarLottain. (;s l10rszúghan minden várasocskában 
régi cs1,li emlék kkcl teli templomokat és tcmclök t találtam 
s itt l�ú'i'iltam hogy nálunk ncn1 e ak kevés nyomai vagynak 
a r g i kornak, dc hogy 111r1_1;yr11· sirküvcink nincsellck is; épen 
ú ry irig-ylctt 111 a prilgai muz<'urnban a cschcklöl lit ralúra i
régi ·égc:k ·t a :X.. XII. stb százaLlokl.Jól. A könyvtárnok, IIanka 
űr, a I gnagyobb ·z!ve.3ségµ;cl fogadott, 8 ncrn átallotta a fá
rad úg(d n kcm, a c:éhbeliuck, némelyek t ex tewporc le i 
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fordítgatni. Valúban a e •h ncmzctn ·k rnindég több poclai 
lelke volt, mint nckiink. Némely poetai régiségeket ki is adott, 
Slvo�oda úr német fon.liLásávaL cgyLitt. Ila rú fogok még érni, 
írok valamit az 6 cseh lilcralúrárúl. Ki fc ·ti le érzéseimet, 
'l'ck. Úr! mikor Wallcnstcin palotáját jártam ö ·szc, dolgozó 
és hálószobáját, a lovagl rmct (Rittcrsaal) és tündér kertet, 
f'iirdöbarlangját, kúpolnájál' sLb.; minden még a legjobb ál
lapolbau ! Ila mi így I.Jallag·hatnánk fel alá R csarnokai
ban! Prág:'tnál kc\·és hely és város inL rcs ZilD.'abb historiai 
tckintctbcn

1 
dc a szépmü vck kcthcllöjc is lel leget , s bosz

szas volna, ha mindent eléliordani szándékoznám, a mi azon 
hat nap alatt milldcn léptcmcn meglepett, a melyek t ott töl töL 
tcm. Carlsbádban d -Carro könyvecskéjében a •rck. Úr és 
Szemere tudva lévő fordítá 'ail olvastalll. Hogy Kazinczy 
nincs itt e tündérviláglJan ! így kiálték. Innen Tcpli be men
tem, mely vizei által nem kcv sbbé híre'. A behatás , mely 
itt várja az ulazót , annyival kedve.3cbb , mert az alpcszi 
Carlsbá<lból elmenvén, itt val6ban olasz tájékban találja fel 
magát az ember, ba nem olasz ég alatt is. Most a buján ter
mékeny szép 'zá ·zország vett kebelébe; s majd az Albisz ba
sonlitbatatl::rn bájos vidékei, majd a szép Drezda a maga mű
vészeti rcrnekjcivcl; dc legnagyobb gyönyörüségcm vült két
szeri múlatáwm 'l'icelrn ,J, kih z invitálva voltam, s ki nem 
8ajnálta 'bak . pcarc Vihar.i,'tt fclol vas ni kedv mért, s én rncg 
voltam győzöd vc hogy a hír nem hazudik, midőn Tieckct a 
<lcclamátióban na.r;ynak ucvczi. Göthén k szlilclésc napja volt 
épen , s ennek Lillésérc Faustja adatott úgy, a hogy soha 
többé nem fogom látni. Lipcsében ez ízben csak egy napot 
töllöttem1 é · siettem W i ·scnfcl be, hol l\liillnernck, a 'chnld 
apjának, sírját mutattaLta:11 meg magamnak. Liitzcnnél a kő, 
hol a · éd Gusztúv esett cl. Dc a legszebb napok Wcimárban 
vártak rám hol Götbc u lvariasan (in bona 8ignif.) foga
dott, s fél /irát bagya magánál töltenem. J\lltam a nagyher
ceg és Sc:lJillcr f'írjolrnál , úgy a Hcrdc:rén61 s a, 'chiller és 
Wi land házaik kli zöbjcin. Excursi6kat tettem Wciruár leg
közelebbi i0·cn szép kiirül tcibc, és Jénába, holl, 'chillcr kertje 
vo11zoU kgalább. A híres Eichslaedtnek egy szépen c0nci-

:\., 
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piált 
1 

dc n\t szá z ajakkal elmondott latin b szédét hallot
tam. 'ziik gtelen említenem, hogy mindeni.itt ruegismerkedtem 
blre orvoi:jainkkal · Jénában Ludcnncl is. Erfurtban ott jártam, 
hol Luth r kelt és j:trt, tisztelettel léptem azon cellába, Lola 
nagy augustinus elmélkedett és szenvedett, s az egyházba, hol 
szarni dörügtek. Goethe cauinetjei

1 
parkja1 

<le kivált narancs
kertje tct zettek, dc jobban örültem

1 
midőn Eisenachot elhagy

ván a Wartburgra mentem fel 
I 

hol a reformátor miut Ritter 
G org rejtőzködött az aachcui birodalmi :gytilés után. A ká
polnában

1 
hol ö a várnépn k prédikált

1 
megpillantottam a ma

gyar címert. Valóban dobogó szívvel kérelem a castellán szép 
fiatal leánykájától, ki a várban köriílvezetett: Hogy jő ide a 
magyar címer? szép gyermek! ez az én hazám címere. Ej, 
uram

1 hiszen a tburi11giai mark grófné , a sz. Erzsébet, ma
gyar volt; s talán csak tudja

1 
hogy a thuringini markgrófok ré

genten itt laktak. Eszembe jöve a magyar királylyány 
I 

s 
b gy Marburgban van eltemetve, s fel lőn téve, hogy oda el
megyek. Wartburg tája, s a thuriogiai hegysége, az isten vi
lágának bizonyosan egyik fő szépségű része; innen gyalog 
járta1;:i meg Altenstein , Liebenstein és l\Ieiningcn nagynemű 
romános scénáit 

I 
mint egy aventurier, s voltak is aventür

jeiru
1 

melyeket lftbam és ·zívcm érezett. Az utólsó városban 
mely mostani igen jeles hercege alatt nagyon emelkedik: 
gyor szekeret fogadtam Bajorországba. Würzburgban az 
univcrsitás egyik professorának Handbuchot adtam, hogy a 
philos. és orvosi társa ágnak (mely elsőbb cimjénél fogva a 
széptudományokra is kiterjeszkedik) benyújtsa. Innen Hei
dclbergába mentem, a német természetvizsgálók és orvosok 
gyülekezetére. Itt számtalan nagy emberrel ismerkedtem meg, 
úgy szólván Európa minden részeiből. A praesidens annyira 
megörűlt

1 
hogy végre magyaron,zági orvos is jött, hogy azon 

beszédb·cn 1 
ruelylyel a gyiilést elkezdte, érintette is . .Az univer

sitá bibliotbekájában egy német codcxet találtam
1 

mely Ma
gyaror zág történeteit adja elő Mátyásig, s melynek megis
mertetését tőlem a Tek. Úr tán olvasta is már a Tud. Gyűj
teményben. A heidelbergi gyönyörű várban a híres nagy hor
dónál sokkal inkább meglepett Ottó királyunk szobra, egyéb 
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pfalzgrófokéi között. Manhcimben mcgnézt cm Kotzebuc há
zát; s itt láttam elöször a l ajna vizét is, sőt által i mentem 
rajta, hogy azt a nevezetes földet is lá · am 

I 
mely annyit 

forga kérdés alatt a francia háborúk alatt. Elmentem volna 
Wormsba s Majnai Frankfurtba i I dc ez esz tcn<lörc maradt. 
Núrimberga vonzott nagyon, s ba most n m mcnék oda, nem 
láttam volna sol1a 1 

m rt esztendőre Miinchcnbe menvén a 
'cbweizból, nagy kitérés volt volna. Leg zebb napjaim közé 

tartoznak azok 
I 

melyeket Nórimbergábln tülték. Ez még 
most is a régi

1 
és sehol sem érzi az útazó magát oly tökéle

tesen a német középkorba vis za.varázsolva. Voltam Hanns 
Saehs és Dürr házaikban 

I 
a gót gyb ázakuan; csodáltam a 

német szorgalom mindenféle muukájit I s a német müvészség 
remekjeit

1 
melyck

1 
úgy tetszik

1 
ruind oda g·yültek, Logy egye

temben hassanak a nézőre. A derült Erlangáuan Beregszá
szynkra emlékeztem; Koburgban pedig Koháry leányát lát
tam, kinek temérdek jó::,zúgai most .. stb. Ilildbnrgshausen 
és Scbmalkalden lettek most figyelmem szegény tárgyai ; az 
utóbbiban Luther is megjelent , midőn német hercegi védjei 
az itteni várban a híres scbmalkaldeni frigyet megkötötték. 
Keresztül utazván magán a thuringiai hegységen, okszor visz
szaemlékeztcm a természetnek azon scéuáira, melyeket a 
Szepesség déli részeilJcn csudáltam, midőn :izt 1824-ben jár
tam mc g. Góthán, Erfurton és Weiwáron kcrcsztülmenvén, 
ismét Lipcsében múlattam, s itt több napokig. A Michaelis
mcsse legnagyobb virágjában volt; meglátogattam az orvo
sokon kiví'.d a pbilolog llcrrmannt

) ki de melris Pindari irt, 
Krugota philo·opbot

1 
s Pölizct, a politicust és bistoricust és aes

tbeticust. Paulust
1 
a dlihös kálvinistút, dc legbumánusabb

1 
söt 

szeretetre méltóbb embert a világon, még Hei<l lbergában lá
togattam meg

1 
a mit elfelejték mondani. A lcgszive ebben foga

dott , s hazá.nkat illető kérdései főleg a ti confessiótok ál
lapotját illették. Lil) éböl Ilálába mentem. Ott hallottam 
először ítéletet physiologiai muoká.mról, s kitől? - a vi
lcí:; szerte híres Sprcugellől ! Iagyar borra invitált, s fa
míliája körében a legszelJb e t\'ét töltöttem. A nem orvosok 
közt, kiket meglátogattam 

I 
az öreg consil. Schiitzöt kell 
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et111ítenern, az Alig. Litrratur-Zeitung alapítóját, (ámbár túl 
van már a O éven , még tanít , reg0·cli öt órakor már ír, 
maga e iuálja a Lit. Ztg minden írének n!ólsó correcturá
ját, s így eddig már 12,000 ívét; minclen érzékei még töké
letesek), s egykor Schiller collcgáj�tt Jenában. Továbbá 
a rnagút túlélt Lafontaiot, prof. Grubert, a Wieland s a nagy 
Encyclopacdia. kiadóitt (Erscb tavai halt meg); végre ma
dame Robin ont, Tal vj név alalt a szcrbus dalok jeles német 
fordítún6ját. ·wittcmbcrgál>an Luther l>ronsz ::;zobrát (Scbac1ow 
rniive), Luther ba11gatóc �ruokát (Ilörsaal) , hol qua tbeol. 
prof. tanított, a templomot hvl predikált, és sírját, végre Me
lanchtbon házat nézegettem. Álltam azon helyen hol az utób
bik meghalt (s Nórimbcrgában, hol tanított; ugyan Nórimber
gában 18:;..G-ban állítottak neki szobrot), s kertében még most 
is lát zik kő asztala , hol egy nagy fa árnyékában szeretett 
tanulgatni. Potsdámot a nagy Friderik a szebb városok egyi
kévé tette, dc unalmas. A CbarlotLcnburgi parkban egy szép 
délutánt töltöttem; itt láttam Claurcnt, a német szépek iste
nét a románban. Az igazán kinUyi Berlin mindent nyújt, mit 
az é z s a mesterség nyújthat, de fájdalom! a természet sem
mit sem tett kedvéért. Igaz , most úgy is tél vagyon, de csak 
legalább kcpár vagy hóval fedett hegyeket látnék; csak hegy 
legyen! A budai fi nincs elcmentumában ott, hol hegy nincs. 
Sehol nem kínzott a honvágy annyira mint itt, e sík ország
ban. Most tapasztalom hogy igaz, mit a psycllologusok mon
danak, hogy a bcgyilakó ott emlékezik legforróbban vissza 
hazájára, hol nincsen begy. Különben az itteni nagy intéze
tek s az universitás nagy interesszét gerjesztettek bennem, 

legtöbb időmet ott töltöm. Lipcsébeu levelet kaptam hazul
ról, hol azt írják, hogy az orvosi kar tagjává választott; Ber
linben pedig a würzburgi „bajor királyi pbilosopbisch-mc
dizinische Gesellscbaftnak" vettem levelét egy diplomával, 
melyben annak corrcspondcns tagjává vagyok kinevezve. Meg 
kell vallanom , hogy a hol megjelentem a kUlföldön , a leg
, zívesebben fogadtattam, sőt, ha szabad e szóval élnem, ér
demetlen fivyelmet is tapasztaltam mindeniitt - s így Ber
linben i · .. 'z,�J tár asá.gokua is vagyok sokszor llíva , de tu. 

ÉS T LDY PEREN . 173 

clrJs társaságban is megjelentem kcttöbcu; a Humanila.tsge
sellschaftba s a kir. mcdizinisch-cbirurgiacbc Gescllschaftba 
voltam má.r invitálva) s mi 1t vendég cbuen is, amabban is már 
két ülésben voltam jelen. Drezdúban is rnlt szerencsém a 
praescs által a socictas pbysico-medicában bcmutattatnom, 
sőt némely úti orvosi tapasztalásaimat cléadnom is. Elgon
dolhatja a Tele. Úr, ex ternpore ! Ugyan féltem, dc csakhamar 
feltaláltam magamat. Valami -1:-5 hét ruúlva elhagyom Ber
líut; utam: Brandenburg, Mag<1cburg, Göttinga, Cassel, Mar
burg, Giessen, Fraukfurt, Mainz, Coblcnz, Bonn, Cöln, Aacben, 
J.ülicb, Lütticb, Brüssel, Gcnt, Brügge, 0 tcndc) London, on
nan Párizs (3 hónapra)) Genf , Lausanne , Bern, Bascl ) Frci
burg, Strassburg, Stuttgard, 'rübingen

) Ulm) Angsburg·, Mlin-
•:Jcn , Salzburg , Linz , Bécs s így - a drága hon. Ez mars

rúláru. Augustus elejé11 otthon leszek. Az idén 303 mérföldet
utaztam - de ez többet fog tenni ! 'l'artson meg a Tek. Úr
minden távo1ságl>an szeretetében úg·y, valamint én maradok 
ruin<lenlitt régi híve , '. F. m. p.

em tudom megnyerem-e az engedelmet a würzburgi 
diploma elfog�<lására. Bártfay egy csiuos kis cpistolával tisz
telt meg; én is epistolával akai tam felelni. De nem ment. 
Az élet azt mondja: Hccipe etc. Lakásom Kaiser ·trasse Nu
ruero 25, 1-sö emelet. 

CII. 

SClIEDELNEK K AZLr CZY. 

'chedel FerPncnel� Eazinc;;y Fe,·e,u; vaníti ;;:-:fres é;, lnílá:; lÍ;,z
leletét. 

,'zéplialom, de cmb. 31. 1829. 

Nagy érdemli, nagy fényü ban:tlom ! Bépersétclve álla 
lcrelem a Tek. Asszonyhoz, szíves kivúnságaimmal az új esz
tendőre, s azon kérésemmel

) 
hogy a levélbe tett papirosszelc

tet első levelébe_. melyet cl fog indítani 1 bércke::;ztcni méltóz
tassék

) 
midőn tegnap már gyertyavilágnál vevém Berlínböl, 

dec. 8-dikán írt megbccslilbetctlen leveledet. Édes barátom, 
örvendek magadnak , <le örvendek a hazának is , hogy ezen 
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úta<lat t be! éd, magadat ismeretekben meggazdagítbattad, s 
a nemzetnek a klilföldön b csUlctet csinál halál. Bár , édes 
barátom , útazásodat kidolgozni s nyomtatásban kiadni mél
tóztatnúl. Mi , kik azt az útat nem tebeténk, néked köszön
nénk, hogy a Te tapasztalásidban részesülhetünk. Az nem 
lenne oly száraz1 mint a mit a Tucl. Gyiíjteményben ol vasga
tánk. 

Lcrele<lnek sok lielyein sikoltottam fel
1 
<le sehol nem any

nyira rnint rniclőn írod, hogy GöLbénel töltbetél fél órát, meleg 
nyújas ·ággal fogacltatva. Irigylctten1 azon szerencsédet is

1 
hogy 

a Luther cellájában lebetél
1 

mert ha a thcol. kérdésektől bor
zadok i I ti ztclem azt a nagy lelkű, azt a hős lelklí embert. 
Bulondságai a század bolond úgai voltak

1 
s azokon is keresz

tül kelle esni. Heménylem G.'Hl.iével beszéllél nyelviink s li
tcratúránk

1 
s a zécbenyi1 

Vay1 
Andrásy és Károlyi hős telte 

fclől1 
s bár előtte valamit declamálúl vala magyarúl hogy ő 

itélhctne utánad nyelvünk ha11gzásúr6l. Bár Ticcknél s még 
a zép as zonyok körében is szólhatnál nyelvünk felől. A 
külföld nem cg·yeclül abban csalatkozik

1 
hogy má� a mi nyel

vLink
1 

más a tótoké. Kivúlt azt szerctném
1 

édes barátom
1 
ha ne

kik hexametereket pattogtatnál el. Tedd ezt majd Londouban
1 

Párizsban
1 

é valahol helye lesz. Engedd ne felejtenem azt a 
ké:·ést mely lelkemen fekszik: fcstesd és lithographáltasd ma
gadat Engelmanná.1 1 

feltétetvén a festő neve mellé peint a Pa

ris
1 

1830
1 

hogy az is documentálja ott múlatásodat. 
Én és házam népe ez öszszel sokat betegeskedénk

1 
s 

Emílt még is leli a hideg ... Én azonban elvégzém a Sz. Haj
dan Gyöngyeit

1 
s azok Budán nyomtattatnak már. Emília Ga

lottit újra lctisztáztam
1 
most ara Sampson és Minna von Barn

helm vannak munkában 
1 

'allustiust pesti útam óta is újra 
dolgoztarn

1 
biographiámat folytatom. A mit Muzárionban Cso

konai felől mondottam
1 
rám is iszonyú veszélyt vona

1 
s onnan 

a honnan nem várád; s onnan azért is, mert elhiteté magával, 
hogy epigrammom (1Iandbuch .fI. 44. lap) reá van írva, ho
lott ö történetet soha nem írt. Nem megbántott kevélységből, 
hanem mivel úgy hiszem 

I 
hogy mikor a tanácskozás helyén 

tett szavunkkal ellcukczuek, vagy meg; kell vallanunk hogy 
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vétcttlink, vagy ha ucm vétettünk, vítatni kell a dolgot, újra 
fogok szóllani Cs. ftlől, s rnegmutatom

1 
bog;y ő úgy n m szlt

lctctt Árpádiászt adni I mint harangot önteni , és hogy ö oly 
firkálású ember volt

1 
mint a németek közt az i tenbcn Loldo

gúlt Kotzebűc. Dc mind ezt nyúgalomban teszem. -- Bará
tink fel'.H semmit nem írok, mert azt magok fogják tenni; ma
gamról semmit , mert nem tudnék mit. És így ide írom a Sz. 
Hajdan Gyöngyeioek hymnnsi szárnyallású praefátióját. -
Az isten angyala védje minden léptedet. 

A Há rfa. (1. Kazinczy F. Versei, Gyémántkiadás 87. l.). 

Ennek legalább az a baszna lesz 
I 

hogy ha prosódiánk 
folöl lesz sz6

1 
felolvashatocl, ha könyv nálad nem lesz is. 

Ha Balog Pál úr veled talál lenni , mikor ezt veszed, 
köszöntsd barátsággal. Az az úr jó darabokat ada Zscb
könyveinkbcn. Élj szcre11cséscn

1 
tisztelt szeretett ba,·átom

1 
és 

ba majd Londonban és Párizsban lészesz , emlckczzél meg, 
hogy barátod felejteni fogja bajait, ha leveledet veheti. Fe
kete Gáspár urat a párizsi követnél köszöntsd nevemben. Nem 
régen kértem meg hogy szúmomra irasson ki '?_!amit al, 
lustra nézve. Legyen gondod rá

1 
hogy vehessem. Olclem ke

vélykedő barátsággal. 

CIII. 

KAZINOZYN AK SCHEDEL. 
London, rnartius 15. 1830. 

l\fég Berlinben vettem szíyc leveledet i de az ott töltött 
végső holnapi elfoglaltságom 

I 
s attól fogva ckkécli vándor 

élctem
1 

nem hagyának időt a felelésre. S most hoo·y neki til
t m

1 
n..:cnnyit nem írhatnék! De elégedjél meg ezen kcvéss�l:

a többit tán nyomtatva fogod olvasni. l\Iagdeburgon 
I 

Göttrn
gán , Caaselen I Bonuon, Colónián , Aachcnen, s Brabant és 
Flaudria minden városain keresztül - mindenütt a sziiksé
gcs rnúlatással - a tengert Ostendénél értem cl

1 
s ott e hó 

ö-k. hajóra szállottam reggel, s estvc szercncsé cn megérkP,z-
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tcm Anglióban, Marget ne,ű tengeri városban I s más nap 
cstve a legszebb vidékeken keresztül LondonlJan. Itt Bow
ring úrban, verseink angol fordítójában, a legszívcseli b ba
rátot találtam fel 1 kinek minden gondja az1 hogy napjaimat a 
legbaszr:o abban töltsem. Általa bé vagyok vezetve a legszebb 
körökbe 1 t ndós túrsaságokba1 mindenhova hol nevczetest lút
hatni 

I 
s rui11denlitt úgy vagyok fogadva, Logy 

I 
bár minden 

városokból 
I 

hol múlattam 
I 

édes emlékezeteket hoztam ma
gammal 

I 
innen bizonyosan a legédescl.Jbckct fogom. ÁLUbár 

csak ezen hónap végeig t!lara<lok itt1 még is1 reméoylem, Lou
dont jól fogom ismerni, s rncglcbet 

I 
ha írok valamit útamrúJ1 

a londoni út lesz az első. B lcbb az orszúgba nem megyek, 
mert eddig is már iszonyú sokat költöttem ; de egy púr excur
siót még is tcszek1 Windsorba1 Grccnwichbc stb. Míg ezen le
velemet megkapod1 már Párizsban leszek1 hol ügyedet Feke
ténél híven elő fogom mozdítani 

I 
s róla a maga idejében 

tudósítást adni. 
Bowring munkája a m. poesisról Eszterházy Pálnak 

van ajánlva 1 s egy hozzám írt sonettcl kezdődik. A históriát 
követik 26 költőkből választott darabok, s G5 népdal fordí
tása. A választás nem mindég szercncsés1 a fordítás többnyire. 
Itt

1 
hol az embereknek soha cszökbe sem jut hogy magyar 

van a világon 
I 

B. által terjed igyckezcteink ismérete. Mun
kája már miami 15 angol újságokban van ismertetve, s ezek
nek olvasói számtalan ezrek. Imitt amott darabok is vannak 
belőle közölve1 s ezek közt némelyek Telőled is. Egy Bar
row nevü tudós angoltól hallottam a Békákat felolvastatni. 
melynek fordítása remek1 s ő a darabot igen jclesnek találta. 
Vannak pedig fordítva a következendők: Tanitvány 

I 
Borz, 

Békák1 Az ö képe 
I 

A Sajka 
I 

Milliók között, A kötés napja 1 

A Hexameler és Pent. 1 Minnyi 
I 

Cupido és Oroszlán ( egy re
censio ennek originálját a görög authologiában találta). Ne
ved alatt ezen mottó ... van: Omnia cantat 

I 
omnia ornat1 és -

de ne nevess 
I 

mert B. a satirát megértette 
I 

hanem ezt a sort 
azért szakasztotta ki belőle 

I 
hogy töl>b-oldaluságodra emlé

keztessen: ,,Poeta vagy s historieus." Azonban nem tagadba
tom1 hogy annak1 ki ama Izére emlékezik elcvenen1 egy kissé 
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furcsa. Kisfaludy Károlyn�Ll ez van mottóúl: Par nobilc fra
trum, - s így sok másnúl igen jó. - Én megint fordíttatok 
vele 

I 
s lehet 

I 
hogy egy ruásolli k kötet is lés'l.en. De ennek 

számára nagy gonddal vúlogatom ki nch a darabokat1 s ez a 
II-d. kötct1 ha elkészül 1 bizonyosan igen jó lesz 

I 
s az elsőnél

több díszt fog reánk deríteni. Ö bajlan dú Kisfaludy vígjáté
kaiból is egy kötetet elkészíteni.

Tudom nem kevcssé fogsz a következendő hírnek ürülni. 
Eszterházy Pál 13 esztendős fiának nevelője, egy bizonyos 
Maycr1 Vasvármegyei fiatal embcr1 jeles hazafi 1 s a sziiléknck 
tökéletes bizodalmát bírja. Ez a mi kisded Miklós un í:.ból1 ki
nek az isten jó főt s jó szívet ada 

I 
hazánknak egy jeles 

polgárt 
I 

s nyelvünknek bizonyosan nagy pártfogót ncv_cl. 
A kis Eszterhúzy1 mikor B-tól megtudta I hogy Londonba Jii
vök 

I 
azt mondta 

I 
hogy nag·yon szeretne látni, mert B. és 

Mayer ki tudja mit beszéltek neki rólam 
I 

s így B. múlt csö
törtökön egy soiréct adott 

I 
hol a kis Eszterházy is jelen volt. 

Mikor beléptem1 Mayer mindjárt magyar sióval és barátság 
gal1 s a mint látszott örömmcl1 köszöntött; Eszt. pedig nekem 
jött1 kezemet ruegszorítva1 s magyarúl köszöntve. Mikor azt 
kérdeztem tőle: mikor Yolt ulólszor Magyarországha11 1 ezt fe
lelte: ,:Még én nem voltam Magyarországban, Hatisbónában 
szLilettem 1 s most mindég itt vagyunk. Dc azér magyar va
gyok1 mert uramatyám is az; éd ugyan szeretem a magyaro
kat." Mikor clment 1 azt mondta: Ug,;an látogasson meg 
édes S. úr ! Tíz órakor van a legjobb itlíJ; azután fogok va
lamit fordítani is magyarra." Ö énekli a Földiekkel játszót 
is, és mcgigértc1 hog;y1 ha eljövök1 klavír mellett fogja protlu
cáln i. Vasárnap reggel meg akartam látogatni 

I 
dc nem volt 

otthon1 este pedig hozzám ,iött maga a nevelővel. Azt mond
ták hogy a herceg (a követ) szívesen fog látni. Holn ap van 
szándékom oda menrii. Nyelvünk hangját sem Gocthe1 sem 
Tieek1 sem Schlegcl nem hallottak 

I 
mert nem kivántak1 s 

nem leshettem ki az alkalmatos szempillantást; s tolongó nem 
akartam lenni kinesünkkel. Dc hallották sokan mindenfelé. 

Januáriu 29. Berlinben, az angolhúzban Berlinnek 
több (valami 20) tudósai előtt tartoltam egy elüad\i nyel

lü\ZINCZY Jtl:l IUSF KÖlU� 
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vlink alkotmányáról, s akkor szóltam prozódiánkról is , és 
felolrastam miucleuféle rímes és rimctlcn mértékelt versein
ket. A Bowringnál Yolt társa:,ágbau lesték bazámfiaival való 
beszédemet , s kedvező észrcYételckct tettek itt is, miut min
denhol. Örülök anuak is, hogy számtalan ismerkedéseim által 
leltem alkalmat sok jót mondani nyelvünkről és ró unk; nem 
sok tűzzel teszem: az útazó magyar nem lehet egyéb mint 
zerény, dc Úf:T tartom bogy adúu hiszik, a mit mondok. 

Még egyet, Tekiutetes Úr, miuckelőltc ezt berégezném, 
a mi nagyon szívemen fekszik. Sokszor kértelek, gyüjlenéd 
össze minden eredeti verseidet. Nálunk csak az tartatik poe
tának, ki iu ma' a lép fel; s valljuk meg, Logy a csupa ol
vasó nem könnyen isruerkcdhctik meg a költővel, ha darab
jai úgy el vannak szórva , mint a tieid. Együtt kell lenni 
mindennek, hogy egy a másik által legyen világosabbá, hogy 
a költő 'pályájának tcndenti:ija tárYa álljon. Ehhez azt ra
gasztom, Logy a kiadó én sz retnék lenni. Ha darabjaid mind 
Pesten lesznek haza jöyetelemkor, elő fogom terjeszteni azok
nak elrcmlelé érül való Yélckcdé�cmet ,  s a mit te azután jó
na fogsz találni1 azt teljesíten<lem örömmel. Láttam számta
lan francia és augol kiadásokat utaztambau, s reménylcm a 
nyomtatás, al meg fognál elégedni. l\Iajd ád az isten módot rá; 
Yelinen szeretném egészen, s képpel; előre bocsátván verseid
ről egy értekezést. Ne késsél1 az idő itt van. Lehet hogy többi
barátink is azt teszik a magok munkáikkal. Élj igtn bol
dogúl. 

CIV. 

KAZINCZYNAK SCIIEDEL. 

Pest, sept. 25. 1830. 
A Mailáth Regéi kezemuél vauuak. A bevezetés meg

lesz, és közölve a Tek. Úrral megjelenése előtt. 1\Iivel pedig 
most a M . elolvasá ára rá nem érek 

I 
azt az eli.íszót is arra 

az időre hagyom 
I 

mikor két harmada nyon.:tatva lesz1 mert 
úgy olvasva i, corrigálva is egy:::zerre lesz. 
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Szemerét a Tek. Úr félre értette. Ö nem úgy contra
bált Károlyival, s Károlyi ily cgyczé re sehogy sem léphetik. 
V un reményem, hogy úrubúr több foliuél ki van már nyom
tatva (a Ilebe 

I 
Auróra , Muzátion kötcteib"'n), Károlyi által

veszi tulajtlon Verlágúl. Ennél fogva, mélióztas ék miuél elébb 
tudósítaui, últal akarja-e a. Tck. Úr neki adni, s mily felté
telek alatt? 

Igen sajnálom 
I 

hogy mind eddig· a TTasekl'öl nem et
tem értcsíté ét a Tek. Úrnak. Az oly dolog lett volna 1 me. 
lyet én kedvvel és buzgó1:iággal viLtem volna véghez. Vagyok, 
s a többi. 

cv. 

SCHEDEL TEK KAZ1.r1CZY. 

Toldy Fe,·encnek K.uzi,ic;.y bcmíti sziv�s ti.zteletét. 

l'jhely, oct. 5. 1830. 

Fogadd szíves örvcndésemet szerencsés megérkezésed
bez a német, angoly és francia földről 1 ti ztel} szeretett bará· 
tom; f gadd szíves hálámat azon nagy becsli örömökért, 

melyeket nekem onnan is adtál. l' c,élykedtcm szereteted

nek ezen bizonysúgaiva 
I 

s zcmp'.ényi barátim örvcudye ol

vasták Bcrlín hől é' Lon onl.Jól irt levelci1let. D engedd mon

<lanom 
I 

azok nem eloltják I 
hanem csal inf_crlik a szolll

jat. Bár azt nyerhctnéuk 'l'üled Logy ezen útazá otl jegyző

könyvét végi; forgatv: 11, a mit a kLilfo1dön látúl 
I 

az eg·ész

honnak elmom ar ád. A haza é1 ti mit vehetne a Te tu<lGmá

nyaicltúl, a 'l'c fé ·fi szépségü stílusoJban. 
Hogy :Fekete Gáspúr teljesíté vala kérésemet, s azt a 

mit Dnssanlt i ·a Sallustius felő,, nekem megktildötte, én egye 

nescn a Te emlékeztcté„ednek kö zJnöm. Yalól.Jan az ér

demlé b"gy Lcki és Kéked kéré::icrulllcl alkalmatlanko(ljam. 

Ho:y a l\Iailúth Reg 'i vdaba már jdenjc 1t.:k meg, na

gyon óhajtom1 s szivew elég·gé cm! °'keztct hogy Kúrolyi Ist 

ván úrnak sokkal tar ozolll. TetlJ. tehát a mit tehetsz. Vak

tában javallok miudent a mi ne cLl t bizcni 10°·, s egyedül 

azt kérew bogy rninekclőtLe ho,.zá fognak a nyorutatá hoz, 
1 

12* 
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láthas�am rnily<.;n bc!lík, ruilycn formútnm, és milyen papi
ros fog hozzá vétetni. - Elborzadok az Ezer és egy Éjbe pil
lantvúu. 

Verseim letisztázva várjúk rcu(1cléseclet; egyedül epis
toláim vannak bútrn. Hogy azok valaha jussanak sajtó alú, 
magam is ólujtom, s keYélykcclcm azzal, hogy kiacl6jok lenni 
mélt,�ztntol, édes lnrútom. Dc elborzadok midőn azt a tarka
ságot látom. Mnsterkartc anzuseben ! Azonban te lúsd mit csi
uúlhatsz belölök ; és a daraboknak mely rcm1et adhatsz. Első 
alkalommal k lildöm a lctisztúztahtt, s írom az Epistolákat 
is, mihelyt rá érek, hogy azokat is yclJesd. 

Élj szerencsésen és szeress tovúl,bú. is. Azon leszek 
rnin(lcn erőmmcl1 a mi van1 hogy azt érclcrn lhes 'Cm. Szíves 
tiszteletemet sziiléidnc-k. Kérd I kérlek I hogy engem hccscs 
emlékezetekben megtartaui méltóztassanak. 

C\l. 

KAilr' 1,YN,\K , 'CIJED8L. 
Pest, oct. 26. 1830. 

Vettem oct. G. irt levelét a Tele Úrnak 
I s arra csak 

most felelek, mivel csak most végeztem a Regél- iránt Káro
lyival. Azok tehát csinosan rueg fognak J·clconi a kisebb for-

• 
J 

matumban· 18-atl rétben-e, azt u6ya.n 1 cm tudom
1 

mert nekik,
ha nem hitázok I itt arra a formátumra nincsenek Durch. 
scbuss-líneáik I pedig 6n azt kivú nnúm hon-y c1 nrchsehis ol
tassa: ez eZsü rcqnisituma. egy szép kiadásnak. 

l)róbalapot fogok küldeni , mikor lC'sz. A uonoráriutn
100 �öt�it ?él<lány. Fájdalom' pénzt nem 1udlam tölc kapni

1 
s

ennyi pel<laoyt is, és még· kötve is , nagynebczcn. Dc hiszen 
meglássuk

1 
tán eladhatjuk a pél<lúnyobt. K6t kötetre lesz 

felosztva, s különb les.� az 1001 Éjnél. 
Verseit nagyon várom a 'fel<. Úrnak. Mihelyt itt lesz

neki öszvehívom barátimat I s tanácsJ,oztrnk a rendről. Sze
gé�y Vitkov_irsm:k. V erscit válogatv:i. éll és rö1·ö„miarty szán
dék.ozunl· k,iadm ha�onl<'lan, lllitd Vöriismarty a magáéit

1 
s

éo a 're{, u réit. 

181. 

A plánumot jóváhagyása alá fogom bocsátani a Tek. Úr
nak. Károlyi a Regék első MS-ának utolsó l evelét kéri1 melyen 
a censura van1 hogy ne kelljen újra Drcschcrnck in, tál ni. 

Lesz-e időm 1 utazásaimat leírni? nem tudom. Igen so
kat tennének. J: émetország két kötetet adna, Anglia egyet, 
Franciaorsz(1g egyet I Belgium I St:hweiz , Ola zország lega
lább egyet, s ,én igen el vagyok f'oglalya I ruin t kis praxi
som által, mely már meginclúlt, mert igen lelkisrnerctes va· 
g·yok, s a mellett nagy ca.coclubius I hanem a literatura állal 
is, melybe ismét bele . odortak. 

Holnap mcgilnncpeljlik a nagy napot Joscphiunél. Ob 
édes Tck. Úr! Éljen még igen sokáig közöttünk 1 

Szemere ismét a régi kedves ember, mert egészséges. 
Döbrentei pöffeszkedik és bujkál. 

Tisztelik minden barútjai a Tek. Urat 
I 

s azok köz Öl 
legsz.iveseoben hű szolgája Schcdel. 

CVII. 
SCIIEDELNEr IU.ZI JCZY. 

Scl1eclet F01·encnd Ka.:i11c,:y Pere11c l-ct1'lÍti s,:fres ti'szleletét. 
Újhely, nov. clsöjén 1830. 

Tisztelt kedves barátom, Elfogadoru a Tck. Károlyi úr 
ajánlását, még pedig nagy örömmel. Szívesen köszönöru b a
ráti fáradozásidat. Kinek van i nkább szüksége pénzre mint 
nekem I minekutána a prokátorok istentelen kezeikből még a 
septemvirátus scntcntiája sem tuda kikapni? Dc érzem éo,
hogy typographusainkuak I 

lJár oly gazdagok mint Trattner
és Károlyi ural , pénzt adni bajos , s én megel6gszem itt a 
száz nyomtatványnyal1 dc azt kötöm ki: 

1. Hogy igen szép betük, s 
2. Igen szép papiros vétessék a m unkáboz1 

3. Hogy ritkított sorokkal nyomtattassék. 
Borzadva látom az Ezeregy Éjsz. példányát, melyben 

betü, papiros rosszak I és a 2-d. kötet nem dnrchscbissolva

van nyomtatva.1 holott úgy az első. Valóban Vörösmartynak 

inkább kellene tisztelni uagy érdemeit.
Megtartottam-e a Mailáth Regéjinek má rcensúrán for· 
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gott e omóját, nem emlékez Ill. Ha m gva.11 1 kuldöm; de ma 
nem mehetek haza, nem keresheti fel senki a háznál. 

Ila utazásodat nem olvashatom, perlelli fogok sorsom
mal. Barátom 1 mennyi jót tenn6I a hazával, ha azt megírnád 
6s kiadnád. Adjanak N"6ked arra az istenek mind kedvet 
milld i.ircs éget. 

1 

Köszönöm anlla.k a tisztelt barátn6nknak kegyessé
gét, a ki nevem napján bcllneteket magánál lá.ta; köszönöm 
barátságos eml6kez6steket. - Oktobcr 27-dikén én is sorba 
emlé�ezé� minden baráti1 ról. .\. szUlctés napjának az adja 
me� 1gaz1 becsét, hogy akkor bizonyo ·sággal remélhetjük, 
liogy barátink rólunk emlékeznek. 

Verseim csomóját, az cpistolakon kivül1 melyek nincse
nek letisztázva , itt küldöm. Akarva hánytam el a darabokat 
egyedül a legelsőt tettem első helyre , mert ügy liittem , hog; 
az oda illik. Lássuk tehát , tis7tcit kedves barátom, mi jót 
tudtok tcnrn e mustcd�a rtokú6l. 

Minthogy a Vitkovics Verseit is szándékozol kiadni 1 ide 
teszem a mit bozzá.m Mocsáry Antal úr kLilde. V. 1809. en
gelíl szóllita meg , hogy ha a háború őtet el találná t mctni 
s én fcnmaradn6k 1 tartsam fel emlékét . .Midőn tehát mcgbala: 
azonnal kibirdettetém az újságokban) hogy teljesítem akarat
ját. Dc testvére nem küldc hozzim semmit. Tisztelem a meg
tagadást; nekem elég hogy akartam tenni a mit a barát':lág 
kívánt s tisztcmmé teve, s szívesen örvendek , hogy ezt Te 
teszed , kinek megtisztúlt érzését s iudományait uálamnál 
senki még inkább nem tisztelheti. - Élj szerencsésen , dísze 
öröme barátidnak. -

' 

Pöf __ úr na�yon b�füte magának; ezután nem fog oly 
zemtel�nul taréJo_skod111; dc taréjoskodni mindig fog, s a mely 

rava�zsaggal eddig tnda némelyeket megkapni , úgy fogja 
magat kcdvekbcn meg is tartani. Mindcure kész ö, csak pil
logbasson. Miattam bízvást; az efféle engem meg nem bánt 
soha, dc midőn a. rodsz ember plctykálgat, hogy mások kis
sebbek legyenek mint ő, az legalább felette alkalmatlan por
téka, és hogy a mi két lelkes barátunk elébe vcté a basilis-
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cnsnak a tükröt, az ugyan felette jól történt*). Egy barátom 
írja, hogy látta Pöf urat, s ámbár volt alkalom reá , Pöf elő 
nem hozta baját a mieinkkel. - A Yorick Levelei feszes és 
ne ologismusokkal eltölt fordítását a mi egyik bariltunk meg
támadója azzal 1ncnti, hogy mjtu. akrmi ho.r;yni az ángoly színt 
fordítója. - Ila ez súlyos mentség·, mi fog tehát kárlioztat
batni? -Én Pöf urat szeretni nem tudom: de ha jót írand, 
a mi eddig rajta felette ritkán tudott megtörténni, én leszek 
az első1 a ki dolgozását imádja. Mert gyűlölni a rosszat szabad, 
de soha sem külörnben mint nemességgel; s mikor a közjava fo
rog szóban, szemólyes idegenségről nem szabad emlékezni. 

Toldynrik küldöttem 1830. nove1nber elsöjén: 
1. Sípját s e koszorút. 

2. Kékellő violák 
3. Nem kérdem én azt, kis madár 
4.. Zellim legelső rózs. 

5. Szökj Epigramma. 

6. Küprisz ez itt? 
7. Jön, lő, s gyöze ! 

8. Antinou ·. 
9. Venus Callipygos 

10. ló és Jupiter. 
11. Madonna Carlo Dolcétól. 

12. Psyche a lepével. Oh a mennyi lyányka. 

13. Laokoon. 

14. Karlsbadi fördöre (Poetai Berekbe van helye, mert fordítás), 

15. Olasz dalt német drombhoz. 
16. Elmaradá,, te vagy a keserű 

17. A szem latoi tanult. 

18. A büuösök. 

19. Lucretia. 
20. A nagy napon. 
21. Bibaroak két nagyja. 
22. Gróf Ráday Erzsi. 
23. Mezei Virágok. 

24. Az Erdő. 

25. Graphidion. 

26. Pór gög. 

27. Váradi ferdőben 

*) A eonversatioos-lexikoni pörre vonatkozik itt K. F., különösen 
Bajza és Fenyéry irataikra Döbrentei ellen. 
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2 . E hu1rn u -'p. 
29. Distichon er dete. 
30. Koptusi intc:s. 
31. 8ulpicia (fordított darab ; C's így a Poetai Berekbe). 
3'.... Leonichis (Lcouidás nem fordítás). 
3:J. Halld Vayt. 
34. Reményem cltiínt. 
J5. lCeresztes Rílint. 
3G. Felfele tart miutlég. 
37. f s , csak szóllani hngyj. 
38. Égtem érted. 
39. A tisztulás inuepe. 
4.0. Az oktalan h"lc,. 
4.1. Plátó Jcl!-e valék. 
4'.?. Kant é llom r. 
43 Elfol) a kétezer ·v (A 1apoleou és Luíza menyegzőjére). 
44 .. Egy lovat, egy tehenet. 
45. Hittem az c,knek. 
4G. Amor az Oro 1,]ánon. 
17. Az Inn h,ítán. 
48. Fclre a gőgössel. 
49. T,h·ol vngy mindég. 
50. Tagy cl rövid biint:k 
51. Szirt, rcntlíthet tlcn. 
5�. :XJ írliget 
53 Pnsd a l>ajt. 
54. T,1rts:i meg Emópát. 
55. Adj örömet. 
56. 2ztrígy. 
57. Ö m}íst sz rct. 
58. A z�ÍJJOr ömlik. 
59. f-;zcmeréhc;;. 
60. T 'gccl n) iij:is anyád. 
Gl. Spissieh. 
62. B. Wcs. eléuyi l\likló . 
63. Gr0f Draskovics János. 
G4. Titkunkat sejti n :nj 
G5. Szép a foltluzzadt. 
GG. Pá, zthnry s11ja. 
67. Martiunziinak itt áll kápolnája. 

,\liclön az hajnal elveri álmomat. 
6\1. Szompolyg,·a tértem félre. 
70. Csalárd örvények. 
71. Ürrué11yi. 
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72. Milliók közt. 
73. A kit Atbene nekünk. 
74. Mint a szerelmes járja. 
75. Egy fia volt ottan. 
7G. Ott Armída vcvó. 
77. Rákoson. 
78. Hösünk zengö karvasára. 
79. Az a kis lyányka. 
80. Mely boldog óra. 
81. Orphcus a tckcnös. 
82. Le�ínyka dalt, dc ne. 
83. Brekeke. 
84. Arcképek. 

a. Zrínyi. 
b. Egy nap nem épült. 
e. Ráday. 
d. Báróezy. 
e. Pécz, li. 
f. Himfy. 
g. l(is és Berzsenyi. 
h. Teleki József és Ádám. 
i. Gr. Dcss. Józs. és T 1. Fcr. 

85. Gibárt és Irma. 
Poeta vagy s historicus. 

Poellli Ber6k. 
86. Ne fusd, leányka, 
87. ryögdcllő gyenge. 
88. Tavasz árnyában leltem öt. 
89. Báj arcod Blidli. 
90. Sz':inlak titeket. 
91. Ah ki hozza. 
92. Hej te álnok csintalan leány tc. 
93. l\1int a harmatozó. 
94. Elment Chloe. 
95. Ila holna1 élek-e. 
96. Fiam, te is. 
97. Én szeretek, szeretve vagyok. 
98. 'zunnyadozám s a ezent Cyth. 
99. Fcgyv rt akartam én is. 

100. Az é_ijcl a midöu már. 
101. Kis fecske, te mihozzánk. 
102. Leányka dőlj le 
103. A föld iszik. 
104. Ha bort iszom. 

185 
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105. z 'p galamb. 
106. A sz p Cythcr férje. 
107. ] logyha életet szer zne. 
108. Í!-(y szóllnak a leányok. 

Gibraltár. ) 
Mcny

cr·rgés) 
(Dayka Vers i mcgelt állanak). 

100. N •kcm szép kis magyar lyány (Pórdal formájú pajkosság). 
110. 111. Grúf Mailáth Antalnak. 
112. Hogy lelkemnek lelke Le légy (görögb.) 
113. Ajkaimon lebegett lelkem. 
11'1. Pindaru Olymp. VI. éneke. 
115. C,emcg 'luc. 
116. Grammatikai Epigrammák. 

a. ,\jánhis. 
b. Az olva óhoz. 

1. Könyvgyártó. 
2. Jót sjól. 
3. Hogy soloeeissálok. 
4. Dipbthongot. 
5. L 'l kn k veve Róma. s Athen. 
6. Kárist mond. 
7. UtAljn. a poctáL. 
8. A +B =
9. Berki szokottat. 

10. Szólj, s ki vagy. 
11. Repkénycs poharat. 
12. Ah mi elég. 
13. Nyargnla. 
H. TernH:sz t, te vagy. 
15. Engemet a sokaság. 
16. A foltatlanság. 
17. 'l'e cifra szókkal élbz. 
18. A poezis kikap. 
Hl. Nem szerelek nehezet. 
20. Jtlrj egyenest. 
21. A Gcnic. 
2�. 'az az Ílj miertjobb. 
28. IIrlmeczylicz. A szerecsent mosod. 
'24. A nít rÍLt. 
25. Mert én is mü vész. 
26. Korholtatni. 
27. Embert mondva. 
28. Boileau után. 
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29. Hallgasd a n1rst r szavait. 
30. Vén Kántor. 
3l. ct trop d' exaclitude. 
32. Borz. 
33. Dayka, Csokooay. 
34. Bántani mást vadság. 
35. Caystcr. 
36. Két szót h'lll. 
37. Keríí ld s bajházd. 
38. Ungvár-Németihez. 
39. Rontott mert épít ni. 
4.0. Jó nem kell ha az emberiség. 

117. Egy Emlékkönyvbe. 
118. Romában és Román} ivUI. 
119. A kegyes Ti tus (i\Ictastasio ooperája). 
120. Göthe után: J bbomhoz. 
121. Barthos Muki. 
122. Bölöni Farkas Sándorhoz. 
123. Malonyay. 
124. Sólassy. 

UVIII. 

SCIIEDELNEK KAZINCZY. 

Scherlel Ferencnek Kazinczy Pe1'enc szíves tiszleletét. 
(Kelet nélkül). 

Sietek tudtodra adni, tisztelt kedves barátom, hogy a 
Mailáth Rcgéjinck ccnsor álLal jóvá bagyott kéziratát se
hol nem lelem. Könytelen leszen tehát Károlyi úr a kézirást 
Drescher úrnak bemutatni. Ha az érne valamit, bizonyo sá 
tehetném, hogy c�cn újabban semmi nincs1 a mit az clsöbben 
változtatni parancsolt. - Várom a Mutatót. 

Verseim csomóját eddig vetted a mi ti ztelt 1Jarátnénk
tól1 kihez azt Z ]inka kispap nov. 4-d. vitte. Sokat azokban 
mcgvcthctsz lJántásorn nélkül; ilyen az a boh6ság1 mely e 
soron kez dödik: ... Vékern szép kis uiavyar lyríny. 

Major Barthosoé asszony itt kUld a rni kedves barát
nénknak egy levelkét, szomorú hírrel. - Wékey Károly ba-
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rátunk tegnap ruegholt. Kérlek', méltóztassa! a levelk�t ke
zéhez juttatni. 

B ár ez a mi kedves barátnénk nekem pénzt kUldhetne, 
é minél többet. De nekem nem csak pénzre van szükségem; 
Szemerét kértem, hogy pénzt kapván onnan, vegye altal ké
peimet Richtertűl1 s azokat és egy rizma papirost (a mustrat 
vette tőlem) küldje a pesti vásárra lement kereskedők ál
tal, most pedig általad, ti ztelt kedves Larátorn, arra kérem 
Fenyéryt, hogy nekem vegye meg 1. Az V. Ferdinánd ma
gyar király, képét, 2. A Lajos-Filepét, 3. A La-Fayettc-ét1 
melyeket Lichtuél talál, s a szerint bepakolva, a mint itt kö
vetkezik, adja által Tck. Bártfayné asszonyságnak. A vá
sárra ment újhelyi kereskedők ezt is elhozzák. 

Uta [tás a kdpek bepakolása eránt. 
Mintegy bat árkus papirosat össze kell görgetni cylin

der formára, arra kell görgetni a képeket. Ismét hat ív papi
rosat rá görgetni. Akkor a boríték papirosba tekerni, s há
rom helyt spárgával által kötni és ott lepecsételni. Nagyon 
kérem Fcnyéry barátunkat teljesítse e kérésemet. Neki fo
gom én, neki mások itt köszönni, hogy királyunkat, Lajo -Fi
lepet, és La-Fayet tet ismcrhet jlik. 

, ietve írom ezt, de meleg szívvel. Élj igen szerencsé
sen, kedves barátom, s a mi kedves Kisfaludy Károlyunknak 
Vörösmartynknak mondj tőlem minden szépet. -

Engedd tudakoznom: gróf D-nek Bajza felelt-e, s mi
kor, é hol olvashatjuk azt .? 

CIX. 
UGYANANNAK UGYANAZ. 

Toldynalc Kazinczy bal'dti szíves tiszteletét. 
Újhely, nov. Hl. 1830. 

Csak azt jövök jelenteni, édes barátom, hogy a Mailáth 
Regéjinek előbbi kézirata megtaláltatott, s kiildöm első al
kalommal 

I 
s úgy hiszem hogy azt még novemberben venni 

fogod. 
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'zivcs tiszteletemet a Tck. Asszonynak. A pesti szeke
rek már megérkeztek, dc csak épen most. Hoztak-e nekem 
valamit, nem tudhatom. Dc oc1a vagyok ha pénzt nem hoz
tak, és a mit Szalaytól és másoktól is kértem. 

Légy rajta, kérkk, hog·y a Regék nyomtatásához fo
gasson liozzi Károlyi úr1 a vásár clmúlv:w, és így az elöbbi 
munka a mü\Jclyben megszünvén. Ajánlom magamat becses 
barátságodba. 

CX. 

F AZlNCZYNAK SCIIEDEL. 
Pest, nov. 26. 1830. 

Az ide mellékelt lap*) nemzeti vcsztcségUukről fogja 
Tok. Urat tudósítani. Árvaságra jutottm1k I pá::!ztor nélklil 
való nyáj lettLink ! Oua van tanitónk, vez6rünk, s a lcgjob�, 
Jegl1ívcbb barát! És a lit eratúra! Az ö batúsa.inak a múlt ti
zenkét év előszava volt csak : most kezclödiilt volna magrt a 
naqy künyv. Csák Múté volt utolsó muukája, s az, oh fajda
lom! to,·so maradt! Dc úgy tesz velünk a sor::i: populo tan
tum monstrat viro · ! Érezni lc\tszott azt egész Pest! Ily né
pes temetést, ily gyászt városunk még :10 m látott: Minden 
ember arcáról e kérdést lehetett lcolvasm: Hol talalunk pó
tolékot? Eyy vigasztalásunk az ált alános részvétel, és hog·y 
a Tok. Úr él még. Oh üe tárni tőlünk! 

Képe nem maradt. Volt tehát gon<lom reá, h_ogy a festő 
még is valami alappal bírjon, s lcrétcttcm arc.át gipsz�en. De
ah! mely holt, mely hideg kép ez! Pcscliky 1sn�erte ot 1 s re
ménylem, a kép nclll lesz Lasonlatlan hozz:'.�. En Károlyun
kat Bécsben fogom metszet ni, itt pedig biisztJét fogja Feren-
czy elkészíteni. -

Ment-e már pénz a rrck. Úrnak, nem tn<lorn; Szalayt is 
már több nap ót a nem láttam, s hogy Pet rovics 'l'áblái.n�m
küldettek még cl, oka én vagyok, nem St ettner. V. F_crd1

.
nan

dot és Lafayettet m ég nem yettlink, mert egészen Jót, itten 

�'!-) Nyombtv tt jdcnté� a Kisfa.lnuy Károly liatlla felöl. (Kaz:nczy 
Ferenc). 
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nem láttunk. Az utóbbinak k6pét elhoztam magammal Párizs
ból 1 n'elyet azon órában Yettem 

I 
melyben egy nagy em

bertől eljöttem : ennek ha onpéldányát rendeltem meg. Sze
mere még nincs itt1 mihelyt jő, meglesz neki mondva a Tele 
Úr megbagJ ása. 

A Regéket fogom slirgctni; a ccn::rnra végett nem kell 
egyéb 

I 
miut ai utolsó lcvél 1 melyen Drescher Imprimáturja 

áll. Az cpistolákat sovárogva várom I s hiszem hogy Versei 
iránt1 melyeknek ezt a címet szeretném ad11i; _r.._razinczy Ferenc 
Poetai 11l1rnkcíi

1 
kc<1ves hírrel foghatom meglepni a Tcl-. rat. 

Töi.Jhct most nem irhatok1 mert el ngyok i.Joritva dolgokkal. 
Újév után pr f Bugáttal egy ORVOSI rrÁR círnü Ló

napos irá t indiiok meg I a Consiliuwnak már kinyert enge
delmével. 

Az akademiai választások rncgrnuna.k: 
Helybeli 1·e,ull's tr1g()k: Philol. Ki falucly, Vörösmarty, Schedel. 

Philos. DUbrentei (D. és Philosopbia !)1 Imre. 
Matbcm. 'l'ittcl. 
Természettud. Gebhardt és Bugát. 
Historia: Horvát István és Petrovics. 
Nem tudom mire: Balásházy. 

Vidékiek: IJist.: Kazinczy1 Kis. 
Philos. Bcrzsenyi1 Szilasy. 
Philol. Kisfaludy Sindor1 Kölcsey. 

Secretú.rius ezek által fog Pesten választatni. 
Az Aurórát Bajza folytatja, Helmeczy és Schedel ad

ják a KK. munkáit , ha Sándor nem ellenzi. A Károly újsá
gát Helmeczy és Vörösmarty kérik. (Ezt sub rosa !). 

Vagyok stb. 

CXI. 
SCIIEDELNEK KAZINCZY. 

Újhely, no,,. 30. 18�'0. 

Toldynak Eazinczy tiszteletét. 
Felkötém a fátyolt a rui kedves Kisfaludy Károlyunk 

után1 mihelyt leveledből megér ettem halálát. 0 barátom 
mit veszténk ! - C ókollak hogy k6péröl gonuoskodál. 

1 
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Thalic leányom mcglátogata. Mondám neki, mely hírt 
vettem tőlcd1 s Kisfaludyt egy igen szépnek nézett leány köny
nyci tisztelék meg. Örvendek, uogy zt az én gy rmckcm fe
lül mondhatám neked. 

Darátom1 Kisfaludynál van két rczem: egyik Calme
1 

Verncttöl1 a músik aqua.rclbeu dolgozott tengeri vész, s K. K. 
ezt nekem vászonra kczd6 általvinni. Légyen gondod hogy 
megkaphassam , hogy portékái közt I ne veszszenek. Nem 
fogom soha engedni hogy a kezdett tableau elvégeztessék. 
Maradjon a mint van. 

Farkas zsicló hétfőn indúl Pes tre, szállaui fog Vád út 
(nem útca), Arany csillag, 1\Iadarasy ház 

I 
Winter Jakab zsi

dónál. - Az én Petrovicsomat és a fönotár. Dókns Laszló 
úréit (talán tíz exemplar) elhozhatná. Dókus úr néhány nap 
előtt mondá ezt nekem. Néked kiadná Hartleben. -

Itt a Heg ék utolsó lapja.. N cm fösvénységl.Jöl nem fran
kirozom levelemet. 

Döi.Jrentcihez irt levelemet innen fogom leírni neki. 
Láttasd Fenyéryukkcl. - Bár Farkas pénzt bozna, és a Rich
ternél álló képeket. Ölellek. 

Másolat. (Fc11yéry,�Bártfoy hí.ssák). 

Döb1·entei Gríbomal� 1(,1,,illc::y Pel'CllC tis:teletét. Nov. 30. 
Meleg szívvel köszönöm tud 6 itásoclat; Azt öri5mmcl vc

vém vala ha szó rólam ott nem volna is. Igy az öröm érzé 
séhez a hála érzése is járúlt. Szerettem volna már most itt 
látni némely neveket 

I 
de azok még ide jőnek I úgy hiszem. 

Most fő örömöm az, hogy a meg bolt Kisfaludy Kúroly1 Vörös
marty és Scbcdel nevei itt állanak. Ezeknek szeretete I s a 
Fcnyéryé és Bajzaé, nekem kevélységcru. 

Engedd illetnem a kedvetlen túrgyat. Azzal tartozom 
magamnak. Úgy hitted hogy én Fcnyéryl és Bajzát tiizeltem 
ellened. Én rnrtg((?n állok ki magamért, mikor szóllanoru kell, 
de mással magamért nem h�rcoHatok. Itéletcm az I hogy a 
mély tuclományt'1 s példás szerénységü Fenyéry a K/rdések 
által I 

bár azokuan kesernyésség érezteti mao-át , mert nem 
várbata jót 

I 
azt az eltipo1ó, a.zt a pirit(\ azt a taniló felcle-
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tet nem érdemlé. Ifa Te a Fcnyéry hangján, bár szelíd keser
nyésséggel, felelél, történt volna-e a mi történt? S a tanítani 
oly rettenetesen szerető, felelek érte, nem kapott volna tanító 
feleletet. S ki fogj'l hinni hogy az a Téged Magyar Campénak 
nevező Felelet nem a te tolladból folyt, holott a stilisticáclat 
magasztaló sorokban a te ismert virágidat látjuk? S ha nem 
te írtad, ki fogja hinni hogy nem olvastad, minekelötte le
nyomtatták? S ki nem kiált téged vétkesnek hogy azt a Cso
konai marhai dühli énekét megszcnvcdcd? Barátom , tekints 
kiirtil, s kén.Ijed: honnan az a. neheztelés, melybe te maga
dat túrsaid és nem társaid, söt még asszonyságok clött is, 
hozád? Mert hogy téged azok sem szenvednek, a kik nem 
mutatják hogy gytilölnck , és a kik felől azt nem is álmouod, 
azt én írt bizonyságokkal mutatbatnárn meg , ha a bectiület 
nem tiltaná. Tégeü elragada magad előtt is váratlan szeren
cséd, s az nem jó. Azt magad is sokallod, úgy hiszem; nincs 
tehát sziikséged rú hogy másokat tapodj ·, és hogy noknak 
tolakodjál elcjekbc, a kik felöl lehetetlen nem érzened hogy 
többek mint Te vagy. Miattam tolakodhatik előre valaki 
akar, és ha Bajza jö, a halhatatlan Bordal ének.lője, tisztelet
tel vonom félre magamat; de még neki is rossz neven venném, 
ha lábamra hágna tolongásában; olyan mindég alkalmatlan. 
Én is szerettem elöl állani, de soha nem tolakodtam; érzettem 
hogy a tolakodó maga fedi fel a mit elrejteni akar. Az iga
záu nagy minuen helyt , elöl, hálúl , középben díszt ád helyé
nek, s arra hogy pirúlás nélkül tiljiink elöl, ha nem érdemeljük, 
nagy mértéke kell a szemtelenségnek. - Ne hidd hogy Yoric
kod engem megbánta. N cm bánta meg, sőt örvendenék ha ol
vashatólag s ha jó magyar8ággal volna is fordítva; én úgy 
hiszem, hogy a grammatikázás peclantériára vezet (s ez ne
ked egyik hibád), s hogy semmi szer nincs alkalmasb kinrn
tatni mi van jól, mi van rosszúl magyarúl , mint ha többen 
fordítanak azon egyet, s óhajtom hogy Sallustomat is dol
gozd újra. Az mindég szabad. De a később fordítónak nem 
szabad az elsőbb alatt állani. 

Szeretném tová'ob , ha Te szoktathatnád el magadat 
azoktól a praeeeptoroskvdásoktól, a miknek lehetc helye Er-
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üélyben, de, a miut Fcnyéry megmutatá, itt nincs. Nincs senki 
köztünk a kire rá uem íér az emlékeztetés: dc a tanitó nevet
ségessé teszi magát, midön ott akar igazitani a liol igazitani 
nincsen mit, s késön látja, hogy a gondolt hiba még sz6pség. 
Ez a baj rajtad. sokszor megtörtént. 

Én óhajtom hog·y veled kedvetlen ö�szcakadásb� ne jő
jek, s valaruinL attól magam fogom óvni; úgy kérlek Téged 1::i, 
hogy kipattanni ne kény::;zeríts. Szeretném éltem utólsó éveit 
nyúgalomban tölteni, de szabad nyúgalomban. Élj szeren
csésen. Újhely nov. 30-cl. 

CXII. 

SCflEDELNEK KAZINCZY. 
Újhely, dec. 3. 1830. 

Tisztelt kedves barátow, A múlt kedden indúla llozzá<l 
levelem annak másával, melyet a philosophusnak írtam. Gyil
kos levél, de nem goromba, s a ki tudja a történteket, azt is 
tudja hogy nagy szükség vala megkérnem, hogy tolongásai 
közt ne tapossa meg lábamat. Nyugtalan vagyok hallani ité
letctckct eránta. Erről a Néked wegküldöttről írlam le a mely 
hozzá ment. Azért volt a Néked kül<löt l>c11 az a sok törlés. 

Kezedben van tcllát mar a Drescher kezével s1gnált lap. 
Magát az elvetett exemplárt is viszi Farkas zsil ó a jövő hé
ten; hogy, lla talán szükség lenne rá, elömutatliasd. 

Vi::;zi XVIII epistoláiwat is , három vagy négy darab
bal

1 
r:1elyet a Poctai Berekből némely változtatasokka� vet

tem ki. -· Míg a nyomtató addig jut, hogy szüksége lesze11 
reá, elkészül hozzád Párizsba írt Epistolam is, c1c a_ melyen 
elakadtam. Annak elsö sora ez: 

Vendége Carthagó1nk és Athénnek ... 

Óhajtanám a legkésőbb maradéknak is elmondani, hogy Lon

dont és Párizst lúLád, s ott a nemzet icsőségé6rt mit tevéi. 

A Jelenkor cránt adott tilalwad sze11tül lesz tisztelve.

A hogy szeretek mindent tndatni másokkal.' úgy. a mi tit�k,

azt elhallgatni is n::tg.) on tndom. Hogy fütJza adJ,t Aur6rat,

még inkább hoo·y '1'0 és IT. a Kisfaludy Károly rnindeu
_
� mun-

0 

13 
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kait, annak ugyan nagyon örvendek. Adjátok, kérlek, képét is 
a munkával. Mely vétek volt az a kedves megboltban, hogy ma
gát festetni nem engedé! Makacsság az olyan, és nem szerény
·ég. \fog kellene gondolni hogy azzal nagy örömöktől foszt-

juk meg uarátinkat. Bár Vörösmartynkat bcszéllhctnétek rá, 
Ki fal udyt hoi ván fel p6ldáúl, hogy magát festesse.

Kisfaludy ándorhoz ezt írtam : 
,, emzetséged s nemzetünk stb. (L feljebb a 14. lap.). 
Azzal biztatsz édes barátom, hogy ked vcs hírrel fogsz 

meglepni verseim eránt. Hogy még éltemben nyomtatva lé
gyenek, magam is óhajtom. l\fegválasztottam hozzújok a he
tüket, formátumot, papirost, csínra nem pompára; de tőled vá
rom a rendet , melyben az a sok mindenféle megjelenhessen. 
Olykor a nem rend , a legjobb rend. Tedd a mit tehetsz; is
merem tudományidat, izl6 ·edet, s tőled mindent várok. Sze
retném ha Szallusztom is általad láthatna napfényt. Azt no
vemberben dolgozám újra. A Danaídek iparkodása! 

Élj szerencsésen édes b:nátom, és szeress továbbá is. 
Az nagy szerencséje, nagy öröme , nagy szüksége az én éle
temnek. zalayt hozzád igazítom. Tiszteletemet Vörösmarty 
s Fenyéry és Bajza barátinknak, és annak a jó asszonynak. 

CXIII. 

SCHEDEL EK KAZI.i:TCZY. 
Deccmb 10. 1830. 

Toldynak Kctzinczy tiszteletét. 

Tisztelt barátom, Szemere nem vala Pesten, csak asz
szonya volt , s ez rá nem akad hata Richterre. Meg vagyok 
igézve, hogy minden lépésimben elakadok , melyeket képeim 
eránt te zck. Nem merek alkalmatlankodni Néktek, de ha va
lamelyitck még i� felkeresné Richtert, s módját ejthctné hogy 
a képeim jöjenek ki kezeiből , kapjanak Verschlágot, és té
tessenek le az Arany csillagnál a Vúci uton (nem utcán) a 
Madarasy háznál , Winter Jakab zsidó kezéhez , hogy az a 
Verscblágot adja által Farkas nevű újhelyi zsidónak, azt 
édes barátim , nem barátságnak , hanem kegyelemnek ven
ném. El találnak veszni, s akkor meggyújtom Pestet bosszú-
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ság·omban. Tedd a mit tehetsz. Pénz lesz múr a mi Josepbi-
11ánk kezeinél reá. 

Bár vehetném a Petrovics Tábláit is Hartlebentül , é8 
Wigandtól, a mit Szalay Liszló által kértem. 

Tépd cl a mit ide teszek. 
Márton prof. Bécsből írja, hogy ... keresi a .Jelenko,· kia

dását. Megnevezi ki keresi azt. -- A titok nem tőlem ment ki. 
Míg leveleimet irám , mert közelít a posta bezárása, s 

az örvénybe bévcthetem ugyan , dc félek, hogy ha későn 
vetem be, a levelek itt maradnak - egy levelet olvasának 
fel előttem, melyet Szabolcs ír Zemplénynek. l\Jeghagyta kö 
veteinek, buzdítsák a diactát, hogy az ország adjon egy mil
lió conv. pénzt a nyelv intensiva é extensiva terjesztésére, 
egy theatrum építésére Pc. ten. - Szép, de az intensivára nem 
ily áldozatot óhajtok , llanem azt hogy szaporítsa valami i -
ten az olvasók és a könyvvevők számát. Ha ezt 6rbetnénk el, 
még akademia sem kellene. Sietek, édes barátom. Élj zeren
csésen. -

Farkas zsidó decemb. 14. indúl, s Pe ten csak két nap 
múlat. -

CXIV. 

KAZINUZYNAK 'CHEDEL. 
Deceml.,cr 15. 1830. 

Vettem a Tel<.. Úrnak két rendbeli levelét, t. i. de dato 
30. nov. és 3. decembr. Nyakamon ült a sok ember ma, s
mivel a posta indúl, kénytelen vagyok csak pár szóval felelni ;
rövid nap múlva talán többet. A philosophusboz irt levél el-

1·agadott bennünket. Felolvastam Bajza , Bártfay , Stettner, 
Bugát, Vörösmarty é.:, Waltherr barútinknak: Vörösmartynak 
az annyit ér mint az első catilinúria

1 
s mindnyájan classicus 

mivnek declarálták. A Kisfaludy Sándorhoz irott leginkább
Vörösmartynak tetszett, de nekünk is. Sándor rosz néven 
veszi, mikor az ember Károlyról mint íróról szól - neki az
faj - de azért a levél még is jó. Ezt 11b

_
1·0.·a. NB. Nekem

rorumi ióm ,·olt 'ám1ortól a T kintetcs rnak particéclu!M 
küldeni. 

13� 
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Farkas zsidó m ég nincs itt. 1\fig az epistolák kezemnél 
nem le ·znek, a Versekről nem írhatok semmit. 

A Kisfaludynál volt rezek el nem fop;nak veswi: gon
d m le z rújok. Károlyi István a legölclöklöbb nyomta 1ó; 
még nem fogott a Hegék ltez. 

sak c 0·y pár s1.6t a Tek. Úr rnunkúji irúut: Te sék 
az eredetieket wind összeszedni) talán ily rcndJel: 

K. F. Eredt::ti l\I11nkái. 
1. kötet: Poctai munkák. 
2. 
3. 4.

Ili toriai munkák (biographiák). 
Pliilos. és aesthclikaik (ide valók az elöszók is) és minden polcwicumok). 

5. Erdélyi Levelek. 
ü. 7. - Pályám Emlékezete.

Úgy biszcm1 igen haszno an fogok ezekkel a Tekintetes 
Úr számára kereskedhe tni: csak tuclj:tm, akarja-e össze
szedni'? llamar kérek választ. Szallu ztot

) 
Horácot és Cice

rót is nagyon kérem. Mótiút akarok. tenni az akaclerniában 
júkorán , mert bihelő ) hogy rnúr az első ülésekben lesz szó 
rnegjuta.lmazta.taudó munkúkról , s arra az esetre bírnom kel
lene azokat. 

l\Iind n fog menni a zsidó últal, csak pénz nem, és köny
vek nem Wigand panaszolkodik) hogy nem veszik a Gyön;yö
kct, és Szalay nem mert kérni könyveket. Bártfayné sem tnd 
mar eladni semmit. A túrsak tü,ztelik a Tek. Urat) én stb. 

CXV. 
SCIIEDELNEK KAZJNCZY. 

l.'jltclybcn, 1830. dec. 17. 

Tulclynak Ka i11czy lmrcíti s.-dveli tiszteletét. 

Kao-y érdemü kedves barátom, Örvendek hogy íléletc
teket hallhatom a philosophushoz írt lc\'él cránt, s még inkább 
liogy azt jarnlhatjútok. A mint leveled jött , azounal felke
restem azt 

I 
megolvastam megint , s szeretem hogy írtam. A 

kii.Jen becsLilet ,·an, vévén azt , belé ugrott volna a Dunába, 
de ötet az eff \Jétiíl nem lehet félteni; vi�yúzz, s meglátod 
UO''".>' 1�o�t az or-.;z(t n · bir;tjúnak f'og valamiL d .... dicálni bru·át-
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sága jeléül. Minthogy az oly kullogás f' nyt vd reá, azt hiRzi 
bogy a fény bclölc jö. Az ily levél még is megszeppc11ti, l�i
vált midőn az ily gyilkos nyúg:1lomban Ycri agyba főbe. En 
szemmel fogom tartani minden ruozdúlását, és ha arra jöne 
a dolog, ké8z volnék neki kirnonclani1 liogy - ü 'U'fl.1/ e·11. 

Az ily ember szereti-e az iig·yet1 a ki a maga pillogá
sáért és javáért nem c5ak 1üri hog-y az pi zkot szc11vcdjcn 
általa lrnn -rn azt még kere i is? cm szeretném az i.i 0 ·yet, 
ha az� ne111 61..tajtanúw, hogy uc éu legyek az utól ·6, a ki azt 
rajta megho&szúlja. . .. 

A ,/faglalat"ot bírom, de nincs időm mcgolvasm. Gyo -
nyörü belyekre akadtam benue. - A nyomtatás szép. Wer
fcr dicséretet érdemel. 

C ·událkozom Wigandon. Könnyen biszcm hogy keve-
set adott el , clc nem hiszem hogy kcvesel.Jbet miul a miket 
nekem már ki.ilde. Kassán is költ cl valami, s liihetülcg Bnrián 
is tőle vette a miket az or::;zágban széllyel borda. K. veszen 
poetai munká ·skát , kivált ha a tárgy lJibliai? Az ily r '.em.ü
munkákat drágán kell adni , ki.ilöml.Jcn JJelé veszt a k1ado. 
Csak imádságos könyvet , kalcndáriowot , és a mit nyomtat
tatni Wigand szeret, lehet adni olcsó111 mert az olyan sokuak 
kell. 

Eg·yéberúnt kénytelen yagyok vallást_ tcnn� '. hogy nem
tudom rui történik a példányokkal. Guzmics kifakadva p a
naszolkodik) hogy a könyvet még nE'm látta. S a vármegyék -
ből épen nem jő-e be pénz? . . . Kanonok Lonovics írja Pozsonyból, hogy sokiJe,g semmi 
exernplárt nem lebete ott látni. Végre áni.lták, s azok a �ik 
itéllietlek a fordítás lJ cséröl, szerették. - füeruere kedveli a 
talán igen is rakott Előszót. 

Nagyon kérew a mi Fenyérynket , hogy ha _az alka_l-
matlausága nélkül megesbetik ) írjon azokhoz , a kik elada · 
végett kaplak tőle nyalábokat. 

Erdélyi Levelciw teljesen készek. Eész az a kötet 1s) 
ruelybeu a Marwontel Regéit adom, két újjal, Boufflerst, és 
Rochefoucauldot. Kész .Ernília) Miss Sara, Minna) kész Szal-
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lns�t, és� icero 'atilináriújai ifilója. Lio·árinsa clc ezek . d 
vég1gtek10té ·t kívánnak még-. 

i , m1u 

_A mit tenui ké zíilsz' és a mit leveledben . el , 
<le nnnd arra idő kell. Véo·io· kellc t· 

J entesz, szép, 

. 1 
o o ne orgatnorn a Tud G "·t 

muH eu köteteit és minde vett 1 1 . . 
· YUJ · 

1 . ' eve mm csomóit Lile] k 
<lll<'S van ott letéve! Dc ezek ·"l é · k. 

· Y so 

R. l 
I o Jen ent foc,-ok "'Olll1olk . 

ic d eli édes barátom kevél.)'kede é , ::, 
o ozn1. 

k k k. . . i 

m n azon gondolaton hoo· 
eze ne. 1a<lo1ok l nni méltó t t I T . 

, oY 

. . 
. z a o . e Fcnyery Ba.. k 

J1> taná csal fogtok segélb etui. 
' , J za so 

Imhol valami, a ruiuek stílusától borzadni , . r 

• •• • 

a zabolcs goudolatJ
.ának l.V t . . fogsz1 deöruln1 

< • 1ll avit genmm po1rnl . 1 . 
et calet n11o scribendi st 1. , . u s ev1s, 

U< lO - ezt foo·Juk ru· · d 
nem ok·'tra La' t · h .,. 

::, 1 1s mon ani 
, • < van ogy ··· ragyoo· . ·<l 

kiil1 azt fogja minden hinn· h o· 
b' s e1 e_ru és lélek nél-

k . 
1i ooy eléo- almmt s be . 1 

ne mazolásaink , 11 · t 1 . 0 , zzeg esz-
. a ia meo- az akad · 

és lexikout is á ll ki? Kép· 1 d 1° .. 
�mia grawrnatikát 

· ze e r vetkezés1t *) 
�fa Pesten le z F ·k · 1 . a1 as zs1c. 6. Bar üresen u . .. . .. .. 

lek édes barátom ti sz lelet és h · 1 é . 
e JOJon. Olel. 

1 a a rzés1vcl. -
B(Jrs Zemplénnek írt Diétai . . . k 

ol · · · UJsago at akar írni· d 
y igen neme resignútióval, mint Tb. a S.AST. < ' 

e 

· 'zabolc vrfrmeoye az O, . , . 7 J , szag nunr en me_r;yéjiltez Kcillóbúl 1830. 
.. novemúer :39. 
Ozöne a századok lefol ·tával , 

a szer ncsc változó karJ·.,. 
.)
é b 

s�envcdett csapásoknak,
u!Il y g ez vitt s a f l ló 

nemzet számához ké ., . 
, < og a magyar 

' 
. . . . , pvst mm<lcll nemzetek előtt .. ' . 

sokasaga a k i ,lllott csaták k . . . o:srné1etlen 

t t 
. 

. na i gyak1 an annyira elf 
ot a s szellyclszórta Arpá 1 : lt I l·. . ogyasz-

k b 
< a a dVezetctt baJnol' .. 1 . 

et) ogy csak itt-ott láttatott s hall t . 
" �s e em

é 1·ek döle<l · k · · . a szott az clpuszult hely-

. 
e J e111 a vesz után ös zevonúlt lak I k .. 

maganyos magyar i:lZÓ. A föld b „ o· 

oso ' . �zt egy 

kcc. egtetvén maO'ára ber·1t 

ovséoe csakhamar UJ népet 

nem Ol.)·anokkal' oa I 
·'
1 

o 1�gyan a népesedés száma dc 
, ' u { nemzeti s bo · l .. ' 

ték · kik több lé . 
ni nyc vunkct beszéllet-

) cn vcn a m umara<lt kJ, 1 . 
b < a "a anyai nyelvitokct 

J T. i. Kazinczy Ferenc ' l 
cára a Dubrenteitk Ki�hlu �

cg
S 
� ,

�
or nem rcrnénylettc azt, a mi <Ll-

vc kez tt: ho'''J' a/'L ·t;: ·,1 ·y an orok éf:i II0r1"át Endréknek, bckö 
o , r. ct111<11 en masse az ö felére (tllan<l. 1'. F . .
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elhagyták. Érzékenyen fájlalták ezt mindenkor ös eleink) s 

törtek a viszon idő ellenére, nemzeti nyelvek terjesztésére, s 

pal\6roz0dásira oly hathatósan, hogy ha az vcszélylye l teljes 

esztendők gátat nem vet ttck volna, szent és férfias igyeke

zeteknek sikerét már mostan nagyoblJ mértékben tapasztal

hatnánk. Törekeduünk kell neküuk is, kiket a végzés a leg

kegyelmesebb uralkodó al rltt a béke 1:izépjótéteménycivel oly

húzamos iüötöl ajándékoz. Nincs semmi akadúly, nincs semmi 

bátra-tartóztatás; a minden idök elölt 11allatlan ífju király 

tettei áldozattal serkeutenek arra bennünket ,  akkor ruidön 

királyi honoráriumának egy részét a magyar akaderni:'tra 

ajánlja, serkent a közvélemé11y , sőt azoknak a vármegyék

nek iparkodások is, kiknek kebelekben több uem nemzeti

nyelveken bcszéllök találtatnak. Mi érzékeny elragadtatás

sal kivánváu követni a nemzet ifjabb Fels. Királyáuak ho

ditó intését) meghagytuk kövcteinknek, hogy a honi nyelv 

tökéletesité ére és gyarapítására az egész ország nevében

legal ább egy millió conv. forintokat ajánljanak oly feltétel

alatt, hogy a nemzeti nyelvnek tökéletesítésére (intensiva cul

tura) az eddig tett magányos ajánlásokhoz még két száz ezer 

forint fordittassék ; négy száz eier a nyelvnek a föld népe 

köiött a nevclé::, által leendő terjcsztés6re; a bátra maradott 

JJégy száz ezer a magyar j átékszinre, nevezetesen pedig eb

ből két száz ezer egy új épületnek Pesten leendő felállítá

sára, két száz ezer forintnak interese a pesti új játékszín fclál

litá áig j5 a Pesten játszó s eleve formálandó színjátékosok

felsegélésére, kiművelésére; és minden a játékhoz megkiváu-

tató eszközöknek megsierzésérc. 

Erös a bizodalmunk, hogy Nagyságtok, kiket ugy�nazon

egy levegöi törvény, s nemzeti gerjedelem gyúlaszt, ezt szi11-

tén óhajtván, követjeikct meg fogják bízni, hogy a mieinkkel

egyet érti.íleg az ifjabb Fels. Királyt tettekben kísérjék a köz

dicsőségre törekedő igyekezeteiket követeinknek sikeresitsék. 

Itt az akademia tagjainak kinevezésén esudálkoznak. 

Képzelsz bennem an11yi észt, hogy én ezek tónu�ába nem csa

pok, s ellenkezem:a meddig lehet vagy hallhatok. De a Philo· 
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plrn:-on úlrnélkotl11ak. Vau még egy a kit itt i�mcrnek (B.)
1 
s meg 

nem foghatják , mint lép hete ö oda 
I 

hvlott oly sokan neu1. 
Fúy Andra, Zemplé IJ�n született, s neki óhajták vala e illeg
ti ·ztelteté t. 

CXVI. 
S IIEDELNEK KAZI r 1 ZY. 

Jantuí.r 14. 1831. 

Tnlrl !JIW!� Kccinc:.:y s:·foes ti.zte7 ·tét. 

Ké tin jöve a po. ta, talán a töretlen út miatt, s uyaka
ru n iilt az, a kit 1 nem rázhattam , s így levelem nem lehet 
nem rövid. Dc te nekem emmit nem vésze z ros z neven. 
C::;ak azt i 'hát, éd . barátom I hogy valamit jónak fogok is
merni igilzítú aitokban. lllind azt szíves köszön ttel fogow el
fogadni. Má ·okat kihallgat1Ji köteles ég

1 
dc ön ·égünket soha 

sem kell le, ctkezui cs, k tariozot figyelemből. Búrtfay nekem 
egyet úgott Szallnsztomra néz�·e s köszönettel fogadtaw el, 
nem mert ő taná ':-;Jotta, hanem mert tanácsát igaznak ismer
tem. Ezt akarom lenni ezután is. 

Örlilök hogy tudom s előre tudom, a megbivattatást, s 
köszönöm ajánlott barátságodat. Azt fogom tenni a mit ön
magad látanda z júm1k. 

BróJiból írják dec. 31. , hogy az orosz nyavalya oda 
már c ak tíz wértföldnyire van. De n1ég akkor nem úllottak 
be a hidegei, s nem mindég igaz a mit írnak. Éu e napokban 
két tarnopoli z ·idóval zóliék. Nevette félelmiínket. Az a mi
rigy, ü�y mo1id tief i11 Russland pusztít; mi sem f'éliink Tarno
polban: Lát ti miért félnétck? - Sietek, édes barátom, de 
sietve i forrón ölellek meg. 

cxvu. 

'CHEDELNEK KAZI 1 CZY. 
P('C ,] n, martius 24.. 1831. 

Tisztelt kedve barátom, .\ mi 'zemcréuk mostoha fia 
F,1y Albert holnap csötörtökönjé5 ki ide Pestről. I érem aláza
to a1 az Urat

1 méltóztassék általa nekew verseim csomóját
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kiküldeni, az azokra tett jegyzések kel, hogy lá lba sam, azok
ból mit fogadhatok el. Megtartani iudividualitúsuulrnt jobb 
dolog, mint hogy azt 

I 
bár mely tekintetekért, mrgtagadjuk; 

de a jók tanácsa is derék dolog, s boluog a ki dolgozását, 
minekelötte sajtó alá ereszti , másokkal lúttatbatja. Egyben 
nem térhetek az Úr értelmére: hogy dolgozásainkat a szerint 
adjuk ki újabban, mint először jelentek meg - (így Yéle
kedett Schiller is) -, mert azok liistoriai bizonyítványok. A 
ki ezt keres, Llleli az első kiadásban; s az is bi. toriai bizo
nyítvány, ba azt láttatjuk bogy ?W>::il mi gondolkoz_á:rn11k és 
izlésiink. A rend oráut is vannak némely észrevételeim. 

Én minap Pesten rnir egy ritornellát e iuá.ltam;, addig 
µedig míg verseim sajtó alá mehetnek, elvégzem �z U_rhoz,
Gróf �·zéchenyihez és Horvát Istvánhoz elkezdett ep1stolaruat. 

Hát a Mailáth Regéi ny0mtattatnak-e valalia? Nag·yon 
kérem az Urat, méltóztassék azt siirgelni; külömbeu Drescher 
úrnak adom által: ki typo0Tapbia birtokos� lévén, talán ált
veszi. _ Én egy értelewbcn vag·yok az Urral, s sz_erc_t�.mhogy Wigandot el nem mellőzte. Kövessük annak pcldaJat 
kinek neve napját ioue pelj Uk, s legyünk felekeze:le,iek. 

Maradok szíves tisztelettel s barátsággal. 

cvm. 

KAZINCZY _'\K CílEDEL. 
P,!st, m·1rtius. 24. l 31. 

KUldöm a rl'ekintctcs Úrnak a kivánt csomót. Ncrn tit
kolhatom el fájdalmamat, Logy az a nyílt baug, melylyel 
észrevételeimet a változtatások felett egyik levelemben hal
lattam vétkesnek találtatott. Lehet hogy némelyeket el kell 
vala L�llgatnom, némelyeket rnáskép ejtenem , mert tanító�
mal közös tanHónkkal 

I 
szólék; de a tüz, mclylycl ezen mu

vek�t szerettem; a félelem, melylyel a hozzájuk TI) úlúst né
zem, menthetne, La a Tek. Úr adott engedelme nem mentene 
is. Mindazáltal megnyug::;zom abban a mit tevék, érezvén hogy 
velem azt a művek ti ztelése tetette; s ha ilyenkor a mltvészt 
elfelecljiik, öt csak annúl inkább tíszteljlik. 
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Jegyzé einiet ide kapcsolnom nem lehet. Azok élő szó
beli eli.íadási kivánnak, s ólrnjto'.Il, hogy szabad legyen né
m l cket majJ zúrnl elmondanom. 

A l\Iailátlt Hcgéi iránt lJéketürésemnck vége. Károlyi 
ké' dclmczés ell'(Lrasztott. Hogy ne paua::;zolkodhassék, meg
intem, de hozzá tevén, hogy reá nem ..:zorúlunk. Reménylem 
hog-y Wigand ép n Ú'")' elfogadja a l\fo-ot mint ő. 

Ki az, kinek példúját köve siik? Ma úáúo1· napja van. 
Ha ö ntgy búrki más a fclekczetlcnsé0re példa lehet, jó: 
kürn e kinek tetszik; nekem e rész!Jen csak az nem fér fe
jclllbc miként kiít!Lhat fclckczetlcnségct Az, ki maga i ama 
gyülölt 11evü felekezetet al kotá közöttünk, ruclyhez tartoznia 
c.lic ·öségc minden j\)nak. Mert ki hinné , hogy nyelvünk ti
zenöt év alatt oda jnthatott volna , a hova jutott., ha ez a fe
lekezet nem o-yözcclelmeskedik?

Vagyok ismerve; nem ismerve - a Tek. Úrnak változ
hatatlan llírc. 

CXIX. 
S('UEDELNEK KAí',lNCí',Y. 

Pest, a pril 6. 1 31. 

Ti ztcli ked,·cs barátom, Utólsó levelemet az Úr nem a 
sz 'rint értette, a mint óhajtottam. Én is ember vagyok, mint 
minden a zouyi állat magzatja; de nem örömest vádolnám 
azzal magamat, ho6y a kiket szeretek, mcgbáutottam

1 
s hog·y 

akarva bántottam meg; s sem nem akarom, sem nem tudom 
felejteni, mivel tartozom azoknak, a kiktől annyi örömeket 
vettem. Engedje ezekhez mondanom, hogy én minden prosai
cusaiuk közt az Úr irá,s,H szerelem leginkább; az nem sró
fornyás, azt nem rontotta cl a pcndantcria; lelkes, velős, 
tiszta

1 
szép. 
em Yétkesnck találtam én azt a nyílt hangot, mclylyel 

az r, szívesen szeretett barátom 
I 

ver.:ieim mostani állapotjá
ról egyik levelében hallata, hanem csak azt mondottam, hogy 
az Úr szándéka, azaz, az a rend, m elyet neki szab11i szándé
kozik, ellenkezésben van ízlésemmel. A német kiadók a ver-
ckct c:l.ironologiai rendben szeretik egy idő olta kiereszteni, 
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s miattam t l.icli minden, a mit jónak l�it. De én a 11rngaméit 
szeretném a szerint í'iizni rendbe , a lrngy a bokrétaköti5 a 
maga virúgaiL: oda mindenikét , a lto\'a őket a hely kivánja. 
Én első helyt a magamei küzt kcvé.· számú ódáimnak 6s da 
laimuak adtam, mert az úda méllf'>s[i0a clsöségd kid11L -
Ezeket Epigrarnm:'tim váltják fol, wclyck a::;zobrászok és fes
tök miYcikkcl vannak ös::;zcköltetb,llcn -· a görög1,él az cpi
gramurn is a lyrára tartozott. -- Úgy jü1111éuck a llitorncllák, 
Epigrammák isruét; s most a Szunc ck, s lcgulúl a koporsók °'s 
a tájdara!Jok. Eleket követnék, bánló tarkasúgua11

1 
a Vcgy o 

Költések, s Yégrc az Epis·olák. 
Schiller úgy hagyta aprúu!J költéseit, a Logy el::;öbben 

a<lla ki 
I 

mert olvasói azoklhJ;r, szoktak , s az Úr is liistoriai 
documentumokként nézi a tudva valókat. Matllis·ou igazil
gatott, metélt, toldoLt, s nekem cztjob lrna.k látszik követnem -
tudniillik, ha az igazítús jobb; wcrt a llol az ront, cl kell 
lökni az igazitott helyeket. 8 a ki látlli akarja wint rolt elébb, 
tekintsen a régibb kiadásba, vagy Variánsaiba, ba olyan ta
lán van. - Éu így vélek.cm; de azért igen is kész vagyok 
elfogadni, legalább érteui , az Úr gondolkozását · óhajtá ·út 
i::; • .Minden esetre az könnyithctue a dolgon, lia elrnouclatnék, 
hogy a rend, mely bcn a , crsek megjelennek, a kiadó és nem 
a költő által van wcgr(tlasztva; valamint ez a kisded formá
tum is , mely szép leLct, s keJvcs lehet, minckntúna a kül
föld példája után mi is bcliozúnk, e.le uúlarn, ki ruindellt a mit 
dolgoztam egy alak!Jau :izcrctuék nyo0ttatva látui , ez c�ak 
azért sem lcbct, mert valaha 8za,llu ·ztot és Cicerót is ki fogom 
a<lni, nagyocskább octávbau , ciccro-rendü bctiíkkel. - Dc 
az rnegesl.ictik, ha verseim mo:it tizenketted ré\ben adatnak i ·; 
úgy sinc::; mind itt a mit írtam és írni f gok. 

A llcly kísértetbe hoz egy ritorncllát kötlclli , illely t 
Pesten dolgoztam ezelőtt egy-két l.iéttcl. -- Tl.iémám ez vala: 
az élet legédesebb örömét hévvel, dc szenUit - lcgalálJb a hogy 
11e111es leUdi emberhez íllik. 

,,N , ne I clol a;1, álom; hagyj alunni '." 
I\1ond f\:Jig-alva rnár, az é<les lyányka; 
S rcá111 \.Jorúl, s elsninnya<l karjaim\.Jan. 
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1tn engedek, s :t l cth-t'. t,,, Ji,,t ii,sz,.:
Füzött karokkal (:irtom áltszorít, ,, 
8 sdml,ilom zí,·e minden Lli.il1b..:né. é'. 

Dc vr!)rC Yirrad. Uahh cg:,· m,'l.,· foh,bz, é� 
C"t:ína c:sók, rgy néma! - l,ínjailllnak 
F ,]h o zzúk n:gét, és a v;Írt jutalmat. -

Volt valaki1 a ki azt jef;yzé meg, hogy a fe stés nem igaz, 
mert az a könyörö"é::i csak ingcrlcttc volna a bevet. De arra 
nem kell fciclct. Expcrto. A boldog ífju í'érj yárni fog reg
g lig;, s a kíf'áradt szeretett hölgyet, maga mindég ébren, 
ta1 taui karjai ki.izt, 'Öt örülni hogy maga, eléggé kínosan, az, 
éjt egy attitüdben tölti cl. Faunus az ily áldozatra , igen is 
alkalmatlan. Az öLödik sur igy volt: 

- - össze-
Szőtt karral láblial, -

azt mondák 1 hogy az a lríb búnt, Göth , Római Epi;ramm:\ji
ban1 7,a rnü, bba11 is szr'>I. Festöuél nem rút rész a l:'tb. - Ki 
akarák törletni ezt is: szánddlom - de azt ki nem törlöttern, 
, nem fogom. 

A (,'ríbomaJJi allúsiót uem illethctem 1 mert nem emléke
zem, dévaj szc ·zcmbcn ruit írtam. Dc becsUleLcmet kö1ö111 belé, 
hog:y én barátaimat titkon szúrni soliri nem fogom! Kipattan
batok, dc legalább nyílt szívre] szúlok. Ne bigyjen az Úr te
hát felőlem semmi ilyet. Oztán factum infectum ... Az olyat 
legjo1'b fclejteui. l\Iaradok változbatatlanúl. 

.A Mailáth Rcgéjit akár Trattner n 'Omtatja, akár más 
nekem mind egy, csak jclc11jcnck meg valaha. 

CL'. 
UGY.\.N.\.NNA.K UGYANAí:. 

Pécel, jnnius 12. 18.31. 

Tolrl!Jnak Kazinczy .::íves tiszteletét, 
Az Úr könyvét édes barátom, utolsó Pestre menetelem

kor itt fclcjtém, s igy kénytelen vagyok Jcvclcmbeu kiildeni 
Y is za. Fogadja cl szíves kö„zönetcmet mind ennek kölcsö
nözéséért, mind minden barátságáért, melyet crántam annyi 
esz tendö olta bizonyított. ltn az Urat szerettem minden társai 
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közt leginkább, s ezek a keclvetlenségek az Úr egykori szere
tetét velem feledtetni nem fogják. Szcrcucséru, bog, a mik 
történtek, vélkcm 116lkiil történtek. 

Ellenkezést , s ily elleni ezé::;t én az Úr gondolkozásá
ban, charakterében képzelni nem tullok, s inkább biszcm bog·y 
holmit a kör télct az Úrral, mint maga. A ki fortlítá a Mai lát b 
Hegéit, a ki az én fordításomat kiadni akará, mint támadhat 
meg a.zért hogy azokat fordítottam? Én cimborúkjátéka lenni 
nem akarok. 

Éljen szerencsé�en, édes barátom. Szeresse annak cmlé
kezc.:téL, a kit egykor szcrctc , lia toyább nem szerclli ti is. 
Én az Úr érdemei eráut miodég igazságos leszek. 

CLT 
KAZIKCZYN AK SCIIEDEL. 

Pest, junius 27. 1 31. 

Bocsánatot kérek , Logy az itt rncnö versdarabokat 
csak most küldöm. Midőn a Tele Úr a \'Crsck kéziratát Yissza
kiváná, ezek kiilön borítékba voltak uálam tévc1 s c�ak wost 
lelém meg törlénetcscn. 

l\Iailáth Rcgéire 11éZ\'C Károlyi úr most is csak bizLat. 
Jtrzem kütcl sségcmet , s midőn azok nyomtattatni foguak, 
szorga]rnasau f.�l fogok rcájok. ügyel ui. Az elő ·zó sem marad 
el 1 ha a Tek. Úr még kívánja . 

Vagyok miaden s �olgálaLra kész tisztelője. 

C./XII. 
SCIIEDELNEK KAZIKCZY. 

Julius 10. 1 31. 

Tisztelt kedves bnrátom, Széphalom, Abaújnak utolsó 
helye Zcrnplény felé, nincs bekerítve a eholera miatt, de Új
hely és az egés:� zcmplényi megye van cl tőlüuk, s i<ry leve
lemet a ka ·�;ai postán fogom fcltélctui. Ember m indúl oda, 
s annyit írtam, nevez te ·cn Bártfay barátunknak is, hogy 
alig l:'tt többé szemem, s nyakam inai csakucm mcgmercved
tcl . É · igy csal· röviden. - Iagyou kéren1 az Ura.t1 liogy v6-
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gezzen Wigand úrral, a leveleinkben cmlíteLt módok eránt, 
s légyen rajta bogy a gr. Mailáth Regéi megjelenhessenek· 
Ila a bévczetést rnegírni rn ltúzlatik, azt szíves köszönettel 
vészem. l cm sziikség hogy azt elébb meglássam; addig is 
hadd nyomta súk . .Az Úr JJará1��iga nekem ig· n becses örö
meket adott, s az Úr érdemeit senki i11kál.Jb ucm vallja mint 
6n. faraclok Lálás ti zlelcttel 

biv baratja 
)1'r1zi11cz!J Ferenc. 

IIL 

K A z r 1 T e z Y F I� R E N e

VÜRÖSMARTY MIIÜL t. 



I. 

KAZINCZYNAK VÖRÖSMARTY.

Pest, 18-d. február. 1824. 

Tekintetes U1· ! 

Kovac. óczyboz írt levelének engem érdeklő sorai bizo

nyossá te::iznek arr1\l1 hogy eddig nyomtatásban kijött verse

zetimet figyelmére méltatta. Én azok iránt1 kik a baza nyelvé 

ben fáradoztak, egy6biráut is kUlöuös tisztelettel vagyok , an

nál inkább a rrekintetes Úrhoz, minthogy azon jelesek közt

tal álom, kik a mostani kornak útat nyitottak a szabadabb

menetelre. Hogy pedig mutatványaimról jaral61ag ítél, nagy

örömemül s ösztönömlil vagyon ; mert helyes iz1éséröl meg

lev6u gyözödve, tuclui fogom, mit ke11jen azokról tartanom,

kik megjelent darabjairuat olcsáro1ni fogják. Tess6k levele 

met fogaclni annak bizonyságáúl
1 

mennyire böcsűlöm kétszeri

érclekléseit, s jelélil azon vonszódásnak1 mely lycl vagyok 
tisztelője 

Vö1·ösmal'ty Mihály. 

II. 

VÖRÖSMARTYNAK KAZrnCZY.

Ve1·es1YWl'ty .MihcUynak Kazinczy Ferenc bm·áti iclvezletét. 

Széphalom, febr. 28-d. 1824. 

A mai posta-hozá. nekem leveleclet1 kedves társam, kecl

ves bari,ttom, s szívesen köszönöm megszó l ításodat. De en

gedd hogy rövid lehessek ; beteg vagyok, s november olta. -

Örvendek hogy körUnket velecl látom szaporocl1 i. Sokat vá

rok töled, mert jó jel, ha a kezd.ö nem félig- :rcttel úd. Ila ne

kem ismét írsz , engedcl tudnom ziiletésecl helyét s uapját
1 

K,>.Zl'<'rZY 1:;. l(IfW hiiRE. 
14 
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é:, hogy hol tanulál, s mo-;t mire ké:::;zülsz, s Pesten hol szál
lá olsz. Blj szercn csésen1 é szeress. 

Kova óczyra k  mouc.lj min<len szépet. A miL S héde
llink teve vclcm 1 reménylcm ) ü is fogja tenni . .i.Tagy öröm ne
kem iálni azon ál<lozalokat 

I 
a melyeket mások nyújtanak a 

zcretett anyának. 

III. 
KAZINCZY ,\K VÖRÖ:·nL\R'l'Y. 

Pe t. :25. mart. 1824. 
'l'e.ki1d1:lc Ú,· ! 

I o·cn sajnosan értettem leveléből tartós betegségét I és 
arra nézve a levelet new csak nem rövidnek 

I 
hanem hosz

szúnak is tartom; mert haszuos életének talán épen olyan 
ré zét foglalta cl 

I 
melynek tárgya nálamnál méltóbb lehet 

vala. Én majd cgé zc1·1 ily tekintetből nem jegyeztem föl 
előbbi Ic,·clernbe sz:'.tllá omat1 ruinthogy tuchiLn betcgcskc<lé· 
sét, nem vártam válaszút ; sőt nem i::, óhajtottam, hogy miat
tam fogyaték erejének egy részét föláldozza. l\Iost pedig 
hogy rnilétcmct tudakozza, mindent kl· z vagyok megírni. 

, ziiletésem történt a múlt századnak sz· nte ulólján, 
1 00-cliki c.l ccwber első napján. Atyúm Vörö::,niarty Mil1ály 
(kit 1817. vesztettem cl) ·zcgény nemes volt1 s ura<lalllli tiszt
ségben élt tizenöt esztendeig gróf Ná<la::,dy jó::,zúgán Nyéken 
(szliletéscrn helyén) l1'ehér vármegyében. Deák tanulásomat 
Fehérvfnott kezclettem, s folytattam atyúrn jóvoltából a ne
gyedik i kolái;; 1 azután tanitgatás altat sl'gíték sor 'omon. 
Fehérvárról Pestre jntoltam 

I onnan Börzsfü1ybe Tolna vár
megyébe ) azután Görbőrc ugyan Tolna vármegyében, most 
i mét Pe;:;ten vagyok a Perczel úrfiak mellett1 és ez már ha
tod éve) hogy őket tanítom. A törvényt, elvégeztem, s most ccn
súrára készülök. Szállásom vagyon a Kis Iliclútccíbw1

1 
a Va

dcíszkiil'l11/l, a mcísoclik e,11elct 10-ik szcima alutl. 
Ez lenne röviden külső rende életemnek. Literatúránkra 

uézvc a jobb izlést akkor kezeltem valame1111yire ösrncrni 1 

midőn cl '\:,z/ir Biirzsiinylw jntotlam1 hol a szomszéd hrlység--
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beli papok: Te;:;lér 6s Egyed képzett bb munkákat adtak 
kezeim be; egyébiránt maga az uraság is segített könyveivel. 

Környlilállúsaim szerint irogaUam eleinte apróbb ver
seket, ulóblJ nagyobbakba kezdtem. Most mh ké:z két szo
morújátékom ötös jámbu::,ban: 1 'rilwn1J11, és Zsi9monrl, s gy 
Lősi költeményem ké::,zül ezen névvel: Zalán Jntásri hexame
terben: most már kevés hia. Ezeken kíviil vannak még né
mely versczctcirn, s egyéb apróságok. - Noba már eddig is 
bosszúra terjedett levei m 

I 
bátorkodom egy darabot kiírni 

Zsi!Jmond ncvu j:'ttékomból. A történet folyarualja ez: Ilorvát 
megölvén Forgácsot, Garál 

I s az öreg királyuét I elfogta l\J á
riával Forgács leányát is I kit Garának, a megölt Gara fiá
nak jegy 'Sévé le.:;;; k. úa.rajő Z::iiginoncl kin't lylyal, Horvátot 
ki veri várából, holott a leúny is megszabac.l úl I s a setétl.Jcn 
egyedül a Yárfal alatt l.Jolyong. Beszéde így következik: 

Hod, most e borz::lSztó é.,jelen, 
Hová nyugo<ljók csüggedő frjem '? 
Elhagytalak, kemény mohos fabk, 
Távozni mc:g sem m •rnék ti.íletek; 
Mert nincs \'ezér m: c:6, fol<l rnegnt lt. 
Midőn ledőltem :l.jLíltan, verőfény 
Csill:ttnla mr:g a kardok lapjain, 
A hös sis1,kja, pajzsa szép rczén, 
És rnintl1:i. na,p hol<l z1í ·va, törne ránk, 
Zaj, c.;attogús, va<l zúg:í.s vett körül. 
l\lost, hogy fölérzek, csen<l uralkodik, 
Mint a hahil határain belül, 
Rém és s t(tség teijed min<le 1ütt, 
Nem fénylik egy irgalmas csillag is, 
Nem hallik mber::,zó, sem lábrobaj. 
M,sszc betekintek a homálynak mélyib , 
Csak az éjt, a \'éghetetlent láthatom : 
Yad k :pe ül<löz minden k:ptcm N. 
Ah merre menjek? füí.r szót hallanék! 
Morog\'a zúg el a zél arcimon, 
8 csak bús enyész t hangjrlt hordja szél : 
Mentöm sza\':Í.t nem hozza meg nekem. 
llaj ! t.í.n az is ledőlt satáiban, 
Örök l:jet alszik a testhalmokon. 
1101·,í keriílj k '? Ó 1nárhlbnirn 
�prn l1írnak: itt k('ll \' •sz11 'Lll L'tl:tmon 

"' 
,. .. 
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llerogytában) 

Bonts egy hideg, mély ágyat föld anya ! 

Adj b t'1s fejemnek csendes álmokat. 

Ez a mit_kivántam mutatványúl előadni nagyobb mun

káimból; de nem tartóztatom tovább levelemmel; hanem ma

gamat szives barátságába ajánlom, s óhajtom jobbúlását egész-

ségének, 

IV. 

hü tisztelöje 
Vörösmarty Mihály. 

YÖRÖSMARTYNAK KAZINCZY.

Vörösnwrtynak JCw;i°,ic.ö'!J ba1· íti s:dues tiszteletét. 

Újhely, mart. 23. 1827. 

,,A l\lüYé zt akkor dicsérjUk méltóképen, midőn mun

kája csudálásaban fclejtjltk dic 6retét" - ezt mondja Emí

lia Galottiban a herceg. Halld tehát ruiért nem szóll6k. én

Zalánr61, mi6rt a sz6p Cserhalomról, és mi6rt most Sa

lamonról. Dc halld azt is 
I 

hogy soha nekem kedvesebb töm

j6n ru6g nem gyújtatott, miut a melyet a Bodrogi barna leány

tól vettem*). Csókolom azt a ked vcs leányt, s kevélykedem 

szeretetével. Bár Te is úgy vehetnéd azt, a mit a Csokonay 

legjobb dalaival az Élet és Lit. III. kötetének kuldék, még 

rniuekelötte Jolankát ismerém. - Élj szerencsésen, igen ked-

ves barátom. 

V. 

KAZINCZYNAK VÖRÖSMARTY. 

Pest, 12. januárius 1828. 

Tekintetes Ú1· ! 

Talán tudtára van Toldy barátunk által, hogy a Gyüj
teméoy redactióját ez évre által vettem nem hibámmal de 
oly készületleoül, hogy az első kötet be;ölthetése miatt s;inte 
aggódnom kellett. Minden ösmerösim s barátaim között Sze-

*) 'alamon, lap 73. A kiadó. 
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mere volt, a ki kész munkákkal segíthetett. Szíves égéből

bírom a Tek. úrnak „Pályám Emlékezete" címli munkáját i 

Gyönyörrel, s nagy részvétellel olvastam a szép törcd6ket, s 

minthogy Szemere fölvehetése felől a Tns Úr akaratjár61 is

biztossá tett, oly bizodalommal vagyok, hogy folytatását tő

lem meg nem fogja vonni. A munka censornál van, s az első

kötetben már kezdete lesz. 
Két 6szrevételem van , a mit nem magamért, hanem az

ügy kedveért teszek. A Pálya Emlékezetében egy körülmény 

említtetik : a vármegyékben az idegen nyelvnek országos be

hozása. A Ts. Úr itt örömét, s gyönyörűségét említi. :Meg

vallom ezen két szót semmivé kivántam volna tenni, de ha

magamat kiveszem is, úgy hiszem sokak előtt igen különös

nek fog tetszeni, hogy országos fölforgatásakor nyelvünknek 

volt olyan, a ki örülhetett, s örömét találta abban, hogy ma

gát egyebek tudatlansága miatt szomszédink nyelvében a rá 

parancsolt fordítások állal gyakorolhatta. 

Másik az, hogy egy helyen az úgy nevezett scripták 

hosszasabban emlittetnek, mint talán azokat az olvasó kiván-

hatná. 
Ezekre nézve az volna kérésem, méltóztatnék a jövő

postával (mert a munka már sajtó alá megyen) tudósítani,

változtathatok-e e két helyen 'zcmere tudtával úgy, hogy az

első helyen az öröm s gyönyörűség elmaradjanak 
I 

a mási

kon egyéb módositás vagy rövidit6s által. Egyébiránt én oly

tisztelője vagyok akaratjának, hogy az ellen csak betlijét

sem mozdítom ki helyéből, s észrevételeimet csak oly remény

nyel tettem, hogy, ha kedve ellen vannak, azokat cl fogja

felejteci. 
A posta indúl, végeznem kell. Szállásom Leopold útca 

229-ik szcíni. Ide kérem ki válaszát, s magamat barátságába

ajálván, maradok
tisztelője 

Vörösmarty Mihríly. 

Azt is hallom , a Ts. Úr a Minervába is akarta e mun

kaját adni ; méltóztassék ez iránt is megnyugtatni, mert nem

szeretnék második lenni annak közlésével.
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VI. 

vön .. :::5i\IARTYNAK KAZINCZY. 

Vörö ·nwrtynal,; lú1zi11c.:y bcwdti szíves ti:zteletét. 

Január 16-d. 1828. 
Tcm e ak ellenemre nem lesz, dc szinte megtisztcltctésc

mct elem abban, hogy a Tud. Gyűjteménynek már januüriusi 
darJbjában akarod felvenni J>cíf.1JIÍ?11at. Mit tagadliatuék men· 
éll nzou férfiútól, kinek nagyságát már első mcgszólalá ako� 
érzettem, nevekcdését esndáltam, s jövendő fényét előre lá
tom? Peremre nézve az, a mit tcuui SZ[Lnúékozol / jóltevlileg 
fog hatm 

I 
mert sz rénységem nem annyira magamat festi 

mint azon időt, melyet éltem. 
' 

. 
i\Iása azon írásuak nem marada meg nálam, így a meg

Jcgyzct� hely rúnt Nckeu vilúgo8ítá t 11em adhatok. Úgy hi
szem m1odazáltal, bog·y az n ü1i.irn és .r;vü11yü1·ií:oé.r; nem annak 
a n�clvnck ,megtisztelt té.séY.cl fogg ös ;:e, lianem az éjjeli nop
J�((/1 dulgo:1u;�((l. - lg ll 1s1 Jól tc�zed, lia talán bomáiyos szó
la omat megigazítod. Nem szeretnék ott f'lrc értetni. 

A_ sc1·1j;tdk §-át nem értem, süt csak gyanítani sem tu
dom, m1 l�lict az. Kérlek, közöld Szcmeré,·cl, ki engem sok 
e'zt. ollét 1smér, s goudolkozásomat, történeteimet tut1ja. 

. Toldynk kiráuságára íri a ni Ellingernek I boo·y Janko-
w1c:lil1oz irt epistolámat fel ne vegye. Az helyébe a Thaly An
taluak szólót küldém rn g MinerviLjáuak1 s ezen epigrammát . 

_\. YAY JÓZ 'EF KÉPih,ÉL. 
l:Ialld :'ayt. --: Ö nem szól. - Halld ügy is· az isteni férfi Erre tan1l: � ;m1b1 iízd te is,a mire törsz. 

azaz: i.izd, dolgodat tüzzel (tijrsz)i dc nyúgalomban (némáu ). 
. . . 

Ha·. zalln zt mellé dolgozott Tol<lal6komat1 mely olva
�oJat ,� zall u 'zt beszéd ajá.t ·ágaival I bistoriograpbusi
ei:d '� 1vel, s l?gnevczetcsb kiadásaival s forditá. ·,:üval, ké-

1blJ1
. 
mag·yar fonlitójihoz tett intésemmcl, ismerteti meg jóll,tk latamlod a fcbrnúnusi darabba felvenni, az 8Zolgálat�dra 1� ·� Tékem az úgy látszik jónak

1 
mint sokak jo·en ros znak

fogJák nézni, kik weg nem foghatják I hogy a s:.6p nern tar-
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tozik tisztelni a tilalmat. Ezen á1talok tag:ad tt igazsf1gra 
r1incs erősebb bizonysúg mint ruaga Szalluszt. - Kéziráso
rnat leviszem, s ti négyen, s Szemere és Búrtfay s Jankowich 
látni fugjátok

1 
rn6g pedig mint bírák; s ha megnyeri javalás

tokat1 nyomtatóba vele. 
Februúriusban indúlok1 s mához egy holnapra látni fog

lak. Köszöntsd nevemben a kedveseket. Toldy vette a Mai
láth Salamonát s Füred6t? Bártfaynéboz küldöttem azt egy 
bét előtt. -

Éljetek szerencsésen } szívesen szeretett barátim. 

VII. 

KAZINCZYNAK VÖRÖSMARTY. 
Pest, 27. jan. 1 28. 

Tekintetes Úi· ! 

Örömmel értettem leveléből, hogy Pályája közlésével 
kedvére járhatok, m6g inkább azt I hogy 6szrcvétcleimmel 
meg nem l>áutottam. Csek61yek voltak azok; de talán el
kerülhetetlenül szliks6gcsck arra, hogy a dolog félre ue értes
sék; pedig mennyit kell vesződnünk azokkal, kik csupán 
félreértésből cllenkcz11ck veliink; élni fogok tehát az adott 
szabadságba}, s a két gyanús szót kihagyom. A seripták meg
maradtak , minthogy a levél későbben jött kezemhez, s en
geLlelcm nélkiil változtatui nem akartam; dc ez sem árt sem 
basznál: egyedül rövidség miatt lett volna valamennyire má
sítható. 

Köszönettel veszem a Toldalékot; de ha kérnem sza
bad, inkább a „Púlya" folytatását kérném; nem mintha két
leném annak is becsét I dc mivel ez már kezdve van I félig 
végzett munkát nem akarnék adni ; s megvallom, olvasóiuk
ban ezen „Pálya" iránt nagy részvételt várok; részemről p _ 
dig el nem titkolhatom, hogy valamint ezt nagy gyönyör
rel olvastam, oly nagy óhajtással várom a még bátra levő 
részt is. Az első kötet!Jen csak fele van a beküldött résznek, 
a fcbruárinsiban a másikat adom 

I 
s ha tov�tbbi folytatás�tt 
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megnyerhetném a Tele Úrtól, mind a Gyüjtemény becsesednék 
vele, mind n kem egy igeu kedves óhajtasom lelne teljeslilést. 

A Thalynak szóló verr,et olvastam s szeretem; értem, 
é zeretern az epigrammát is. A benne kimondott igazság 
vajha ú;;y charakterévé válnék nemzetünknek, mint azoké 
volt, kikben bölcs Leó a hallgató tetteket dicséri. 

Februárius közelget, s ez lenne az idő melyben a Tek. 
Urat Pesten láthatnók. Kedvezzenek a körülmények úgy, 
hogy ezt minél előbb megér hess ük. 

A Koszorúban C:;aba álnév alatt fogja a Tekintetes 
Úr verseimet olvasni. Álnevet kel le vál asztanom, hogy a 
kik nem jó zemmel nézik föllépésemet, a versgyártósággal 
ne vúdolhassauak. 

· Ajánlom magamat a Tekintetes Úr barátságába, s ma
radok 

VIII. 

tisztelője 
Vörösmarty Mihály. 

VÖRÖ MARTYNAK KAZINCZY. 

Vörösma1·lynctk Kazinczy baráti szíve· tiszteletét. 

Pest január 11. 1829. 
Imhol küldöm valaha a várt fordítást, s óhajtom, hogy 

ha ez nem valamely mesteri munka is, ne találtathassék egé
szen méltatlannak javalásodra. Egyedit! arra kérlek, hogy a 
hetekig haladást ne magyarázd hidegségre , melyről: midőn 
felőled van szó, kérdés nem lehet. - A Franz Palacky Re
dacteur der Zeitschriften des böhm. Nationalmuseums, és 
a Ritter De Carro orvos leveleit nem lelem papirosaim közt, 
de fel fogom lelni bizonyo an; addig vedd a mit onnan leir
taru. Élj szerencsésen, tisztelt kedves barátom.: 
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IX. 

\ ÖRÖ, 'MA.l"-.TYNAK KAZIN 'ZY. 

Vörösmarty 1lli11cílnuk Kazinc.,;y F..:r 1nc úaníli forró tiszlell'//f. 

Széphalom, aug. 9. 1829. 

Fáy András leveléből tudom hogy Simó altal festett ké
pemet tek. Károlyi I ·tván úr váltotta magához. Ú 0·y hiszem, 
azon szándékkal, hogy ez metszette ·sék. A kép valóban hív; 
csak azt óhajtanám, hogy a metszö a szemeket legye ke
véRbbé meredtekké. Azok talán nagyok. Kérlek, tisztelt ba
rátom, ha a kép valóban met zetik , minekelőtte teljesen el
készül , küldj fel nekem abból egy nyomtatványt, hogy róla 
itéletemet adha sam. 

Tiszteletemet tek. Károlyi úrnak, és a szent körnek, oda 
értvén a kedves útazót is - a mi Toldynkat. Kísérje őtet 
Rafael minden gondjaival. Élj szerencsésen tisztelt férfi, dl
sze, öröme, kevélysége a jóknak. 

Reménylem, mert óhajtom, képem alatt nem fog semmi 
egyéb állani mint nevem. Az é r d e m  e i t b e  e s ti 1 ö j e*) 
épen nem. 

X. 

VÖRÖS;\L\HTYr AK KAZI 1 'ZY. 

Pest, april 6. 1831. 

Ti ztelt kedves barátom, zíves köszönetemet az aján
dékért. Én holnap korán reggel Komáromba indúlok, gőzha
jón, s így azt most meg nem olvashatom. - De még inkább 
fájlalom hogy a Péteriben vett levél emlékeztetése után is 

"'') E szép phrnsis állt Döbrcnteinck gr. Gyulay Lajos által kiadott 
arcképe alatt. .ti kiadó. 

�I 
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akaderniúnk dolg;ai felől 8Clllrnil sen1 írhalla111. Azt Toldy ba
rátunk fogja adl1al11i, éH 1ninthog·y a <1ocumcntumok k zében 
vngynak, rn6g jo!Ju:w n1i11L 6n. Vele nem igen lehetek most, f:l 
l:i igy b(llorkoJ0111 ide zárni e levelemet. Maradok szíves ti sz
tclcttcl. 

�· 
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I. 

BAJZÁNAK KAZINCZY. 

Bajzának Kazinczy baráti idvezletét. 

Széphal0m, nov. 11. 1825. 

Hébét még nem láttam, de Igaz mcgkuldé nekem azon 
ivet, melyben F.pigrammod áll. Kedres dolog nekem tőled. 
szerettetni, kedves azt látni, hogy a szalmatetős hely á.ltalad 
énekcltetik, s lelkesen 

I 
s azon alakban, melyet én minden 

egyebek felett kedvelek. Elúntam mosni a szerecseneket, s 
első alkalommal kLil<löm Bécsbe Szallusztoru at, mely őket 
dLili össégbe hozza, dc cl is némítja. Beléptem G7-ik évembe, 
s illő Ligyemröl gondoskodnom, s azzal cgyLltt nevemről i , 
Legalább elöbeszédében szalluszti színt és arcot fognak ta
lálni cllenink. Dc hagyjuk őket, édes barátom, s valljuk meg 
szerényen, hogy olykor mindenikünk ada okot nekik a pa
naszra. Élj szerencsésen, és szeress. 

II. 

KAZINCZYNAK BAJZA. 

Kazinczynak Bajza szives tiszteletét. 

Pozsony, decemb. 11. 1825. 

Valam int véletlen, szinte oly meglepő volt a Tekintetes 
Úr nagy becsli levele, mely hozzám Kiss Sámuel kcd vclt ba
rátom által jutott vala, s az nekem oly napot ada , melyet 

éltemnek legszebbjei közé számlálok. 
Hogy lelkem el van telve tiszt 1 ttel, el szeretettel a 

Tekintetes Úr iránt ; hogy rég lángol vala a rrck. Úr ismeret
ségébe, s ha eléggé merész lehetek igy szólni, szeretetébe 
juthatni, annak itten őszintén való kiömlését, merek magam 



n:lk hízelkedni, hogy a •rek. Úr tőlem nem valamely homlok
talan önhittségnek, hanem szívem való kinyiltának fogja 
yenoi. Gyakorta. álltam én azon ponton, hogy lehányva min
den egyéb tartúzkodúst, a Tekintetes Úr fölé lobogva hajló 
szí\'emet felnyissam; iljonti szerénységem mindazáltal soha 
nem engedte ezen praefidentiát vennem, 11ehogy a hizelke
désnek - m<'ly igen is kislelkű:,ég bélyege - gyanúját, 
babúr csekély tckintetl>en is> magamra \'(rnjam; és soha nem 
fogta volna azt enJ·edhetni, lianerrJ ha a Tekintetes Úr levele 
nych·emet frlolclanft . .A Uéb0beu álll1 Epigramm azon tekin
tctbül u��gyobb becsli !eszen elö1tern minden többjeimnél, lrngy 
a 'l1ek. r figyelmét általa. \'Ontam 111::igamra; ha.bár más rész
rül pirúl110111 kell is enmagam clött, bogy annak gyönge yol
tát kénytelen vagyok cl ismerni. 

Azon liír h gy Szalluszt készen van, s hogy talán nem mesz-
zére fog haladni kijövetele , mit önmagától a •rek. Úrtól rn

gyok eléggé szerencsés tudni, örömhír minnyájunkra nézve, s 
nem kevésbbé óhajtjuk, mint az Erdélyi Leveleket. Az ellenfél 
coriphacuszai mind inkább szünnek, fot:-ynak, s elhallgatnak. 
A köz vitézek rnlamiut a hadban, szinte úgy itt is csak machi
nák, alantabb is állanak, mint hogy nag:yobb dolgokat önerő
vel ki,,inni alkalmasak lennének. Ügyünk szent, s erős hit
tel l1iszem hogy győznie kell köztünk is, mint minden most már 
fclcttiink állú nyelvekben s nemzet-ajkakon. Ha rnn némely
kor panaszra okok, annak forrúsát ön melyeikbcn keressék, 
s bizon) nyal, ba nem mindenkor is, legtöbbnyire ott fel fogják 
azt talúlni. C.1akliogy az emberek oly igen készek ÖIJ vétke
iket rnásukra általvinui, s bajaiknal· okút másokban ke
resui, holoLt a szidalom előbb vagy utóbl.J öu fej ikre szokott 
vis zaesni. 

Atyáinkat , kik öszvegyültek , hogy a mi boldogságun
kat zerencsénkct eszközöljék , a kor valahára már arra 
is megérlelte , hogy porban fetrengő nyelvükre szemet ves
senek, s menésUnk alrndúlyait ennek sUlyedtél>e igyekezze
nek kerc ni és fcltalúlni: s íme azóta a buzgalom köz leve, 
egyetemes az akarat , s miveletlcn sz,ijj;1l ajirnltatik., kiván
tatik1 sül paranc:oltatik a bonnyclv rní\'ellet ··se, a mi már is 
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elég sok jelenvaló környűleteink közt, s annyival inkább, 
minekutána tndva van, mennyit teliet az egyesült szándék, ösz
vehangzó értelem. Fcjdclmiink eléggé L1eggyiízüdhcték már, 
hogy a mit súzadok ki nem vihettek, azt egy· két évtized ki
vit�ni uem fogja, s így jelen Len egy év annyit adhat, meny
nyit ennckelötte tíz--búsztól n'trni vakmcré::;zség lett volna. 
Adná hazánk istene, l1ogy bcnniinket dit:sőült na.gy atyáink 
szellernök szállnának meg hazúnkat úgy szeretni , mint ők: 
ucrn sz<,val de tettel. 

Fogadja a Tekintetes Úr irántam való fip;yelméért szí
ves hálámat, s tegyen engemet tovább:'L is szerencséssé hoz
zám való leereszkedéciévcl, ki a Tek. Úrnal· valódi tiszlclűje 
vagyok, és sol a meg nem sziínök lenni. 

11 f. 
BAJZ��NAJ" r AZlKCZY. 

Br1.jzrí11aJ... Ka::inczy Pe,·enr Úrtrút i, i hezLPtét. 
l'jh1•lr, febr. 1-d. 18:?G. 

Gyönyörrel olvastam Epi 2,Tam111ádat: cle Bordalodat Au
rórában álwélkodássaJ, s ürvcDdék hogy isteneiuk elérni eu
ge<lék nekem az időt , melyben p{dyúnk e lelkes dallal ke
vélykedlrntik. Szeretnék lenni egy vacsoránál , melyben az 
egyik veuué,; ezt a gyönyörü Szlc6liont elkezdené, s tüzzel 
declam:dnú ! Lyrai pocsisUnk rnég szegény. Kisfaludy Kúroly 
is egy igell szépet ada most A t rúr;'Lban: T'ol11n szrí1·11z;rwi cet. 
s Kovacsú�ZJ kettőt llébébeu, s Snperint. h.is kell őt, ugyan
ott. Gyakorold, kérlek, ebben magadat , légy dísze nemze
tlluknck. Leveledet vetteru, dc nem tndtain, ha válaszom ott 
talál-e. Élj szerencsésen és szeress. 

KAZINCZY AK BAJZA. 
PozRony, �príl 7. 18�G. 

Kedve , drúga T ,kint 'les Úr, A l'ebruúriu� 4 d. hozzám 
lrot.tsorokkrzemhezjutitnak s örvendettem nekik, 11 ma1111yira 
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azért 1 hogy bennek rólam érdemetlenről oly kcd vezőleg van 
emlékezve I mint inkább1 hogy ezen sorokat szerencsés lehe
ték a Tek. Úrtól venni. - Az a mi. ott rólam mondva van1 

elég éges lehetne engem kevélylyé tenni 
I 

ha korán nem ta
nultam volna csekélységemet érzeni, s érteni; s így örömö
ket nekem nem azon mondottakból származó valamely önérzet 
ad, hanem egyedül azon való megnyugvásom, hogy szeren
csés lehettem a Tekintetes Úr tetszését megnyerni. 

Azon dalok közül melyeket ez évben Auróra mutata, 
csalbatatlanúl a Volna s:cí.rnyam-é a koszorú. Az a csen<les 
érzelem I az a szívnek mélyéből kelő1 de még is szelíd vágy, 
melyektől a darab átlchclrc van I valahányszor reá emléke
zLink1 mindaunyiszor oly édesen újúl meg a szivbcn, l.10gy az 
magát egészen általadja1 s ör0mcst adja1 a scntimentál bájnak. 
A darab az én tetszésemet igen magúra vonta I mimlazáltal 
valahányszor reá emlékczem1 mindég· szeretném a szép stan
zák közül azon egyet kitörölve látni I mely így kezdődik: 
z9enge szálit stb. Ezen nég·y sort nem azon Gratia sugalta 1 

mely a többit1 hanem talá 1 csak azon symructriának rcsultá
tumai1 melyet a választott schema 

I 
az eg) beírt nyolc sorú 

strópl.ták1 kiváutak. 
Zseb könyveink redaetorainak sokat köszönhetunk1 hogy 

megismertetik veliink a haza talentumait1 kik önragyogásaik
kal reánk is fényt vonnak. Ez évnck1 Auróra sok szépségei kö
zött, CseJ'lzalom oly diszt ad, melyet a szomszéd, tőltink csínnal 
messze felül álló 1 literatúra is dicsekvőleg emlithetne. Hébé
nek : Pinclrfr énel,;e, Rúkos Nyrnpluíja első fényű csillagai. Kár 
hogy ennek sok egyebcit nagyobb tartózkodással nem lehcte 
szedni ; de úgy hiszem én , hogy az inkább literatúránk sze
génységének, hogysem más valaminek kövctkczé1:1e. 

Nagy-Apáthi itt hagyá Pozsont I megúnva a diaetát, 
meg lúrrnájit, egyformaság kért, s azt a sok pium desideriu
mokat. A derék ifjút nem lehet nem szeretni nemes lelkéért, 
mely cl van telve a júnak1 a szentnek érzetével1 a mit én az 
emberekben mindég keresek , mindég vágyódom feltalálni

1 

de ritkán találhatok fel. 
Nem kétlem, hogy tudomására rég eljutott vala a Tek. 
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Úrnak 1 a wit gr. Széd1enyi, Vay, s tgycl>ek iLt a di:ictán tet
tenck. - Azt most késöbben több Nagyaiuk is tették, s hiuui 
lehet, hogy mé� sokan fogják. Következőleg az alapra nézve 
ezen tárgy most jobb lábon áll , mint álla HW7-bcn, s egyéb 
nem volua hátra. rniut1 bog·y a dolgot aboz értök reHdelnék cl1 

de az nem történ, mert azon célra rgy c.h:pnt�ttíó neveztetett 
ki1 mely aunyit ért - s kívánni nem is lcl.tct hogy többet érl
sen - a. dologhoz, mint a bclvcdcri palotaseprö a Hafar
lek1 Fügcrck mi\·cibez 1 melyeket ő mindennap lút, d Lccsö
ket nem érti. A dcpnlátió, foglalatossúgúnak rcsulUdumút már 
cllí is adta, azon hiányokkal1 melyeket eiőrc lcbctc látni 1 s 
a ruelyrk Lizonyosan az ország r ·nd<'i <1iscu::;si(,ja últal sem 
fognak kijavíttathatni: mert a;� mindég rnló rnaracl 1 hogy a 
hol semmi sincsen 1 onnét valamit venni neu1 lehet i s a lehe
tetlenség kizúr minden ké J}"Zeríté::;t. Én úhajta.núm 1 hogy 
a bejövő pénz ne társasigra.) s az ennek fclá.lliUtsa által si
keresülni rem6nylctt célra, a nyelv c::;ínosúlásá.ra, hanem iu
kább a nyelv terjesztésére s küzzé tételére f'ordittatnék1 a mint 
ö exccllentiúja 'zepcsy az erdélyi piispök is a rcudel ... elébe ter
jesztette. Ez egyedül azon alap I mely a másik célnak i · icW 
vcl szárnyakat fogna adni

1 
s ai írókat is nagyokra lclkcsi

tené. Mely iró merne most egy valamely nagy rnunbtba fogni, 
azt tudva, h0gy a népne'· csak egy negyede ért n1ag·yarúl1 s 
ezen egy nrgyeclnek i::lmét csak egy i 0·en csd"ély része teszi 
az olvasú közönséget? ! 

Én az országgyülé::lnek talán Yégéig fogok itt man1clni1 

s ha a Tele Úr engemet levelei últal s:,::er nc:,élt etni roélt6zla
tik, tessék azokat ide Pozsony ha utasít,wi. Adre::;::;ern: A Jfo11-
siew· 11Ionsiew· Jnseph de Jir1y':=:a. Lakitsom YafD on: Pi;;clt
platz Nro 780. 

Egyébiránt magamat ajáulva kegyes égébe s ,'.tlt:tla,n 
mélye, ti zteJt kccl.vezéscibc, n1aradok 

A Tekintdes Úrnal-

h.AZINCZY É::, ldSF. KVI\L. 

al:izalos S/.ulgája 

Brlj-:a. 

16 
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v. 

BAJZÁNAK KAZINCZY. 

Bcijzcínak Kazinczy szives baniti idvezletét. 
ÚJhcly, aug, 19. 182G. 

Édes barátom , Gyönyörködve hall ám a mit felőled ez 
a kedves barátunk bcszdle, s alig várom az időt, hogy rueg
láthassalak. �lincrvánknak második negyedét taláu már lát
tad, s úgy hiszeru, ncru veszed uckcm balúl , hogy egy-két 
belytt valamit mcgváltoztaték. Az a surs kegyetlen szó, s 
ott, a hol állotl, nem állhat. - Sietve kcll 111ennc1u beteg kél 
fiawboz, s kérlek, vedu. szeretetem jeléül e keveset. Adjú.k 
i tcncink, hogy víg kedvvel é11ckcll1csu. szép clalodat ! Dc kö
zelít aug. 29-dikc. Akkor emlékezzél velem Mohácsra 1). Élj 
szerencsésen. -

VI. 

KAZINCZYNAK BAJZA. 

Pozsony, s pt. 10. 1826. 

Elfogva egy egészen máti világnak képei által, csak néha 
Jeli t gondolatban kireplUnöm azon kedves tájak felé, hol 
lélekben élek, s enuck következése, hogy levelemet a Tek. 
Úr oly rég ncru Yevé. 

András•) rokonához irt levelét láttam a rrektntetes Úrnak. 
Siettem volna reá felelni a rui nekem olt mondva van: dc a tudva 
lévö dolog felől mind eddig nem tudunk semmit, s nem tudha
tunk elébb, medc.lig Ö Fcbégc rcsolutiója meg nem jöenc.l. Én 
kétlem, hogy nekiln k akademiafclál lítása engedtessék - alapos 
és a rrekintetes Úr által könnyen kitalálható okokból kétlem. 

A Barka ·i által kttldött levelet e pillaniatban veszem. 
- Minervát nem láttam: dc hogy egyik dalomnak némely 
helyei változtatva vannak, rná ·októl értém, s mondá a Tek. 
Úrnak levele is. A tettet brdúl nem vettem, és soha nem fo
goru. Dalaimnak mindenikéröl, süt mintkn másról a mit én

1) 13aj.a l'l'l·sei közt egy e n:-tpr,n írt rhapso<liu talúltatik. 
'l) Kazinc,y An<lní.s, .Ferenc; unokrüie»cs,:nf'k lstv[urnak G·t, utóbb 

Zeu1plé11y \'árrneg} e ali;;p:.'u1ja érleli!< itt. 
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adék, s cnnckut::rna is adni fogok, monclhat mindenki a ruit 
néki e tct zik. Ha jót s elfogad ha tót mond, szeretve fogom és 
köszönettel elfogadni, ha botland, rniuden azon tisztelet mel
lett is, melylyel iránta magamat kötelesnek mindenkor érzcn
dcm, nem foghatja kívánni, hogy vele magam is el tévedjek. 
- A helynek hol a Sol's áll, vannak magánál szelidcbb ya
riánsai is, melyek trocbaieus lábbal szökbctuénck : de okok
javalják, nem anuyirafiileim, b0gy a 'ol's ott álljou. A részrc
bajlatlau gáncsokért - a milyen ez is -- fogadja el a rrek. 
Úr más rnagáboz hasonló értökkel egyetemben jövendőre ké
résemet, a múltakra I ézve pedig szíves köszönctcrnet. Gáncs 
és ellenkezé sokszor l.ioz igazságokat fényre.

Sictueru kell, hogy indúlhassak baritonimal, kinek le 
velét ezen enyémmel egyetemben vcendi a Tele · r, verseivel 
Kovacsóezyuak. - Én vagyok egészen a 'l\;kiutetcs Úré. 

Bajzu. 

vn. 

KAZlNUZYN AK BAJZA. 

Kazi,iczy Fe1·enrnek l.JaJzrt ;;�:foes li ·zteletét. 
Pozsony, jun. 3. 1827. 

A napokban futottam keresztül J\Iincrváuak általam né
húny még eddig nem látott kötetén, s láttam a mit ott a Tck. 
Úr rólaru monda. Az nekem felette keclves dolog, bogy a Tele 
Úrnak tetszését megnyerni, s oly mértékben, mint az elmon
dottak rnutatják, megnyerni, szerencsém lehetc; s ösztönt 
nyújt arra, ltogy a. pitlyán wcg ne álljak. Méltóztassék elfo
gadni, a nékem oly igen kedvező sorokért

1 
forró köszönetemet. 

Az akadcwia iráut való végzést azon esetre, ha még 
senkitől sem vette rnlna a Tck. Úr, czcuucl közlöm. A Fel
ség mcgcngeüi, ho0·y az intézet foLUljon; egyedül azt kívánja, 
hogy plánu111a tükélctcsbcn dolgoztassék ki, és a társaság 
rnagúnak statnlmuokat szalijou. Ennek kövctkcz6sébc11 az 
ország rcndei azt vé0·czték, hogy a üiac(a eloszUl 'a ntán hí
vassauak meg nchúuyan a !Jaza írói közzLil , s dolgoztas8ék 
ki ,Utalok egy új plú11Lw1 - sz m elült tartvún :iz lölil>e11i11ek 

E>* 
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fö prineipiuwait, melyek t a fundálorok á.llapítottak meg -:; 
s határoztassanak meg a statntumok; melyek elkészülvén, 0 
Herceg ége a 'ador által , a ki különben is ezen intézet fö 
protecti<'ijút magúra vállalta 

I 
királyi helybenhagyás végett 

Ö Felsége elébe fognak terjesztctni. Ezt megnyervén, a tar· 
, a ág, nem Yárva semmi további országgyíílési végzést, öszve 
fog állani. Ezen kiYül Ö Hercegsége a Nádor maga részéről 
jelentette, hogy minden igyekczcleit arra fogja fordítani, 
hogy a cél töké! tes fogallatot nyerjen; az akademia ne 
csak felálljon, hanem a jövő országgyülésig a hazának hasz
not is hozzon. Ezen alkalommal újabb ajánlások is történtek. 
Név szerint: Herceg Batthyány Fiilöp 50,000, gr. Cziráky a 
túrnok 3000; Gr. Keglevich barsi !öispány GOOO; Kopácsy 
"·szprémi püspök 2000; Ö Hercegsége n. Náclor µcdig 10000 
forintokat ajánlottak, mind pengő pénzben. Az eddigleni aján
lások ö zvcsen mintegy li00,000 et tesznek. Szép summa! de 
még mind nem elégséges arra, hogy bclöl egy tudományos 
akademia a nemzet méltósí1gáboz kéµe.;t felállhasson. Jöven
dölni igen ncbéz, s csak az idő fog megmutatni mindent: de 
én még mo::it is mrnyi akadályt látok ezen dologban, hogy 10 
országgyiilése sem lesz képes elháritani

1 
s a jövő <liaetákon a 

gravárnenck s postuláturnok nagyobb része az akademia miatt 
lészen. Óhajtom bogy a tagok választása egy szerencsés fej 
által lörlénjcn, mely minden macbinátiókat keresztL-il tudjon 
nézni. Ez egy nagy lépés fogna lenni az idvcsségre. 

Eg) éb kél'elmcirc az orszúgnak a nyelv iránt a királyi 
resolutio egy ka.tbegori�chcr negativvcl válaszol. Jele, hogy 
az a ...... ház igen kedves szemmel nézi nyelv Link eruel-
kedését. 

Prof. Márton Júzscf egy hét óta itt múlat, s előfizetőket 
gyüjt egy ily címü munkájára: ,,Értekezés a magyar nyelv
uck természetéről , tulajdonsúgairól , kiruívelbetése, és leg
könnyebb tanuláim és tanitása rnódjáról. Aboz tartozó met
szett táblákkal <gyütt.'' Bár a minden tisztelc�tre méltó fér 
fiú inkább lexikonát adná ki! Ez a mennyire annyira hézagot 
fogna betölteni. Az az Údik (J1Lik passiva formákról való ta
nítás nem igen nao·y hasznunkra lcszcn. 
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Orökre kár hogy a Tck. Úr ki nem adá Szallusztját
1 

vagy az Erdélyi Leveleket. A cliaeta sokat fogott volna hasz
nálni, s jobb idöben nem is lehel ·tt vala kiadni. Bizonyos 
vagyok benne, hogy csnpún az orszúgg;yülé.'l tagjai közz!íl 
került volna rni11tegy J50 eWfhetö. Nagy Pál Kisfaludy An
r6rájáb61, a tavaliból 70 példányt, az ez éviből köz.el 120-at 
eladott. 

Az Anthologia kijövetelét óhajtva várom, s várják 
pesti barátink is. Úgy hallom hogy a boldogúlt r,,.az test
vére mag:'tra vcnui szándékozik az elakadt Hebc redactióját. 
Kívánok ::;ok szerencsét neki s éles redactori szemeket; dc 
leginkább ezen mí1soclikat 

I 
mert in bac rernm t rnpcstatc 

kiadónak semmit nem lehet iukább kívánui mint azt. Nem 
kétlem , hogy az esztergami Urániáról hallott légyen a Tek· 
Úr. Vágyom tudni ki leszc11 re<lactora. A Ifandbuch talan már 
nyorutatás alatt vau, ncru sokára elkészül. 

Gyönyörködve olvastam a mit a Tele Úr a Kölcsey s 
Döbrentei leveleik felett mond. \z a magyar literatúra törté
neteivel barátkozott olvasónak felette interessa.us, felette sok 
élelmet nyújt. Óhajtom hogy oly kézből került rnívck töltsék 
be az Élet s Lit. többi köteteit is ,  mint ez, és a miket Köl
csey ada. Úgy egy !eszen ezen folyóírás örökre a nemzet 
legbccscsb kincstárai közzűl. 

Ha levéllel méltóztatik szercncséltetni a Tek. Úr, tes
sék azt, mig a diaeta tart, ide 

I 
a1111akutáua pedig Pestre 

(Toldyhoz) vagy hevesi lakásomba utasítani. Adresscrn: 
A Monsieur Monsicur Joseph de B:ijza. Lakom Y[lgyon Oro
sziban, Heves vármegyében

1 
Gyöngyö ·höz napnyugat felé egy 

órányira. 
Legforróbb óhajtásom az , hogy a 'l'ek. Urat Pesten a 

jövö Szcnt-htv:iui terminuskor személyesen tisztelni szeren
csém lehesen. Vagyok a rrekintctea Úrnak szíves tisztelője. 

(A diaeta végét egy hónap múlva reméljlik). 
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VIII. 

KAZINCZYNAK BAJZA. 

lú1zi11c;;y Ft?'e11cnek Baj,ca tis.:teletét. 
Pe t, nov. lG. 18,W. 

Mint rry bc'trorn hónapja, hogy a Tck. Úr becses levelét 
s Gl/lotti Einíliríjút vettem. Emczért szíves köszöneteruet, 
awarra pedig vúlaszomat - fájdalom, igen késő válaszomat 
- méltóztassék ezennel elfogadni.

A drámai gylijtcmény kiadása iránt - mely felől el
utazott barátom értesíté a Tek. Urat - Eggenbergerrel vol
tam alkuban, de mivel öszvceg·yezni nem tudtunk, a dolog 
fiiggőben maradt, s mind eddig nem vagyok eltökél vc, mitévő 
legyek. Ha ezzel is az történnék, a mi sokával a magyar írói 
legjobb szándékoknak oly gyakran szokott, hogy teljcscdést 
nem érne, legyen a Tck. Úr rnegnyúgodva iránta, hogy kéz
irata nálam jó kezekben s gonu alatt van, s tudta s akaratja 
nélkül vele semmi történni nem fog; a mely időben pedig pa
ranc olja a Tele Úr, kezéhez s:rnlgáltatom. Szándékom az 
vala, Logy min(len évben négy oly külföldi drámát adjak, 
mely a szorosabh értcle,nben vett Klasszikai címnek belső 
bec'érc nézve megfeleljen; fordítási tekintetben pedig oly 
t?kélctc3 legyen, milyet e :ik mostani nyelvünk adni képes. 
Ugy hittem

1 
hogy a kéziratoknak nem leszek szílkébcn, ha a 

Tele Úr által dol0 ·ozott három lessingi darab mellett - me
lyeknek megnycrhetésök iránt reményem volt - a Szcnvey
töl fordított s már meg is ígért schilleri drámákat is baszná. 
lom. Öszvebasonlitván azonban Don Carlos, Maria Stuart, 
Braut von Messioa némely helyeit, azt leltem, hogy ezen 
fordításokat a Kfosszikus cím alatt használni nem fogha
tom. zenyey a schilleri drámáknak , melyeket láttam, egyi
kében sem adja vissza a schilleri lelket, s Ú'"J látszik, hogy 
ö ezen darabokat nem fogta fel egész jelcntésökbcn; nye I vé

nek azon fellil sokat kell változnia, sokat tisztúlnia , meddig 
e ·ak közclitni foghat is ahoz a praecisu ·, auoz a charakte
ristikai s a szív minden mozclúlatit visszaábrázoló schilleri 
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beszédhez. Lehetetlen éget 11 m kív{tnok, de azt hi zem erős 
bia 1

1 
hogy a schilleri drámúkat nyelviinknck ruár ezen kora 

hasonlíLhatatla11úl jobban adhatja , mint ;-;zenvey álial adya 
vanuak. Azt a Szenvcytöl kedvelt széllyelbngyuorékoló be
szédet épen a uilleri Músa tűrheti Jegkevésbbé. A 'zenvcy 
Scuilleréről tehát le kclle mondanom, a mi még inkább vala 
ok hogysem az Eggcuuer.;errcl történt alku , hogy szándé
kommal felhagyjak, vagy legalább Celfuggeszszem azt. Mert ha 
elkezdem, ki fog kézirattal segélni? Mely kevés nálunk a jó 
iró I s mely kevés van ezen k.eyés között is, kinek icleje s bé
ketürése legyen valamely klas:,i;ikuR müvet studiumávú tenni! 
Pedig úgy biszern, hogy az ily studium nélkLil egy sbakespea
rei és ealderoni, egy gőthei drámánál nem messze megyünk. 
- Azonban mind ezek mellett is cl fogok a jó iigy miatt kö

vetni mindent, a mi csak e\követbeiö leszen. Talán még b�L
rátimat oda vezérlem, hogy öt hat jö fordítással segélni fog
nak, s azon esetre a Tck. Úr Miss 8úníJcít és Mi11nájcít is előre
egész bizodalommal kérem. Kisfaludy h:árolyt és Stcttncrt mir 
megnyertem, úgy hiszem, haza jövetele után Toldy sem fogja
magát visszavonni , s még egy-kettő. :N'égy-öt jó többet ér
min� szúz rossz. Néhány napok alatt elválik mitevő I eszek,
s akkor engedje majd meg a Tek. Úr, hogy Stettner a maga
e:rammatikai, én pedig fordítási észrevételeinket Emília Ga
lotti felett, a Tek. Úrnak elmondba suk. 

Azon dolog felől, melyet a Tek. Úr levelének eleje ér
dekel

1 
nem akarok tudni. Velem az csak Toldy elmenetele 

után közöltetett, s bár ne akkor is. Gyülölöm azt midőn fér
.fiuk asszonyi mende-rnonda után inclúlván , alapos ok nélkül 
egymás nyúgalmát felzavarják. Ha való volna is, a mit most 
annak tartanom nem lehet, igazságtalan dolog Yolt volna a 
Tck. Úrra nchcztelnem azért

1 
hogy véleményét nyíltan s ba

ráti körben megmondotta. Azt tenni mindenkinek szabadsá
gaihoz és jussaiboz tartozik. Szeuttaiklússynak éu úgy felel
tem -- lelkismeretem mondja azt! - a mint érderulette. Ö 
nem tudta megemészteni az ítéletet, mely költői productumai 
felett általam a pub!icum előtt elmondatott; s oly hangon felelt, 
melyre ,öt értekezésem szavainak egyike sem szabadíthatá 
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fel, s így önmaga adott just arra, hogy vele úgy bánjam, a mint 
b:111ni nem egészeu illő nem egészen kedvem szerint, clesziílcsé

!/''s volt. Quo c,1su i11ten-n_r;m·1\ eor/,,111 i·esz){)nrle, ezt mondja az 
iskolúk böl "e, a tauács uem rossz, nekem legalább az effélék
ben mindég ö zWu zavam s vezér max:imám volt. Ha a Tek. Úr 
azt vélte, bogy felel ten1 nem sugalta ti ·ztrtf,:{pk, (mint a köz
tlink elte1jedt re o- tartja\ annak. sok okai lehettek, lehettem 
iinmagam i , ki talán nem eléggé érthetőleo· mondtam el, a mit 
elmondani akartam a felelet hen. Lehet az is, hogy a Tek. Úr a 
e n or el ·zn bdab\. ·ai ntán a ; 'zen tmikló!-isy záfolatit nem ol
vashatvá u a waga saját s eredeti 'zép 'égében (úgy miként 
mo8t, a::. /n /,;ír ínwí:;n,,n·u, a Minervábau ragyog), nem tud
hatt:-i, mi okozta legyen, ltogy én Szentmikló synak oly nyer
sen, oly 111i11rl1•11 t11rtrí-.:/,;n lrís n1://ciil beszélgettem. Történt lé
gyen aldrmin� a dolog I an11yi bizonyos , hogy a Tekintetes 
Úr saját ju ·ával és szabadsúgával élt, miu.őn !Jaráti között -
s ha UJÚ helyt is - felelet mröl vélerrtéuyét hallatta, s le
gy 11 a Tek. Úr elhitetve, hog·y én a más jusaiuak és szabad. 
sá0·ainak sokkal inkább foiztelője vag-yok 1 hogysem valaki
nek itéletéért nehezteljek. - Íme bírom 'zeotmikló synak 
újabb rcplieáját i. - mert jónak látta ismét felelni - s 6haj
tanáni I hogy kij(i11ne (a inint hih,'töleg ki is fog); legaláhb a 
puhlict:mmal éreztetnem Icbel ne , hogy én Szentmiklóssy
nak simáubao i::; tudok felelni akkor, midön ő intra ter111iuos 

rle1·1,11fiue marad; az iigynek javára pedig láttathatuám (mert 
fegyvereket maga nyújt kezembe), mily fonákúl itélget ö

1 

s mint uern gondolkodott teljességg·el a dolog felett, melyről 
oly magahitten rcplicáz. Ez az olvasóknak ezer meg ezer 
javalló ::, ellenkező véleményeiket fogná ismét maga után 
vonni I s én !Jos zauko<ljam-e mind ezekért? Legyen tehát 
meggyőződve a Tel{iotetes Úr, hogy inclúlatom a Tek. Úr 
iránt most is ugyanaz, s meg uem változott, mely minden
kor volt. 

Laká om van Comitatsgassel 588. 
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IX. 

KAZINCZYNAK BAJZA. 

Kazinczy Ferencnek Bajza tiszteletét. 

Pest, jan. 1:2. 1830. 

Azon levélre, melyet augnstus 15-d. volt zerenesém 
a Tekintetes Úrlól venui, november 1G-d. feleltem , azaz bá
rorn hónap múlva, s így elég későn, s elé · okot szolgáltatva 
azon büntetésre, hogy a Tck. Úr vála:izát egész a mai napig 
ne vegyem. Azonban mind e mellett is kénytelen vagyok azon 
bátorságot veuni, hogy a Tele Urat ezennel feleletre provo
eáljam. A ch·ám.ai gyüjtemény kiadúsára, tudniillik, minden 
készületeket megtettem, s hogy a nyomtatás még cl nem kez
dődött 1 

a Tek. Úr válaszának elmaradta okozá. Méltóztassék 
tehát velem tudatni minél elébb I szabad !eszen-e Brnilia Ga
Iottit kiadnom, s ha igen, hajlandó-e a 'l'ek. Úr figyelmet for
dítani azon észrevételekre, melyeket Stettner barátom gram
matikai, én pedig fordítási tekintetben a munkára nézve tenni 
kívánnánk. Vagy pedig szóról szóra s minden további vál
toztatni akarás nélkül úgy kívánja nyomatni a Tek. Úr, mi
ként a nálam lévő kézirat mutatja? 

Óhajtanám tudni továbbad - s<1.ját megnyugtatásomra 
- mit vél a Tek. Úr azokra nézve, miket én a közöttünk

támasztotL kedvetlen hirek iránt írtam volt? Úgy hiszem,
hogy ott semmit sem mondottam, a mi nebeztelésre ok le 
hetne, és így reményle m a Tek. Úrtól1 I.Jogy azon levelemet
válaszára méltatlannak tekinteni nem fogja.

X. 

BAJZÁNAK KAZINCZY. 

Bajza Józsefnek Kctzinczy Ferenc szíve· bm·áti tiszteletét. 

Pest, jan. 22. 1830. 

November 16-d. írt levele az úrnak, nagy tekintetű ked
ves barátom , azt váratá velem , hog·y mivel Eggenberger a 
5záutl0kot segélleui nem akarja, az egészen t !akad, s így tör-
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t' nt hop;y én a vúlasz::;zal ) wclyct ezek szerint i:iziikségesuek 
n�m itélók, a(lós maralltam. Arra kérem én az urat, és azokat, 
a kikkel az úr zorosabb 0·yességbcn él , hogy ha egy vagy 
H1á::1 tett mca felakaduak, higyjenck s gyanítsanak mindent, 
a mit a dolgok mutatnak, dc ne soha é semmi cscfoen clhü
kst irigységet, önha znot. Örömömet, kcvélységcmet lelem 
én abban windég, hogy engcrn Bajza ós túrsai szerettek. 

Emiliúnak lcliszlúzá::;a. alatt (a köuyvek tolvaj köJcsö
nözöi elhordták tőlem ezt, Miss 'úri1t 1 Miunát és Nathant) for
clitú ·omat nem vcth ttcm össze az originidissal , s csak az 
vala tehetségemben s módomban, hogy beszéclemcn javitsak, 
s mcgtarham ugyan a fl'stö idegen szóllásokat, vagy a miket 
styli ticai okok ajúnlhatuak, dc ne bosszantsam ok nélkul 
azokat, a kik ellenem tele vannak panaszokkal, hogy a ma
gyar szint elveszem a magyar bcszédtül. l:)tettncr barátunk-
11ak ólommal tett jegyzéscit használtam, s n. hol nem használ
hattam, péld. báno:i\I (iu scnsu K) bánO L bún[K, melyet az én 
e 0·é z kürnyékcm ÚöY mond bánOK, bánSZ 1 bánlK, clmellöz
tem, · az ideát mús szóval tettem ki. - Gróf Károlyi Istvún 
úrnak r a<lványi ti ·zltartója által még e holnapb�n küldöm 
Bártfay barátunkhoz az úr számára Miss Sárát és Mioná.t is, 
s arra kérem az urat és 't ttncr barátuokat, hogy mivel ezek, 
mint Emília is , a lctisztúzú::; alatt a m 1gok német originál
jokban nem voltak szemeim clött , vegyék magoknak azt a 
lánulsúgot , hasonlítsák ii sze a fordítást az originálissal, s 
tucla sák velem rui kivánja hogy másként adjam. 

A három közt Lcs,;ing legtöbb goudual d olgozá ki Emí 
liát. 'árában hos:::;zu <lialogusok vannak, és fúrasztó eszeske
désck, �Iinuában pedig sok helyt ecsetje vastagon fogott. Az 
a francia gyermeki gyülölséggel van a német író által ne
vel égcssé téve1 a hogy mi szoktuk német uramékat. Én az 
ily helyeken holmi szabac.lsúgokat vettem ki magamnak. 

Stettner é B1jza az én <lolgozásim f'clöl szabadon mond
hatják mindég a mit akarnaic Kémélve kell ugyan mindég 
bán·rnnk. ba.r[ttinkka.1 1 cl az nem bar�ttság han m CJ11spiratio 
az ügy ellen, lta ki nem mondjuk a mit a dolog és az idő ki
váu; kívánja-e a Larátság, hou éurólarn aiL rnomlja valaki

1 
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hogy én szálas termctü, tömött U. tökü ember valék etc. Szól
jon felőlem kiki, mint én C::;okonay fclöl a Mnzáriouban, s 
még kii zönni fogom neki. 

A tudva lévő cikkely felől, bigyjcn nekem az úr, édes 
barátom, hogy nem csak nr'm akcll'ok emlékezni, dc nem is 
Pmlék.P::e11i többé. 1IIála az én is!encmnek, hogy rettegésem 
haszontalan volt, é hogy engem az úr rnin<lég szeret. 

A mi kedves Tol<lynktól gyi5nyörü levelet vevék Berlín
böl. Ajánlom magamat becses barátságába. 

XI. 

BAJZÁNAK KAZINCZY. 

Bujzánrtlc Kazinczy szives bru·áti tiszteletét. 
Széphalom, jan. '27. 1830. 

Igyckcztc111 végig olvasni a mit itt vesz n az úr, édes 
barátom, dc csak 1\Iis Sárán sem t u<ltam végig menni, elfog
lalva bajaim által, mert Telek úr holnap már inclúl Pest felé. 
L sz arra idöm hogy ezt ruóg megolvasbatom , s megigazít
hatom; nekem elég hogy bizouyítliatom készségemet minden
ben a mi kevés eröwtöl kitelik. 

Ez a kötet harmadiknak van destinál va azon öt kötet 
sorában, welyct még ez idén készülök egymás utún kicrc::;z. 
teni. Egyenként a.karám árúltatni a IX kötetet is 1815., de 
nem boldogúlhatók János Tamússal. - Az első kötetet e hol
napban füztázám lc. Februárban a Yorick Érz. Útazásit fogom, 
s rnartiusban késze11 leszek mind az öttel. S akkor lesz ideje 
hogy gondoskodjam kicresztésck eránt. 

Éljcu zcrcncsésen igen nag;y tekintetü kedves bará. 
torn. 'l'artson meg engem megbecsblhetetlen szeretetében. 

XII. 

KAZINCZYNAK BAJZA. 

Kazinczy Fei·encnek ti.•ztelelét Bajza. 
Pest, fcbru,lr 2G. 1830. 

Itt veszi a Tekintete Úr é::;zrcvétrlcimet a fordított Ga
lutti Ewilia irá11t. - A szárnok 1 melyeket mindenlitt gonclo-

e 
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an felraktam, a kézirat lapjainak számai. Úgy hiszem hogy 
a Tek. Úrnál még me0van az elöbbeni kézirat , mely taval 
itt kezünkön mcgfordúlt. Annak lapszámai nem igen fognak 
különbözni emezéjitől, mely nálam van, ruert miud kettő egy 
kéznek írása, s reméuylcrn ) hogy idézett számaim baj nélkül 
elvez.etendik a Tck. Urat cL megjegyzett helyek keresésében. 
Küldeném magát az origiuált, a németet, de magamnak nincs 
meg, s kölcsöuözölt példányból tevém az öszvehasoulitást. 

A fordításra általában azt jegyzem meg, hogy igen m"g
i merni rajta azon célt, melyet a Tele Úr magának feltevc: 
- ,,Nem bosszantani azokat, kik ellene tele vannak panaszok
kal , hogy a magyar ·zint elveszi a magyar beszédtől." -
:::;allaugos magyarkáink is érdemlik néha-uéha, hogy őket fi·
gyelmez:dik , hogy panaszaikat kiballgassuk , csak hog·y ez 
aztán ne legyen iyen, ne ártalmával saját magunknak, vagy 
épen a müvészségnek is. ltt ngyan még az a szerencse, hogy
e ak a gyakorlottabb sicm ismer rá a tartalékkal - hogy
ne mondjam talán félénken is - készült fordításra, de nem 
állok jót érte, hogy az efféle tartalék bennünket későbben 
oda ne vigyen, hol azt kiáltják ránk , hogy hátra felé ballag
clogálunk. 

Orthographiája a Tekintetes Úrnak, S'.l.játságai, akarva 
nem eluibitásból tett grammatikai eltérései híven meg lesz

nek hagyva. Bár ezt tennék a Minerva s egyéb időszaki 
irásaink redactorai is azon írókkal, kik nem gondatlanság
ból vagy tudomány szükéböl különöznck. Nem szeretem, mi
dőn az író kivétctik magából; tudni nem csak azt kívánjuk ) 

ki mit ada, hanem azt is, hogyan adta minden tekintetekben. 
Nincs nevetségesebb dolog, mint arra törekedni1 hogy minnyá
jan s mindenhol egy képen írjuk le szavainkat. Szándék, mely 
célt soha érni nem fog. 

Miss Sárát és Minnát vettem; fogadja értök a Tekin
tetes Úr szíves köszönetemet. Azt nem tudtam hogy a Tek. 
Úr ezeket kiadni szándékozik, s ha tudám, vakmerő dolog 
volt volna őket kérnem: s minekutána most már értésemre 
esett , arra kérem a Tek. Urat, hogy ne foszsza meg magát 
tőlök. - Én eléggé lekötelezve érzem magamat azon készsé-
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gért1 azon szívességért is, n:elyet elklildésük állal a Tek. 
Úr irántam mutata. 

Azon szomorú hírt, úgy hiszem, fogta hallani a Tck. 
Úr, hogy Virág Benedeket eltemeltlik; s talán azt is, hogy 
Horvát Endre nem a legjobb egé:izségben érzi magát, s a1ig
ba cl nem hagy bennünket. Árpádiása kész., cl.e nem 24 (mint 
ígérte) hánem 12 énekben , s kivánná kiadni, ha költsége 
volna. Gróf Széchenyinek kijött nagy becsü munkája a ,)li

telröl." Még nem volt magyar könyv, mely felől a publikum 
itéletét tudni annyira óhajtottam, mint ez. 

Útazó barátomnak. szülei általam tisztelik a Tck. Urat, 
s felette lekötelezve jelentik magokat mind rólok való meg
cm lékezéséért, mind pc<lig azon ziv sségért, melylyel a rrek. 
Úr fiok iránt viseltetik. ,Ö februárius clsőjén inclúlt Berli11böl 
Koppenhága felé; áugustusban már itt lesz , ruint tagja is 
néhány tudós egyesületeknek, ha a kormány, mely alatt nyö
günk, gátlani nem fogja. 

Aján1om magamat a Tek. Úrnak szíves ernlékezetéue. 

Ész1·evételek Ga1otti EmUirílwz. 

A cím Emília Galottit mond; nem kellene Ga!otti Emí
liát mondania? Ezt védhetik okok, amazt alig. 

Ha gróf Appiani, mért Conte ·:;rt Orsina? 
Lap 4. ,,Prinz. Der Or:iina? legt ihn bin." Ez a lcgt ihn hiu 1 a 

fordításban nincscn
1 

pedig elmaradnia nem igen ]ebet, 
mert az utána következ0 „lbr Uiufer warlct" egyetltil 
e miatt van mondva. Ha amaz elmarad 

I 
ennek is cl 

kell, vagy nem lesz logikai rend a beszédben. Ezen fe
líil az ategt ihnhincharaktert is fest, s mutatja mind
járt a dráma lején mily egykeclvülcg (glcicbgLiltig) 
van a fejdelem Orsina iránt. 

6. Fejclel'3m. ,,Nem értem sokat, dc soká!" Ez az értem
talán elmaraclhatna. Értelmet zavar. Semmi baj, hogy
ott van a „meinc." Vagy Láu 11wndom:mal és vélemniel
lehetne adni.
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5. Ezután: ,,Talán a képben iswét fcltahdow, a mit nem
már rnagállau" kimaradt ez.: ,,Ich will e::; aber uicht
wieder finden."

G. , Lépjen ide 
I 

Fenséged ! (' Lessingnél: ,, Treten Sie
so ! Ez a :,o ucm ide. Talúu: cílljon így, Penségecl.

7. Co11ti. Ich lliu zufrietlen, sagLe clie Griifiu , weun ich
nicbt hiisslicher aussehc." l\Iagyarúl: ,,Ám, monda a
grófné, ha nem vagyok még útálatosabb , mint itt a 
kép 11.' Úgy tetsz.ik uern elégge jól1 mert az az cí111
nem teszi I s uem teheti az ich úin wf1·ieclcnt. Olva
sásra m3g haggyán1 de tbeatrurni előadásra épen nclll
alkalmas az ily llcszéd.

1 :2. Staat::;-inte1·csse nem kaúineti tekintet. 
1 '2. ,,0 verrue11geu �ie mich ja nicbt, wein Pri1JZ1 mit der 

Niüriu , tlercu Wort ich führe - aus �Iitleid ftibre." 
Magyarúl: ,,6 ue téveszsz.en össze ferséged engem és 
e bohót

1 
ki mellett szólok." Kimaradt az aus Mitleid 

fiihc; a miuek kimaradnia nem lehet, mert utána ez 
jő : ,,Mert valóban tegnap szertcleuül megillete. 

13. Bei alle dem isL er doch cin sehr wurJiger junger
Mann, cin i:;cböuer Mann, ein reicher Mann 1 ein Manu
voller Ehrc.' l\Iintl ez magyarúl így: ,,l\Iind a.:; wel
lett Appiani igen érclewcs, sok és nagy tulajdonú fia
tal ewlJer." B1rnyi címnek, eunyi dicséretnek erejét
taláu ne vennők cl1 melyeket a fojdelemmel Lessing
llizon) osau uem ok nélk Ul mondata.

- l\Iurrueltlilire neru iii·ye; ürgét túncoc::;kúkra twdtyalni,
miut a f'or itás rnonJja, nem ii:; ]ebet. 

1-±. Das Gcscblccht Ller Galotti ist grosz" - Lessi11g 
a gro ·::;zctl nem szctporál akar ruondani1 hanem széles, 
kiterjc<lett famíliát. 

�ü. ,,Oúer,7jlel"' - Ez. már még· is igen vau ! s a mértékle
tes puristat is fogja sérteni. Jtény helyeLL 

I 
csaknem 

windenlitt, 'rköLc.· rnondatik, pedig éu azt hiszc111 uogy 
a réuy kevésbbé fogná, (ruost már!) az. ol vasóL lJ�tL1-
taui1 wint fogja. rniudeu bizonyuyal az Uúe1·s!e1·. 

T cm Galoiü Ouoardo? OJ,,anlo Galotti helyett? 

ÉS BAJZA. 239 

Lap 22. Késelés helyett nem gyilkolrís1 vagy mi? JJI01·dtlwt nem 
késelés, s ez a késelésed cgyélJiránt is tévesztőleg s 
fonákúl fogja a th atrurnon verclezni a fLilet. 

23. ,,Egyéb úri gráCZiái közötL" Németül: baltc ja <lie 
Güte," talán kegyelmei , kedvcílései, vagy adományi. 

24:. ,, A eis:::toft joub lesz eredetileg pistolnak írni. 
- ,,Anyelo." Kenn ich ihn niebt? Hab ich niebt unter 

ihm geclient ?" Magyarúl csak ez: ,,Mintha nem is
merném !". Az a rni el1naradt

1 
mondja meg az olva 

sónak 
I 

honnan ism ri ő Galotlit. Lessing uem az az 
iró, ki valamit hiába monJatna , kivált Oalotti Ernl
liábau nem az 

I 
hol minde111 tuég oly csekélység is

cirkalommal van kimérve, és cirkalornmal mérten mo
ti válva.
„Kaum kanu icbs erwarten1 diesPn 1l'iinlir;cm j11uy1•11

Jl,Jann meiuen Sohn zu 11etrneu": ,,Alig gyöz.üm vúrui
hogy gyeroekemnek nevezhcssem."

- ,,Mit nevezsz te elveszésnck ..... . stlJ. Itt igen sok
a ltogy, egy elruaraclhatna !Jelölök. 

25. A l'd!J!Jhia itt V eggbia, a 8-ik lapon pedig esti llí.,·sa
ság. Ha itt Veggbia1 mért n m amott is? 

- TVolliistling nem !ctto,·. Lator egyéb. A Wolliistli11get 
e helyt jobban adná a ú11ja1 fujlrtlrm 1 j'ol yrfr, rnó 0• tán 
a kacé1· is1 úrubár ez csak coquettet jelc11t. 

30. Az Ei11fallt , mely itt „ zükevé11y gondolat" rni ne
bc1nyan már üt lett ,t is m rénk megjegyezni , s úg:y
hiszem nem rosszúl. Azonb,tu e bclyt (min<leuiitt nem!) 
a szükevéuy gondolat is jó szolgc'datot teszen. 

31. ,,De gyermekeim egyet tévén s wái:;t nem múlatvún" 
crötetett ! ! 

32. Nem mindég inkáblJ kcclvcléd-c a gyöngyöt miut a
köveket." Ez után killlaradt ez.: ,, frcylieb, 111ciue Mut.
tcr1 freylicb ! "Kimaraclta a.Ital nem sokaL veszt ugy�m
a dolog , <le minek ünk6nt okot adni az. Aristarcuus 
aka<loz.ásira? 

34. nA Fejdelem kénytelen a Ias:ai Fejel lemhez köze
lítő me11) eo·züjc miatt ar1 1ak. f'.jdelwi lcúuy;'tv,1! egy 
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felhatalmaztút ereszteni." Igen darabos ! -- s az az 
ereszteni felette rossz helyt áll. 

Lap 36. A martalék nem eléggé erős, hogy sclavot jelenthessen. 
- Weil icb eben heut cine Verbindung vollzőge, dic 

meiu ganzes Gliick ausmacbe :" ,, Mert azon szö
vetségben, mely ma vúr , egész boldogságomat talá
lom." Jobb le z s.:övetkezés. Ez actionis, amaz effecl us
substantivum, s ide az első kell.

37. ,,Gutbel'zigesDing ': ,, Nyavalyás izé". Ez nem eléggé
szerencsésen van mondva. A yutherziges Dingúen met
sző célzása van Appiáoioak, s annyit akar mondani,
mint színlelt júszfoii ! álnok én:éke11.1Jk,eclö ! Marinelli
nem akar vele bajt víui; nem azon ok miatt, melyet
mond, hanem, mivel gyáva s szepeg, hogy ellensége
keresztül ·zalasztja fekete lelkén kardját. 

48. ,,Lá sa mire mehet négy szem közt:" ez után kima
radt „Allcs was icb zu tbun habe ist, zu verbinclern
dass Sic nicbt gcstört wndcn."

54. Prinz. , Freylicli <las ist naturlich !" 1\fagyan'.tl: "az
igen méltány, igazságos tett vala." Ez felette rosszú 1
van adva; itt az ecset basonlatlanúl vastagabban fog
mint Lessing akarja. A seln- naliirlich csak azt teszi: 
az emberi természetben fekszik , hogy ember a maga 
barátjáért boszúra gyúladjon. A méltány, igazsrígos tett 
ellenben annyit mond , mintha a Fejdelem tökélete
sen javallaná Appiiwi mcggydkoltatá::;á.t, a mi a Fej
delem charaktcrébc felette fekete vonás volna, pedig 
Lessing csak ingatag, gyünge embert akar belőle e;si
nálni ,11cm 1·0 ·szat nem un<lok Marinellit. - E helyt.jut
esze�be kérdeni 

1

azt is. miért Marinélli1 hosszú é-vel? 
„ 59. ,,Miuő szemeket csiná.l '?" Talán mereszt :l A csinál 

inkább fo r!ja bosszantani az ortbologia makacs bará
tit) a Döllrentei tévelygő nyáját, miut bármi más, s 
nem egészen ok nélkül ! 

60. ,,Szívem zögöd meg" nem értem. Nincs-e a szó hi
básan leírva? -
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XIII. 

BUZÁNAK KAZINCZY. 

Bajza Józsefnek Kazinczy Fe1·enc úrmíti szfres tis,:teletét. 
Széphalom, rnartius lG. 1830. 

Bocsánatot édes barátom 
I 

hogy az úrnak febr. 12-d. írt 
levelére csak most felelek. Egri útam, honnan egy hét előtt 
jöttem haza, oka késedelmemnck. 

Jegyzé ·ek rt Jegyzésekre. 

G. EmUia 11wrryriro.·an, EmUia G. olaszosa.n van. mond
va. Jó miud ez, mind az; de ez már annunciálja, h gy a leáuy 
olasz1 és nem magyar. Toldy ucm P,·m1,: K-t

1 
lianem l'. Ferencet 

mond a Kéziköoyyben. Ki viszi annyira a maga purismu út, 
hogy németül írvún, Micbel Eogclt , Wilbclm Shakespcart s 
Frauz Pctrarcbát mondjon a .1.1/iclwt All:Jelo, 11'i/1iwn S/1. s 
Francesco P. b. lyctt? Bethlen G,íbo,· a német íróknál is Beth
len Gábor Yolt, s örülbctett neki. - Gróf Appiani és coutcssa 
Orsina úc;y iillbat ellenkezésben magyarban mint németben. 

Lap 4. Legt ihn hin. 1'egy/tek orla, rngy szép hun
garismussal: 'l'ef)yiik amoda, vagy rwwz as:�tafru, v. le. Ezt 
tollam felejté ki. Érzem hogy el nem rnaradliat. 

Lap 5. <lclcatur mondom. ,,Nem sokat dc soká." 
Lap. 5. addatur: Dc nem a! a rom ismét feltalálni. 
Lap. 6. po11atm: álljon így Fejdelem, pro ide. 
Lap. 7. Megelégszem ruondú a grúfné, ha -
Lap 12. ponatur: országlási tekintetek 
Lap 12. addatur: sz:inakozásból szólok. - Kimara<lL, de 

csak azért, mert a német originál nem vala kezemnél a le
tisztázás alatt. 

Lap 13. l\Iind a mellett Appiani csakugyan igcu érde
mes1 sok és nagy tulajdonú fia.tal ember, zép ember, gazdag 
ember, derék ember. 

- Murmeltbicre. - Van-3 név rá? Ha van, elfogadom.
Táncra tanítani a rnagyarorsziio-it n cm lehet , dc képzelj Hk 
hogy az olaszországi más ncrn. 

lG 
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Lap 14. Túlatiszásan a s.:aporn nem csak bamart teszen, 
hanem sok tagokból illó egészet is. Széles lúte1jedésil bosszú 
be zé<l. De ha a zapora nem jó, töröljük ki. 

Lap 20. Ilát hogy nevezzem az Oberstert? Ezredesnek? 
HcrrOLerster? E :redes úr? Protocollumbau álljon ezredes: de 
folyó társa,;ági beszédben!! Háta generálist is el kell-e hagyni? 

Ibi<lcm. Ré11y tehát , valahol helye lesz. Örvendeni fo-
gok az igazításnak. 

Lap 22. Gvilkolás pro késelés. 
Lap 23. Kegyelmei tehát. 
Lap 24. Pistol. 

S nem ismerem? Nem szolgáltam alatta. 
- Hog·y ezt az érdemes ifjú embert. - - -
- Elhagyni a sok hogyból, a mi elmaradhat.

Lap 25. S mi vétek az hogy itt Vegghia, lap 8. pedig 
esti trirsascíg �" 

- - Wolliistling. Álljon hát buja (ezt én és az én
tájam úvjrírwk mondja nem búj inak). De szeretném ha sub
&tau ivurnunk volna a szóra; ez adjeetivale substant. 

Lap 30. Ötlet - örömmel lattam legelébb a Bártfay Re. 
géjében, s örömmel fogadom el. 

Lap 31. Egyet tévén s mást nem mulatván - Bizony 
eröltetett; de hogy adjuk proverbialiter? Örömest elfogadom 
az igazítást. 

Lap 32. Igen, anyám, igen! 
Lap 34. A fejdelemnek egy fclhatalmaztat kell kül<leni 

a Massai Fejdelembez közelitö menyegzője miatt annak 
hercegasszony leá:::iyával. Így talán jobb lesz. K. mutatur 
non raro in G. : szaggat non szakgat, lélegzés, nyaggatás, 
faggatás. 

Lap 3G. Hogy a rnrtl'talék nem minden helytt áll jól 
skláv helyett, érzettem. Igaza van az én barátimnak , midőn 
azt mondják, hogy elijesztctém magamat ellenkezöimmel. 

Lap - S1,övctkezés pro szövetség. 
Lap 37. Gutherz. Ding. - Itt a dingben van a suly, a 

megvetésé, s azt szerencsésen adja az izé, s ez metsz igazán 
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az udvari na ,y::iá:úban hvély bohún. szinlctt jószívű, 
az á!llok érzékenyhdo ront, nem javíl 

Lap ·.l-S. )Iin<1u1 ; ndomnak annak l ell lenni ) hogy ne 
engc<ijc1u, hogy r/1jok menjenel . Dv Lét n(lf� és két lw.r;.'J 1 
'f..ilán: �1zon kell lennem 110�')' eltávozt. s ·ak tőlük mindent, 
a ki hozz.új k al·arna jnt11i. 

Lap iJ 1. hi;en: dc l O,!') an adjnl· hút? Frcilwh das ist 
n·ttiirlich. (�Ltrinéllinck pro„u.1ciúlja az olasz, e a ite u aeci
pit aece,,1 nrn). 

Lap :rn. ,lfc,·d.:;.:;t e.·cellellter, nn�yon I·'iszönöm. 
L,lp Gc'. Szívemszügö<lmcg.'l\ir ·énysiogé, :lörvénytörés. 

Az én igen becsült é:; igcu szeretett barátom nekem fc. 
lctte keüve„ do 1got teve J,o lúsait1 l·imntatá:,;ával 1 valamiut 
Penyéry ba.i útnnk azon Lve1ével, m, lyrL' ezzel együtt mé
g-ycn postúrn Jcye,em. D:u � zt ll) erhdném illeg e kettőtöl, 
hogy i\Ii.:;s S ,·,,111at s Jlmn:uuat s a U1arrnu11teli r gékct is 
igy vennél· bírúlúsaik alú. 

ltljcn ig u szer ne. ésen nag) énlemü barútom. Ma egész 
nap leveleket írok 

I 
s még so v a 1 iraml1'.. Be kell tcb: t rc

ke ·z cnem l\Ié1túztassl'.:l az iu z:trau<lót a rni tisztelt ba· 
rátnén k1 ak úl aLt<lni, s lllindcn b< 1 útinkat, llelmeczyt1 Kis
falu<ly Károl.) t, Vörosrnart.}t tidztdui. 

�'IV. 

KAí'ilNUZYNAK BL\JtA. 

TrtÚJ!c;:;v FeJ'(.,JlClll'k Bc(j::a tíszíeletét. 
l'cst, april G. 1830. 

Vett ma 'l't 1-.iutd s Úrnak jeg-yzés imrc tett vi zon
JPgy,.éscit, Mtorkotlom rcújol rövüle1 a kövctkezeudükct 
váJ�.szol11i. 

J.,'11dlir1 Golutii fog teh.'1t m radni a Tekintetes Úr aka
ra1ja BZ ri1 t

1 
melyet ti8ztdc1-: s tisztelni tartozom, <le valahol 

a küny\'ben mint kia(ló én be zélendck , ruin<lcuiitt Ga1olli 
Rn,ili,ít foo·ulc mm1l1aui I crt ama mú'ikual lwlye::i voltá
l· 1 :t 'l'ek. Úr )lrni meg 1i m gyiíztd ... , s magam sem iu<lom 

ll. >"' 
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mngaroat mcg 0 yőznii s ba valaki miatta ellenem támadna, 
védeni nem tudnám. A Wigando-Döbrenteianusok pedig most 
minden alkalmakat keresni és használni fognak i hogy be
lém akac1ozhassanaki mert a mit felülök a Minervában mon
déki s nem sokára megint mondani fogok i soha sem bírják 
ru gem6 zleni. Azért a Tekintetes Urat jó korán figyelmessé 
teszem reú, hogy mind emennek védelme, mind pedig a g1·óf 
Appiani s Contes·a Onsina és a rcgghici s esti tcír. isú.g öszve
cgyeztetése - azon esetrei ha majd szó történik miattok -
a Tele Urat fogja illetni. Egyéb sajátságok , a most mondot
takkal eg:yitlt, llíven meg lesznek tartva. A könyv a jövü pesti 
1"úsána megjelenik. Elrendelése ez: Címén leszcn: Külföldi 
Jcítékszín. Több tudó okkal h:iaclja Bojza. I. kötet. 1. Gnlotti 
Emilia. 2. A gyffrii. Pest i Tl'atf11er és Kcfrolyi b,dÍÍÍ'i;el, 1830. 
Ezt köreti az E/íJ:szr1, utána jő Lessing szomorújátéka ezen cím
lappal: Emilia Galotti, s::omodljríték 11émctbíJl Lcssing utcín 
Kaz:'11c:::!J Paenc. A darab végén Lessing rövitl biograpbiá,ja, 
s Galotti Emiliátúl nél:ány kritikai észrevétel. Ez után jő egy 
vígjáték ily címla1,pal: A gy/irii, rigjáték, néinetiül Schröder 
iitán Bajza. Schröcler rövid biographiája, & a Gy iíriiröl néhány 
észreyétel. 

Méltóztassék a Tek. Úr azon szívességgel irántam lenni, 
hogy ha észrev6telei volnának még vagy ezen elrendelésre, 
vagy egyébre néz,e, azokat velem közölje. 

Itt veendi a Tek. Úr útazó barátomnak londoni levelét 
isi mely tegnap elölt érkezett hozzám. Ajánlom magamat 
szíves emlékezéseibe. 

X 

BAJZÁNAK KAZINCZY. 

Bajzcí.nak Kazinczy t iszteletét. 

Újhely, apríl 11-d. 1830. 
Azzal, hogy a Wigand emberei velem mit tennének, ke

veset gondolok; nekik nem tetszeni nem legnagyobb szeren
e étlenség a mi bennlinket érhet. Azt forgatom inkább, hogy 
kiadómnak kedvetlen lehetne ugyanazon kötetben kétféleké-
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pen szólania, írnia. Felbatalmozlak teli át, tisztelt szeretett 
barátom1 úgy adni mindent, a mint magadnak tetszik ; egyedül 
azt kötr5m ki, llogy ezt: BdnoJJI, a hol én BánoJCot mondok, 
cseréld fel más valamely szóval, s az nem lesz nehéz, ha nem 
magát a szót, hanem az egész szólást öltözteted más szókba. 

Ha ki lesz rakva az első ív Emíliából, kérlek, láttass 
velem egy-két lapot, hogy a formátumot, a hetüket s papí
rost ismerhessem. 

Köszönöm a londoni levelet. Ha neki talán még írtok, 
jelentsd, hogy Verseim készen fogják vámi dicsőségöket. Bár 
azt érdemeljék! - Kedves nékem , süt szent nékem a mi 
Toldyok emlékezetei s berlini és londoni levelét kevélykedve 
mutatom a jóknak i s örvendve látom, hogy ezek érzik a Toldy 
becsét. Nemzetünk csalbatatlanül halad. Tíz esztendő előtt 
engem még nevettek volna, hogy az ily leveleket fitogtatom, 
s azt mondották volna, llogy hiuságom szúrdall , i udatni, mit 
teve velem Bowring: most látják hogy azon nem magamért 
örülök, hanem hogy a nemzet nevét kivívánk homályából. -
Áldom sorsomat ) hogy Toldyt nekem barátommá tevé, s ti
teket, éltem nagy kevélységei ! - Éljetek mindny�jan sze
rencsésen. -

Levelednek egyik végét a postán valahol kivonák, lát
ván nyílásán hogy ügy egészen el fogják olvashatni. Ö ·sze
gúzsolva jött az, a kivoaás és visszatolás által, kezemllcz. 

Soha még a Szent L - kegyelme rútaubúl nem jára, 
mint Gábornál; mint eg·y civakodó makacs gyermek azt 
kiáltja1 hogy neki bizony nem kell; tartsa magának a ki neki 
kívánja. - Miként is lehetne szüksége rá annak , a ki min
den bölcseséget oly nagy mértékben bír? 

XVI. 
BAJZÁNAK KAZINCZY. 

Bajzcínak Kazinczy szíves tisztelrtét. 

Széphalom, junius 18. 830, 
Igen nagy örömet ada nekem az úr , édes barátom, az 

által, Logy velem �z Emília cl'3ő ívét láttatá, s az Elöbl'SZ <l 
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gyöoyörü 
I 

lelke . Az úr t lllja} tnt1júk rni11(l uck _, hogy én az 
úr badtt ·á_;úval kev q 1kedcm } s 11agy rnegtii:,ztcltelésemeL 
talúlom a!Jban, hogy Emíliárn itt jl lent meg. 

Dc gondosal>b eorrectort kivánt�ru vohrn a 111unkú.nak. 
Mert ezt, mi djúrt az elsií 1' pon (U): 

, De JJrune.-,,Jii i" E111ília 11cm Ualotti" a betüszedö bizo
ny an az úr a ·aratja ellen i 1tcrpuugúlta így „c1be1· ei,ze 
Emiliri Brn,1cscl1i i" 11id1t Urtl J' ·." - Dc Brunescbi Emília· 
uem Galotti ! 11cm G·tlotti Emília l -- A jútsz<\ La a leYél 
újra n;m ny?1:italtatik I értelem uélkiil fogj. a(lui a uelyt.

. �11 le ·111 fogom az úrnak minden vúítoz.tatúsit, hogy va-
l�nut Jónak t�lálo-: 1 !'clvd1cs ·em. Illyc•i ez: l.:.umonwl� 1 mely 
b1

-�
onyosan Jobb m11 t a tót pronnu iútiújú Fn,11m·, 1yik. _ 

K1sdeclle!J, Up.-:elués naö ·on júk. Ha az ilyet Döl.ln.ni i hal
laná tölem} meg 11cm tlllluá fogni } 11 ,g;y éu egy gyermektől 
ör .. '.ncst tanúl0k, egy uly ::,tattlieber II rr töl pcdiö rniut egy 
c1,�1zott_ J

>1·01:. Co111111"s·ir l1 · ::,ok 'J',k. 1. \. ni, 111cty/l.; tcíúluúí
i'('.Jo (v1deatur anunnciatio vnsionum Macbeth J Lear etc.) a, 
lcckézé.rnck reca.lcitrúlok. 

�plrnlmúk le, znek ezek i' : pa , .. 10. tnti cl-fejemet. 
Pag. 1 �- derekasa11 (,) Couti } hdott 1ll''is llcl) cl cn a vocativu., 
n11u<lég két kornnrn kozt úll. S ineou::icqucu1iak 1). 10 13 15 
r t" 1 · 

' , , 
cs o} p. 1. í ·tö, •'ntó, \ és" } kiucstartú1nhoz. l�n az ineon-

scqueu�iáktúl ne irtozom, azt his· cm hogy con ·equcusck 
nem m1mlég 1 hetli11k. l'ag. U. Mc<lú'./;a, é.:i j,,·y rem rossz 
poe:::,is ·s pocZi·, pr'Sa é� pr6Za , JforTZins ós 'cpl ernlJcr 
DcCember._ �'/, ún,ak autidöl.ncntciújit éu cxccrpúltam �
a grammatikai dolgokra 1 C:·::; azért } mert az engem oktat és re
flexiókra von. - Uillsú po::itúval vcvélll Wig· rnlnak levelét. 
Icgörülve tuclúsilú ·olllon: hogy luzcn1hcz kiildött iti -tautiá

ját Z mplé11yb z a meg} ének beadtam, ana kér hogy ve
gyek ré.:3zLConvers lexikonában; azcls'í po,.;t;' val venni fon·om 
ű,;ymo,l<l, at articulusokat, mcly(ck)nck kidolg<n:'ts,'tt t:lcn� 
, árja, 8 .a i:rapoleo ii ,lm kiilonu ·cn. Ilolll't}} tchút érlezni foo·
1 vele. En pedig haladck nélkül válaszolok: wc1u hoh�s Alte: 
be lé,-;tet mit<len Vl'r ·cbicdenarligsteu Sorgcn, 11cm cn ,re<li lw!!v 
kivá.uságát tcljcsfü;cm. Talún : zt is mci)romJ lw;y 0:1 ,l� ő 
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redactorától magamat declinátiókra, eonjugátiókra, syntaxisra 
taníttatni restellem. Közölni fogom válaszomat. Éljen sze
rencsésen édes barátom, és szeressen. 

XVII. 
KAZI TCZYNAK BAJZA. 

Kazinczy Ferencnek BaJza tiszteletét. 
Pest, julius G. 1830 

Örömmel értettem, hogy a csomó Guzmics versczetével 
s a Játékszín elsö ívével kezéhez juta a Tekiutctes Úrnak . 
Hogy Galotti Emiliá.ban hibák ruarad.tak , az nekem fáj leg
inkább. Én és Stettner mindent elkövcttilnk a correctűr:'tkkal, 
de ha a szedő gondatlan, s tudatlan is még ezen felül, Ű!:S a 
correctornak legnagyobb szorgalma is hiába való. Itt egy 
komma vagy kolon , ott egy betti esik ki J miclön a ki ze<lctt 
columná.k egy helyről másra vitetnek , s a tud.allanság oly 
helyre téteti vissza, hol épen nem kellene állnia. 

A Tekiotetes Úr igen nagy tévedésben látszik len11i ha, 
mint levele mondja, azt hiszi I hogy én Emíliában ,áltcztatá
sokat tettem, még pedig a Tek. Úr tudta nélkül. Szahadsá
got ada ugyan a Tekintetes Úr leveleinek egyike azt tcnucm 
kéziratával, a mit jónak fogok vélni, azonban ha én e szabad
ságot szerénytelenül használtam-e, ki fog tetszeni a kézirat és 
nyomtatás összehasonlításából. Hogy Emília Galotti helyett 
Galotli Emíliát nyomtattassak , az engedelmével történt a 
Tek. Úrnak, melyböl a�tán természetes kövctkczéssel I ellett 
folyniok a Galotti Eclvú1'Cl, Gonzág,i Helcto1·} Ráta Camill vál
toztatásoknak is. A kisdeclleg �s kép.-:clgés ott állnak a Tek. Úr 
kéziratában; a komo,·1wko t pedig komornyik helyett Stettner 
javaslására fogadta el a Tek. Úr. A Lr'estő és festő} Futó , Vésü} 
kincstartó úgy vannak írva a manuscriptumba.n is; s általán 
fogva azt nyilatkoztathatom ki 

I 
hogy minden f.zót 

I 
melyen a 

Tekintetes Úr a nyomtatott ívekben felakadni fog, S3ját kcz
iratából és Stettnerbez küldött jegyzéseiből fogok legitimálni. 
Én az írókat a magok egész sajátságokban szeretem látni, 
és semmit sem gyűlölök inkább , mint redactorainknak azon 
módját, mely szerint az író orthogrn.plii[tj:\n} grammatikújá111 



K :MNCZY fERE C 

synta1.i ún I sőt ucm ritkúu stylllsáu is meg nem kérve vál
toztatúsokat tcszuck. A gondos olvasó szereti az írókat mind 
tökélyeikbeu 1 miud Lihájikbau látni1 mert jól ismerhetni csak 
így fo,rja ükct1 csak így lc::;zcu hív n informálva tudományok, 
szorgalrnok1 gondosság-ok fclöl1 s ba ki kénye szerint változ
tatgat1 sok-,zor talún meggyőződése s akara1ja ellen is az író
nak, valamely mnnkán I az a. publicummal csak szembekötős
dit j�tszik. Az nekem nem volua kedves dolog1 ha a Tekinte
tes Ur azt l.Jihetné1 Logy én tudta s akarntja ellen tettem vál
toztatúsokat Emiliában. Az últala u fordított vígjátékban ta
pa ztalui fog,ia a Tele Úr1 hogy a mi ortbograpbiánk sok
ban igen eltér egymástól, a mi leginkább fogja bizonyítani, 
l:ogy a Galotti Emíliába,1 lévő orthograpbia egészen a Tek. 
Uré, a vígjútékbau pedig e0·észen az enyém. Örömes t tanulok 
én is � gve1·111ektül, de örömest a Strctttiche,· Ilerl'-töl is1 mihelyt 
Y u mit ta1 uluom tőle. Szalay Lá zló tíz esztendővel ífjabb 
nilam I s é 1 Muzárionra írt Észrevételeiben találtam olya
nokat is1 miket rnég nem tudtam, s szívesen cs pirúlás nél
kül vallom akárki előtt is 1 hogy ezt és amazt tőle tanultam. 
� vétek-e az hogy én a tiz e ztendöYel ifjabb Szalaytól tanu
lok1 a nálam húsz esztendővel öregebb (korosabb inkább) 
Döbrcnteiről keveset vagy épen semmit sem tartok? IIololt 
Döbrentei már akkor híres iró volt I mikor én ruég csak 
Abc-ét tanultam. Tanulni mindenkitől lehet valamit sőt min
d• nkitöl tll l,1i s al�w·ni taunlni még dicséretes dolo'g is. Ta
nulni az0nban1 úgy vélcm 1 mindeuikiink magától szeret (azaz 
maga jó akaratjúból), s nem tü1jiik, La valaki erőszakolva 
tolja ránk tudom„ nyát1 szinte úgy mint XIV. Lajos nem türte 
hogy papja a morális leckéket közvetetleuül hoí.zá intézze. 

z ilyetén önkényes változtatások pedig:1 melyekről itt szó 
van1 nem cgyebek1 mint erőszakos leckézés és praeceptorko
c.lú . Hogy egymás hibájit irtogassnk1 annak nem ez , hanem 
egyéb az útja - ol.:okl.:rtl trímogatutt 1..._ritika 1 s még ez is rnin
cl.ég rsak projcctuma az egyes írónak, törvénynyé csak a puú
i1ca opi11io vagy legaláub a consensus eriditoiwn sanctionál
liatja. 

Döbreuteinck irt Válaszomra gróf Dezsőífy József ké-
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szite egy - a mint mondjak - nem igen finom feleletet, vé
delmökre Wigam1 gyámoltalan vitézeinek. Hogy ezen pörb.�
gróf Dczsőffy avatta magát1 az nekem nem kedves dolog. 0 
bár gyönge író is, dc tiszteletre méltó ember, s a haza gond
jaiban őszült meg1 é1'l sok címmel érdemli, hogy neve a publi
curn előtt szenny néikül maradjon. De ha oly valamit köve
tend cl velem, a mi grófi neveléssel össze nem fér, köteles 
leszek-e én neki azt cltürni I s csak azért leszek-e köteles, 
mivel ő Méltóscígos Gróf? - Éu öt kimonc1hatatlanúl sajná
lom, s felette sokba fog kerülni1 a mit neki felelni fogok, nem 
azért1 mintha a felelet neh6z volua (a mi Ugyiiuk igaz ágos 
éd rendíthetetlen) 1 hanem azórt, mert jó érzé::iű embernek 
nem lehet az ked ves 1 midőn 1 isztelctre méltó névre szennyet 
borítani kéuyszeríttelik. Azonban ha már ennyire jutottunk, 
hogy gróf Dczsöffynek tetszik magát a Dübrentciek cbarakter
telcn és Thaiszok nevel ellen seregébe vcgyHni1 ám lássa, · n 
róla nem tch tck. Lesz illő, melyben gr6í' Dczs öffy kívánni 
fogja1 bár a lexikon pörébe ne keverte volna magát1 mert a mit 
én válaszolni fogok 1.:ccstag feleletére, sok esztendők száma sem 
fogja emlékezetéből kilörleni. Ök azt hi ·zik, hogy ír· i res
publicában grófi auctoritásokkal lehet valakit eloéruitani. 
Meglássuk1 üdvezitendi-e őket ezen hit. Még Magyarország
ban senki sem keveredett gróffal tollcsatúba 

I én leszek most 
reá kényszerítve. Fegyvereimet úgy fogom Lasználni, hogy 
grófoknak szolgúljon tauúságúl I mint kell s mint illik szót 
váltani oly emberrel, ki bennünket nem bánta. Temes vagy 
báró, gróf vagy herceg írói világban egyféle jussal bír, clső
ségeket itt nem születés vagy hivatal oszt1 hanem és;-; i mely
nek én mindenkor kész voltam s kész leszek térdet hajtani. 
Gróf Dezsű1fynek az fáj, hogy én „magamat szép remények
kel nem biztathatom az ö lc�ikoni dolgozúsai felül." Dc bál 
elegendő ok-e ez hara.2,Ta? kényszcrilh t-e engem arra va
laki, hogy hig;yem a mit nem Li 'zek? Mely fo11ál-ságok ezek' 
Gróf' Dezsőffy jó ember 

I tiszteletre méltó ember, de gyenge 
ember, s könnyen hagyá magát eszköznek tétetni Döbrentei 
által, ki maga többé felszólalni n0m mer ) hanem másokat 
ösztönöz a fclszóht.lásra. Ö most vén asszonyok módjára ro:m-
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demondá kkal hadakozik s tiirténetecsk6k ct gondol ki rólam 
melyeket a két drosban széthordoz I azz al Lizelkedvén ma� 
gának Lo0·y engem ily apró bollózatok bántani fognak. Ilyen 
az a többek között I hogy vallási gyülölségböl keltem ki elle
nök 

I 
mert hogy én előbb Luther követője voltam 1 de most 

nem régiben titkon a római szentséges pápa aklához sze. 
gőtltem; hogy én az öregebb írókat mind tönkre akarom 
zúzni, s az ö elnyomásokkal magawnak az akademiába he
lyet készíteni stb. stb. Döbrentei ezeket maga költi I 

p .... 
Tb ..... pedig hirdeti noma.dicus vándorlásain mindenfelé1 

mert e kettő most szoros barátságban él 
I 

ámlJár eiöbb nem 
·zenvedhctiék egymást. 1\Ialus cum malo colJiquescit facile.
Mc 0·engellcm nekik, hogy ily aprósúgokkal magoknak örö
met esináll.iassanak, minek.utána legszebb fcllegvára ik úgy is
ruúr ii':;zeomladoztak. - En gróf Dczsöffynck kivántaw volna
oly barátot I ki szemeit a lexikoni pörre nézve megnyissa. 
1\Iillön l1aWtrn ho_;y válaszomra válaszolni akar 

I 
levélben 

szá,n<lékoztam vele tudatni tckintcteimet1 <le megtudván hogy 
a lexikonistúk nála tartják gyülekczctciket (praesesck gróf 
Teleki szabolcsi föispún) 1 elhallgattam vele I nehogy gróf 
Dczs. mcgmntas a nekik levelemet 

I 
s ezek boldog képzelgé. 

scil-1.J n azt véljék 
I 

Logy én megszeppentem. Gróf Dezsöffy
ucr uélkiil adja. ki válaszát I 

dc nevét majd én fogom a pub
lieumwal tudatni , hogy lássitk I ki az a szép nevelésü gróf1 

kinek írását a durvaság miatt rnóg Drescher sem akarta
nyomtatás alá uocsútani; az a D1cscber1 ki nekem nem bará
tom, kiuck haszon I ha a lexikon kijöhet I mert az a Lande
rer typographiában nyomtattatik1 mely most az ö tulajuona.
G r · r D. Lanna<l nap előtt inclúlt innen Szabolcs felé; felele
tét talán Kassán nyoruta.ttatja. P .... engemet epigrammák
ban énekelt meg1 melyeket Wigand nyomtattatott. 

Papirosom fogy és igy be kell rekesztencm hosszú1 de 
talán nem unalmas levelemet. Éljen szerencsésen a Tekinte
tes Ú r1 ajúulom magamat szivességébe. 

A Játékszin holnap kerül ki nyomtatás alól. - Schedel 
aug. �ü-d. itt lesz. Púrizsból :::\ch wcitzon I Piem011ton állal 
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l\{il:1no felé illf':-,Y n, Croátián k rcsztuljő haza. A Oyiin · 
g!)ök.át �úvcs kiiszönelcmct. Az gyönyörlt kiauás1 üe oly pa
piroson csak Pyrker nyomtattathat. 

./VIlI. 

LI\ZlNCYY�1\h IUJZ1\. 

J(a :ú,ic.:y Fere 11c1u·k JJnj::(/ s:.:fres lisí.:ielelél. 
Pcsr, dec. 30. 1330. 

P6o· nem irlam a Tekintetes Úrnak, de írtam e má ·trnk 

is?_ S�ptcmbcr olla. idümnck nagy r6sz6t az Aun!ra gond

jai vettek cl; a mi clibül fcnnl'.lradt, az én el íelcJ liletctlcn 

Kisfalu·1ym úg a mellett volt a barátságnak sz ntclrc. 

A fordított Mi:;s :::,ára é.:; i\[i ma még octube1 ben Yolt le-

téve a rni igen tisztelt Búrtfoynknál 
I 

oly céllcll bogj a T ·k. 

Úr kei,éliez .... :zolgáltas ·ék 
I 

dc a mi barátn11k gond�kl.Gl l?vé� 
elborítva megfclcdl"czctt annak clkUldés6riil. A Aiil/ ii{i/1 .f('.

tJk.�.::fobiJ; klillliitt r�y velin s C'.!.Y nyomtató példányt,_ úgy.
111-

szcm vette a Tele Úr. Emlli�técl mélt\Jzlass6k adu1g 1s :5z1vcs

köszi:uctemct clfo..:·:u1ni 1 ntig azt illcnd" bbcn megliúlá\ h atom.

Kis Jirnos recens : lt bcnuiinkct 1:t.�·y1 a hogyan ő tud. Il_árom 

hlpot írt tele a J-öup röl, s még sem mondott v�1a_iuit .
. 

En :iz

l. o·az alal)OS o·úncsolatot ink.ább zcrctem a d1c:5crct1 cl. Ez
b b · 1 · l. · esak hiúkká tc.:zcn bcnnlinkcL I 

pc 11ig h�rnyat11k az, u _a 11u-

::;ág csibjainak cllcuúllliasson. Annz ta1.1il s k� ·zörült bcn-
.

mtnk az encro·iát. Elöszav::uub·rn Kis Janos tuM ,n'11 nJ1lw 11 � 

".:en:,,!r:yet kid.nt ,. lna. Óhajtanám érteni e��- a,,·, 1u>pho 1�i 

, , 1 s ]i,, ·1o·"z L1on·v írásaim ennek btJaYal vamHtk1s:.ere111;s, ;e. ,, b" , oJ 

óbajU�núm :ut Kis Jánostól rncgtanulliatni. -�\ szc,
r:n ·s�g

'��h
,
a

cléJ�é nem bccsiil 1ctö lulajllon. A reccns10 a l nd. U) llJ te-

m6uybcn fog kijii11ni. _ . . 
E,·iti/.ui J,1111/i1i111 1. füzete j!l,nu:.üius. 1�-1� clh�g:yp a

·t. t r• . · t' Dczsölfy ott fo.,·1· a rnco·nézhclut kepct az altalamsaJ o . ul o , i-:,. :::, 

• .. 1 ,0 ,_ c;cl>c ,;,rtott tükiirucu. -- E f'i\zelbcn a G!Jú11r;!Juk és a le e 

l,en h:-ir1ntt pi,1,/, 1, ,�i <J(lo forditúsa is re
.
ccn cálv

.
:t :"\n1

,
iak. 

1rc u kcuvczülcg 1 ,te igazságosan; lcgalabb az cn !leletem 
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szerint, mert amúgy nem is vettew volna fel. l\Iás reccnse
álta a Gyö11g!Jüket más az Ódcít. Ncrét egyiknek sem szabad 
felfedeznem. Férfiúi igéretem tiltja azt. Ila a Tck. Úr felelni 
akarna reújok, méltóztassék azt K,·itikai Lapjuim második fü_ 
zctébe adni. 

Ezen pél<lany Aurórával bolclogúlt barátunk nevében
szolgálok a Tekintetes Úrnak. 

Kirúnok az új évben mindennemű boldogságot. 

XIX. 
KAZINCL'.:Y 1 F ...... NEh. *). 

Pest, martius 8. 1831. 
Itt kiildöm az úrnak, édes barátom 

I 
a mi felől tegnap

előtt szólottam, s minthogy képzelem I h g·y Vörösmarty ba
r.Hunknak betcg�égc alatt a 'l'udományos Gyüjtemé11y rc
dactiójával az úr fog l.Jajlódni ) nagyon kérem, !JJéltózt ssék
helyt atlni ezen írásomnak. Az a barátunk, ki a Kritikai La
p')kban G. bclü alá rejtette cl magát, engem kedvetlen ál
lásba hozott azzal ) a kit én tisztelnék és szeretnék 

I 
ha oly 

kic::.iny Yolna is a polgári világban, a milyen nagy. Illő hogy 
az annak találjon1 a kinek eddig ismért. 

Hiszem, tnclom1 l10gy ez a p�endonymus G. engem sze
ret ; m gbccsülhctetlcn jeleit adta irántam barátsúgának, s 
örömmel velem mol lé 1 hogy azt tőle és az uraktól érdem let
tem is; de meg nem fog;batorn, hogy a ki engem szeret 

I 
mint

báuhatik igy velem. Én, lrn kedvem volna irui valamit a Fá
bián úr á.lta,I adott keleti versekre, keriilllém a szólást, vagy má ra hagynám 

I 
bo0·y az urat ne bántsam meg, ki felől tu-

*) A Kazinczy-Kibfaludy-kör egy jelentékeny tagjának, ki, nem tudhatni mely sajnos tartalékból, nem engedte igen becses le,elezése be1ktatlhit. Név nélkiil alhtik tehát ez, és csak azért mert e levél a Kritikai Lapok G-vel jegyzett cikkje miatt a jeles barát�k közt támadt feszültség történetéhez fontos docnmentum, s mert a következő XX. l�,·él tubjclou_kép erre felel, s e nélkül nem eléggé érlhetö. Hogy Kazinczy a G. cikknek a közönségre néz,·e mély titokban maradt íróját azonnal felismerte, innen is ];Íls1,ik; Kislic� írt egyik levelében pcdirr (Le\'elck Kis Jánoshoz, II köt. 063. !.) öt l'gyenescn meg is nevezte. 
0 
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dom, hogy Fábiánnal szorosan öszve van füzve. G. és a Krit. 
Lapok kiadó ja s az úr, ki a munkát bizonyosan még kéz
írásban látta, azt fogják mondani, bogy a bol az ügy kívánja 
bogy szóljunk , ott nincs barát és ellenség I ott nem kivé'w
hatni bogy hallgassunk; s az uraknak igazok van. De kí
vánta-e azt az ügy, a mit az urak itt cselekedtek? Gyönyörű 
virága az a szivock1 midőn ballgatnnk a hol kár nélkül hall
gathatunk, s azért hallgatunk, mert szavunk kedvetlenséget, 
bajt1 kárt tehetne azoknak1 a kiket hozzánk szeretet kap ·sola. 

G. helyeket honi elő fonlításombúl, s azokat összeha
sonlítja az originitllal1 hogy bibásságokat láttassa. Az nekem 
nem fait; nyúgalomban olvastam feddését; mint az nem, 
hogy Kölcsey megmutatta , hogy a Pinclarus ó�ájában sok 
helyt egészen egyebet mon<lok. 1 mint Pin<larus . En magamat 
csalbatatl::tnnak nem tartom 

I 
s botlúsom kimvtatús�Lt nyúga

lornban, olykor még kliszönettel is tudom venni, bár az nyom
tatásban mondassék; adtam példáját, s nem egyszer. Az fújt, 
hogy az urak azt bántották1 a kit én tisztelek, csutlálok, szeretek. 

S miért bántották őtct az urak.? miért bántják? Mely 
képtelenségek azok) a mik ő felőle beszéltctnek ! Maga a szó 
mutatja nem igaznak a hírt. S basznál-e valamit ez a bán
tás? Azt hiszik-e. bogy őtct ez a ycrclesés - s nem csak pró
zában1 hanem versben is azon felül -- közelebbre fogja vonni? 
S kinek van ahhoz köze a mit ű én irántam csinált, vagy nem 
csinált? EHgcdjen meg nekem G., ha itt Virgílnek ez a sora; 
Parcius ista viris ... jut eszembe. 

Feleségemtől most veszem eljövetelem óta kezéhez ér-
kezett leveleim csom6jit, s abban a Bajzáét is1 azon liírrcl 
hoo-y Kis János ccry recensiót külde" 

1 
s ezt veti a szó mellé: 

o n o • 
. . b „úgy van írv� a hogy ő tud." - - Az fclü� nem .k.�rd.es, a

tud-e; dc olykor az is rosszúl teszen valamit, _a k1 Jol 1s tud.

-- Mondja meg az úr nekem) édes barátom, m111t v�terned�e
tik. a társalkodásban oly szerény ) szeretetre oly mcltó l.Jm ft

tunk ily tiszteletlen szóra? 1cm jó dolog arra szoktatni ma

gunkat, hogy a jókat is kicsinyc.kuc� nézzük 
1 .�ncrt az ��a

visz
1 

hogy egyedül rnagunkat és tarsa111kat nézznk„val_am1.�

nck. s ki felel arról 
I 

hogy az a tiszteletet én1emlo kis kor,

,: 
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mely most maga akar 1 1ni mincl n minc1enbcn , öriil<re fog· 
tartani? ' mi les7, akkor, ha kél::iőbb a mo:,ta,ni barátok el
lenség; k ké Yálnak? 

S mit jel nl a7,, ltog:y én a Kritikai Lapokat. huszonnégy 
órúrnl lútram késií bb 11 i11t a, elem 'gy fedél alatt lakú i-öl
escy? cm azt e, hogy az urak i:'11tú,k, hogy ezek a 1·r1tikai 
Lnpuk nekem kech·etlen:-;égct fng,1nk le,1ui, tlc azz·ll 11em go,1-
doltak? Jtn il5 et nc1n tcbetck i zoklrnl a k'kd sznctck, s úl
c1om sorsomat, hogy lllillíín kechdkt íL0letci1n t al a rim l1al
latni, 1Pég ha nz embert 11cm sz 'rcttcrn is, fr:t 'otnat 111ég � le
nyorntauis l'ilt lútt; túm azzal, a ki ell 11 r'elkült�m. Ezt leYém 
Döbrcntc'í'l a7, l;:le é' Liter:ttt'1ra két cböl>b kiit,tcibcn, s 
azért, hogy La m 1:;tévcdésüinet k'nrn'at!,t voln:i, elhagyjam 
a helyet. Y ele 1 scnl,i ::;cm leve t,g') anazt. 

.An11,'tl szali,H abban 11 O'Hlom cl i l p:rna zimat ai úr
nak, ti ztclt kedves lrnrútom, mert bizo I igaz ·úgsieretcté
bei, hogy ai n éltú p:rnasz11ak fogja ·,'D ('rni. Maradok vil 
tozlwtatlan büséggel alúzatos szolgija. 

T 
.1. .1. .

r. �t, mart 10. l 31. 
cm fogja a 'l'ckinictcs Úr balúl vc1111i, hogy az álta

lam ti ztclt s szeretett - s talán a Te!·. Úr iltal is szere
tett - :F' ....•. a martins -d. hozz;í, írt levelet velem lát
tatá, s m6g kevésbl>é azt 

I 
hogy rcú a Tck. Úrnak én, kit az 

l ginkúbb érdekel, y[tlaszolok. F6lrc6rtéscl·, mond egy valaki, 
több kárt okoztak vilúg kezdctélől , mint csatúk s 1.éprontó 
ütközetek, azért nem felesleg, süt hasznos, kéte,; kürülrnéuyck
ben cgymúsnak kölcsönös fclvilúgosfül t adnunk. 

Tck. Úr hiszi és tudja l10gy a pscudonyrnus G. a Tele 
Urat szereti, dc nem fo 0·batja meg·, ho�;;y az 

I 
h szereti, mint 

l..>ánhatik úgy. Én p dig azt nem tudom megfogni, n11ért. kell
jen az igazság -vagy I galúbb meggyőződés szavát szeretct-
11 k. !nyomnia, kivúlt ott hol magn11 rnt bírúkká tettük. V,111 

egy ucrue az igaz.:ágszcrctetnck, mely t jnrnlni én sem tu-
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dok, az t. i. midőn Brutns s:ijút gyermekét halálra viteti, 
mely tettéért a rendkívtili embert én nagynak, igazsúg'zerc
töaek1 csodálat s félénk ti itelctrc m(•ltónak Yallorn, cl, sze
retnem őt nem lehet, mert embcrségéból vctk"zött ki, s ig-az
ság;,;zereLe e érzé ·ckct litzasztó kegyell en. éggé Yál t. Dc a 
Gyöngyöt- l..>írúlatút, m ly Jcg:cljebb is élesn k, szigorúnak 
ru0nclatl.iatik, az ily bnitL si kegyetlen igazsá 0•• zerct ·ttcl 11 m 
igen lehet hasonlalba tenni, sőt én azt hisz m, a Gyöngyök 
bírálatát a lep1agyobb szeretet mellett i.· lehetett írni, s ú�y 
a mint írva van. - Dc kívánta-e az ügy? eit kénl i a 'l'cl . 
Úr. Igen is, szlikségcs és felette hasznos íOlt mo nclani, hogy 
verses munkát prózában • dni nem s1crencsé · gondolat; bop;y 
sziiletett magyarnak , kit köl ői s lin5v isticai tclirtség:gcl oly 
bőven áldottak meg istenei , idegen , k.ivúlt a nérn t 11rrnzet 
nat::Y tcrjeclclmti literatúrájút ga.1,L agi!a11i ak.::rnli liazatiú!lan 
telt stb. Ezek oly <lol 0·ok, melyeknek rnús a Tck. Úr után kö
yetkezü fordítók, Pyrker ut;'rn némd 11yc]ycn írni akarú ma
gyar elmék1 La ·znát fogják venni; s n•cly nycrc ·én-, ha csak 
egy jeles elmét menthcttiink is rn g basonlú téved 'stül a ha
zúnak.! Elhiszem hop;y szép dolog halJgatni ott

1 
hol a be ·úd 

kedvetlenséget, bajt és kúrt okozhat: e.le rni11cmü kár lch,'.tt 
az , melyet itt a besié<l okoza , micsoda baj? Az a kis ked
vetlenség is , melyet talán ol-ozhat, valljon való s nem kép
zelt okokból súmua7, ik e? S mint tebcti azon férfiú, ki ruaga 
is ajánlója volt a kritikának , ki Ilimfyt és egyebeket bírált, 
prózában és versben , szelíden é · élesen, azon kérdést : ha az 
ily dolgot kivúnja-e az iig·y? :Mint mouc.l batja azt1 bOG'Y ott 
Lallgatui kell, hol a 1..>cszéd bajt és kedv tlcnségeket okoz
hat, megvallom, én öszvccgycztctni 110111 tudom. 

A mi F.'tbiánról moudatik, arra li' ...... felelhet, 11cm 
én. Én ha F ...... volnék, s Fúbian11al oly szoros:rn össze-
fűzve, nem bántódnám meg, La a keleti versek bírált·1 t11á11ak ; 
kedvetlenséget s bántóclást egyedül az okozhallla bennem, ha 
az igaznak1 méltúnyllak hat;'tráu túl júrna a bídló , 1lc az ily 
bíráló akkor is tudna boszontani, lta P .... 'l'h ... kel bún
nék úgy, kit én cLarak.tere miatt útálok 

I 
s dil.'sCsé ·nek lar

tok megvetni. 
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Képtelenségek-e azok, melyek Pyrker felől beszéltet
nek, nem-e: nem itt akarom sem vizs

0
álni sem eldönteni, vizs

gálja az, ki a Gyöngyök birá.latát írta , s ki a Tele Úr fe
leletére hihetőleg felelni fog. 

A mit Pyrker a Tck. Úrral teve vagy nem teve, aboz 
bizouyúra senkinek nincs köze. Ezt a bírálat nem is hozza 
szúba nem is hozhatta, következőleg Lo0·y a Gyöngyök mcg
bír últattak, ucm ez volt oka, hanem az, mit az imént mondottam. 

A Tek. 'r felakatlt levelemnek azon szavain , melyek 
Sup. E.ifit érdeklik. ,,úgy van írva a hogy ő tud." Ez a 'l'ek. 
Úrnak tiszteletlen szó? Nem k6pzclcrn magam felől azt, ll()gy 
csak én tudom mi tiszteletes, mi nem ; s hiszem, hogy a rrck. 
Úrnak io·aza van; lehet , hogy miLlőn e szókat írtam, az ka
pott cl, a uti elkapni oly ritkún szokott: Wz. Dc kérem tehát 
tisztelettel a Tck. Urat, méltóztassék engem megtanítani el
nyomása nélkül annak, a miért Marquis Posa a spanyol ki
rály elölt térdre borúlt, a mi Párizsban a juliusi nagy napok
nak oka volt, ez 1, ideát oly szavakban elmondani , mely k 
ti 'ztclctcsck legyenek: én akkor a Tele Úrhoz annyi köszö
nettel fogom magamat lekötve érzeni , mennyivel soha még 
tanítvány mesteréhez nem volt. 

S Sup. Kis folöl nem lehet az kérdés, ha tud-e? Ncí·ez
zen nekem a Tck. Úr csak egy írót a világ legnagyobbjai 
közül, ki miudent s mindég jól csicála

1 akkor el fogom binui 
Logy van olyan , ki felől ez kérdés nem lehet. Az a mi igen 
nagy bajunk; hogy a szeretet velunk magasztaltat 

I 
csodál

tat, s csak annyit sem enged meg , hogy néha kétlcnünk is 
szabad leg·yen. Mivel az igen tisztelt Sup. K. holmit jól csi
nála, következik-e abból egyéb, mint az, hogy holmit jól csi
nálhat? következik-e az is, l.Jogy mindent jól csináljon� A 
Tek. Úr arról van meggyőződve, hogy Sup. Kis minden min
denben: eugedje meg , hogy szabad legyen ön szemeimmel 
néznem, s arról meggyőződnöm, hogy Sup. Kis némelyeket 
némelykor rosszúl is csinál. Tudassa a Tek. Úr a tiszteletre 
egyébiránt oly igen méltó férfiúval az én tiszteletlen szavai
mat: sokat ruerek reá tenni, hogy az ö philosophusi; az ősze
rény lelke últalok megbántódni nem fog. 
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Melyik az a tiszteletre méltó kis kör, ruelyet a Tck. Úr ért, 
s mely, mint mondja, maga akar lenni mindenben minden, én 
nem tudom. A Tek. Úr levele Fcnyéryhez, Toldyhoz (kit a G. 
betli alatt lappangani vél, s talán jól vél, talán nem) s hozz.ám 
szól; ez volna tehát az említett kis kör: dc hol adtuk mi an Jak 
példáját, hogy mindenben mindenek akartunk lenni? En
gedje meg a Tek. Úr, ha azt állítom, hogy ezt csak a fellob-
banás mondatLatta ....... . 

Mit jelentsen az, hogy a Kritikai Lapokat a Tek. Úr 
bnszonnégy órával később látta mint Kölcsey? Méltóztassék 
a mindnyájunk által tisztelt Bártfaytól megkérdeni, s akkor 
értesítve leszen a 'l'ek. Úr. ha ez vétek-e, s az lévén, az én 
vétkem-e? -

A Tek. Úr szereti láttatni reeensióit a recenseált írók
kal, s enuek azon jó oldala lehet , hogy a bíráló tévedéstől 
mentetik meg: de van egy más oldala is, mely az ligynek árt. 
Az t. i. hogy az itéletnek ilyetén közlése egy sereg jcremiá
dot szokott maga után vonni, mely a bírálót el lágyítja, kö
nyörületre bírja1 s a bírálat, mely klilönbcn talán az ügynek 
hasznára szolgálhatott volna, nem adatik ki. Mit nyert a Tek. 
Úr benne, hogy ítéletét Hím fyvel nyomtatás clütt láttatá? A 
haragra gerjedt úr még csak feleletre sem méltatá e libcr á 
lis közlést: a 'rek. Úr pedig, nem hagyván magát ezen tet 
által megzavartatni a birálatot, a mint illett és kellett, kiadta, 
s a Himfy zörgő le;elei is elkövetkeztek. Íme

1 
miért nem tar

tom én jónak, hogy a rccensiók nyomtatás előtt a recenseál
takkal közöltessenek, s miért ucm fogom ezt tenni még ak
kor sem, ha a rccensió legforróbban szeretett barátom ellen 
lesz is intézve. 

A miket általában a Tek. Úr levele mon<l, azok engem 
bánthatnának, mert charakterem felől támasztanak bizonyos 
kétes véleruényt, de neII) engedem magamat szenvedélytől el
kapatni; áldom az isteneket, hogy oly szívet adtak, m?ly he
vült pillantatokban is hagyja magát fej által vezettetni. 

Két dolgot nem szeretek, hogy történt, s óhajtottam volna, 

hogy másként történt legyen. Egyik az, hog·y az cllenbírál�

tot nem nekem a Kritikai Lapok számúra, l.Jancw a Tndoma-
li..\ZlcíCL.Y L Ji.JcF. Ji.UI\E. 
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nyo · Gyüjteménybe adta a Tek. Úr; másik ho
0
·y a feleletben 

G-nek oly könnyűvé tétetett a viszonfclelet. Én a Tek. Úr
feleletét keménynek s olyannak: óhajtottam volna , melyre
replicázni G-nek fáradságba kerüljön. Theoriát állítottam
volna fel arra mikor s micsoda k:ölLöi munkúkat lehet és kell
prúzáb n fordítani. Mi az elsüt illeti: a 'ritikai L�pokat én
nem akarom valami sértl1etctleu és liibázhatatlan tril>u11álnak
tartani. l(inck jutna ily valami eszébe! Ha nem félnék a, rui 
céltalanúl úradozó, bő b szédií tndósaiuktól, új:sá 0·levclckben
hirlettern volna ki, l1ogy a Kritikai Lapok felvesznek min
d n u11gok ellen inté.1.ett antikritikát, dc ha ezt teszem vala, 
mivé kell tt volna a Kritikai Lapoknak válniok? Oly irók 
antikritikáiknak azonban , milyennek a Tdc. Urat ismerni 
szerencsém ntn > a Kritikai Lapokban mindenkor örömmel
foo-ok helyet engedni. Eg·yéb'ránt legyen meg·győzí5uvc a Tele.
Úr , hogy ha. engemet Kritikai Lapj:limmal egylitt, s azt az 
úgy nevezett kis kört - mely nincs, csak egy rnúsik kör ál
tal képzcltetik leuui - egészen semmivé tecnd is az antikri
tika, ha ezen semmivé tét1,;l által a literatúra és köz ügy nyer,
az csak szívemet forrja bántani, rncly mag;át s ügytársa.it sze
reti: dc nem fejemet is. Fejem örvendeni fog·, s áldani azon
antikritikát, mely - romjain bár a Kritikai Lapoknak -
virágokat, hasznos gylimülcsöket tenyészt és nevel a hazának. 

E.1.eket a T 'k. Ú roak szi'>val akartam elmondani, mert 
a nem kedves beszédet, mely a holt papiroson komor és fekete, 
szelídíti az arc, a mód s hang-, melyeken rnontlatik: dc több
szöri kereséseim után sem lehelék szerencsés a Tek:. Úrral ta
lálkozni: méltóztassék tehát ezeket írásba11 elfogadni, a mily 
ö zintén s tiszta Jndúlattal ir�•ttak. Fájna nekem az, s igen 
fújna, ha a Tek. Urral kellene i5sszcakadnom, ha azt kellene 
látnom, hogy egy általam szeretett s melegséggd tisztelt fér
fiúnak, ki annyi éveken keresztút a hazai nyelv s köz virág
za gondjai közt fáradott, nyúgalornra szánt öreg napjai meg
háborítta nának, s ezért akarom tudatni azt, hogy nyu;talan
ságot e zközleni szándékom Jcgalábu nem volt s nincs, s ha 
az történt a mit nem akartam, nem szívem, nem charaktc-
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rem oka, hanem az, hogy tekinteteiuk e tárgybau egymástól 
kUlönböznek. Vagyok a Tek. Úrnak v�dtozhatatlan tisztelője. 

XXI. 

BAJZl\.NAK KAZINCZY. 

Bajza József 'I.Ínwk Kazinc�y Ferenc baráti szíves tiszteletét. 
Pest, mart. 14. 1831. 

Mely kedvetlen dolog
1 

tisztelt kedves barátom, azokkal 
titődni össze, a kiket szeretlink, s apologiára szorúlni, a hol 
azt kikerülheténk vala! A szív l:l a társasági élet törvényei 
az olyakat tiltják. -- De az ligy parancsolja. - Igenis, de 
különbségekkel, néha szorosalJban, néha tágabban. Valljuk 
meg, a szívnek az iigy dolgaiban is van helye , s társasági 
élet van a literáriufJ világban is. Barát barátnak tömjénezni 
meggyőződése ellen nem fog; de nagy szükség nélkül nem 
fogja soha fcddeni is , annyival inkább mások előtt elmon
dani, hogy orra bukott. Az az acritel' elatrern Horácnál nem 
rossz intés. 

Az úr azt óhajtotta volna, hogy én fejtegessem a fordí
tások theoriáját, s tegyem nehézzé az úrnak a feleletet. Ne 
lelje az úr örömét a küztlésekben, a hol a dolog nem kívánja. 
Kell theoria, de ízlés is kell , mint grammatika kell , de kell 
ízlés is: ez és az hideggé, fássá, pcdánttá teszik a vele bíbe
löclőt. Maga a theoria is az érzés resultátuma. -- Én viszont 
azt óhajtottam volna, hogy az úr ezekre feleljen: Vétek-e fe
kete nyomtatványokban adni olajfestést? Vétek-e hogy Gess
ner epost, süt még lyrai dalokat is (Daphn. III. ének) prózá
ban adott? Vétek-e hogy Friedrich, a francia nevelésű, fran
ciáúl

1 
Mailáth és Metlnyúuszky néwetül, K ézy és Péczeli dcá

kúl írtak?'�) N cm tiszteletlenség, nem igaz· áglalanság-e eze-

*) Sem báró l\fodnyám,zky, sem professor Péczely nem tartozhat
nak a gáncsoltak számáoa. Az egyik a hazai történetek megismerte

tése miatt. írt idegen nyrlven, a másik iskolák szám�íra, hol n. nyelv 
nem magyar, latínúl. 

Bfljza. 
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ket azért, hogy nem magyarúl, verdesni ? S ezek a verdesé
sek, jól választott eszközök-e arra, hogy velek magyarúl íras
sunk, s hogy öket ügyilnk barátjaikká tegyuk? - Az ily re
ceusió azt a ki nem magyar 11yel vben neveltetett , vagy a ki 
érzi, hogy magyarúl nem fog írni oly ékesen, mint a már el
készlilt nyelven, nem hiszem hogy elrettentse: arra buzdítani 
pedig ít]ainkat hogy idegen nyelven ne írjanak, hanem ma
gyarúl, ma már nem igen van szükség. 

Nem volna ellenemre, ha apologiám a Kritikai Lapokban 
vétetnék fel, s nem a Tudományos Gyűjteményben; de láttatni 
akarom az én megtámadottammal, liogy én nem késtem meg
tenni a mivel tartozom, s a közönsé0gel, hogy van szívem. 

Látom én, hogy én az urat úgy nem fogom az én gon
dolkozásomra vonhatni, mint az úr engem a magáéra nem, s 
igy a levél egyéb 'ikkelyeire elhallgatok. Csak azt kell meg
jegyeznem, hogy ha az úr érzené magát az én szólá ·om által 
megbámva, én az úr fájdalmát nem ingerlcném hideg játék
kal, mint az úr azon soraiban, a hol a Gyöngyök általam el
talált vagy el nem talált recensense felől szól. Az olyan el
lenkezik a szép társaságok tónusával. 

A kis kör nekem mind egészben, mind tagjaiban tiszte
letes marad, mint eddig volt az, s még tiszteletesebb, ha jók 
és gonoszok, s barát és nembarát közt lesz kiilömbség. 

Bártfay tudatta velem , hogy Kölcsey történetből látta 
elébb a Krítikai Lapokat mint én, s igy visszavonom pana
zomat. 
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XXII. 

KAZINCZYNAK BAJZA. 

Pest, mart. 17. 1831. 

Vettem a Tek. Úr válaszát. Azt kell gondolnom, a Tek. 
Úr az én levelemet elolvasásra sem méltatá. Azon cikkely, 
mely benne így kezdődik: ,){éptelenségek-e azok ... ?" vilá
gosan mondja , hogy én a Tud. Gyűj tenJénybe adott apolo
giára felelni nem akarok } mert aunak nem levélben s négy 
fal közt} hanem publicum előtt lesz helye. Én a F .... rybcz 
irt levélre akartam csak válaszolui, melyet a Tek. Úr oly cél
lal irt1 hogy lássam. Valódi képtelen ég az volna , ba én, mint 
csak szerkeztetöje a Kritikai Lapoknak , a Gyöngyök bírá
latát védeném. Védje azokat G. ba kedve van, s feleljen meg 
maga helyett _ott, hol illik és szükség lesz - publicurn előtt. 

Mivel a Tek. Úr maga vallja } hogy mi egymást meg
téríteni nem fogjuk, jó leszen a különben is nem kedves tárgy 
felett támadt versenyt félbe szakasztanunk; annál inkább pe
dig, minthogy azt a Tek. Úr a szép társaságok tónusában sze
retné folytathatni, azokban pedig csak bókolat kedres, az el
lenmondás vétek. Ezen tónus ellen mi ruind ketten vétetlli11k, 
mert leveleinkben több van mint csak ellenmondás. 

Óhajtom hogy a mi útaink ne eg ymáson keresztül} lia
nem mint eddig, egymás mellett folyjanak békén s meghá
boritat\anúl. Hogy e levelezés támadjon közöttlink, annak 
nem én valék kezdője. Az, s minden vétkem csak az le
het a Tek. úr előtt , hogy a Gyöngyök bírálatát kiadtam, s 
mert becsület szava kötelez, a bíráló nevét nem tudatom. 

Feledni fogom mind azt, a mi fclölem nem kim�lve 1.non
datott s ha levelemben oly valami áll, mi a Tek. Ur fáJdal
mát i�gerlé, kész vagyok érte bocsánatot kérni, kész vagyok 
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engesztel "leg nyűlni nzo11 tiszteletes kéz után , melyet a ma

g:yar nyelv dicsöitésérc kentek föl az istenek, s melyet én út

mutatóm, vezérem s mesteremnek oly örömmel va11ok. 

V. 

KAZINCZY FERRNC 

BÁRTFAY LASZLÓHOZ. 



I. 

Bártfay Lászl6nak Kazinczy Ferenc baráti szíves idvezletét. 

Tisztelt, kedves barátom, Kijövék Újhelyből , hogy a 
tegnapi napot feleségemnek s gyermekeimnek társaságok
ban tölthessem, a mait pedig Mikóházán I az abaúji követ 
és második vice-ispán ily férjhez tökéletesen méltó hitvesénél, 
s félig asszony félig leány minden tekintetben tiszteletes test
vérénél, érdemetlen férjétől a vármegy6 

1 kir. tábla és sep
temvirátus :Utal elválasztott igen szép és igen jó Menszáros 
Lászlónénál, ki ma nevenapját üli; s egy rettenetes villám
lásokkal s dörgések.kel jött eső ide rekesztett. Békétlensé
gemet hogy onnan elmaradnom kellett, azzal derítem fel, hogy 
míg feleségemet s gyermekeimet álomba siilyeszté az eső, 
Néked írom újra azon levelemet , melyet Újhelyben már ez 
előtt egy héttel papirosra tettem volt , de el nem ktildöttem, 
úgy remélvén, hogy még egy történet felől fogok írbatni, 
de melynek kimenetelét még is várjuk. Az helyett engedd 
mondanom, hogy barátnétok és barátotok velem együtt min
den órában emlegetnek; barátnénk bánattal, hogy Te őtet 
oly társától fosztád meg, ki tizenhat esztendő olta elbülés és 
vett vagy adott bántás nélkUl szeretett; az a tiszta lclkti férfi 
bánat nélkul, én pedig örvendve , hogy a Sors ismét együvé 

hoza két lelket, kik egymást érdemlették, és egy általam tisz
telt asszonynak csak másoktól , nem magától vagy barátné
jától s barátjától ismért könnyei örömmé s állandó boldog
sággá vagynak felderítve. Érzésimben teljesen osztozik az én 
Sopbiem is, s örvendek hogy Néked azt mondhatom. 

Az nap, melyen elmenétek, a mi barátunk ismét ebédre 
parancsola , maga jövén érettem, s a.zt vetvén meghivásá
hozi hogy oly vendége van I a ki engem rnint könyvcsiná_ 
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lót akar lútni. Az ily szóm én miuclég ellialok , de mcgjc
lcnék csakugyan. Strázsay ncyezetü füeálisa rnla az a 
here g Batthyány testvérének 

I 
Júnosnak, Péesröl. Manna

rosba. járt 
I 

felcséghc1. Így a fél napot közöttök tölténi
1 és 

örömmel; u,ert Slrázsay úr maga nem ir ugyan 
I 

dc valóban 
isméretekbeu gazdag és szeretetre méltó ember. És a mint 
mi két férfiak lelénk kedviiok szerint magunkat az ór tún,a
ságában : úgy örvendett a mi barátnénk, togy az asszonyt lát
hatá. -

De midőn Néked azzal dicsekszem fel , hogy barátim 
száma szaporodik, vérző szívvel kell jelentenem, hogy esz
tendő alatt négy sebet kaptam , a mi nem remélhet gyógyú
lá.st. Prónay Simon tavaly június utólsóján

1 
az én kedves, nem 

barátném1 
hanem testvérem

1 
a szép és jó Niny dec. elsőjéu, 

Igaz most, gr. Gyulay Ferencné, Erdélybcn
1 

pedig júuius 23, 
halának el. Ah barátom

1 
ha oly közel nem volnék is magam 

s feleségem a határhoz , mely rctteuetcsnek nézhetném a ha
lált 

I 
mely az egymást szeretőket egymástól örökre elvá

lasztja! s mely rettenetes és a maga ijesztésével is így. De 
fogjuk be erre szemeinket, s tompúljunk meg·. - Derült tár 
gyakra által ! 

Láttatád-e Kisfaludyval a Minerva elvitt íveit? Azt 
annál inkább óhajtom hogy tedd , mert akarom hogy tudja, 
mint készülök én folytatni Hébét. Tartván attól , hogy spe
cnlátió oly valakit szólaltat meg, a ki arra nem terme, jelen
tést tevék a Kurír félesztendei második levelében sietve 
hogy meg ne előztessem, s röviden, hogy meg ne kös

1

sem ke: 
zeimet, s azt tehessem a mit akarok. Én nem zsebkönyvfor
mában akarom kiadni az enyéimet , nem aranyozott szélek
kel. Az én óhajtásom az , hogy egy régibb és új darabok
ból szedett poetai és prózai Anthologiát bírjunk, de , ha. le
het, képekkel

1 
hogy nemzetünk szépei a mesterség ismérelé

bcn is gyarapodjanak. - M:ondd
1 

kérlek, mind ezt Kisfaludy
nak 

I 
és tedcl bizonyossá az eránt , hogy én nem csak nem 

igyekszem elakasztani az ö igyekezetét, sőt azt segélcném is, 
ha tudnám. Kevés emberünk van nekünk, a kit én annyira 
bec üljek, mint ötet. -

B.\.WL'FA Y L.\.::,ZLÓIIOZ. 2G7 

Köztunk új példáját látom a személyes i<legcnkcdés ká
ros kövctkezéseinek. Az afféléktől óvnunk kellene magunkat. 
Latjuk a Verseghy példájából, mely alkalmatos az afféle vi
gyázatlanság lelkeinket is megfcrtéztetni, s az illetlcu a 
nemes érzési.\ s gondolkozású férfihoz. Én úgy hiszem ma
gamról , noha tudom, hogy azt mások cl nem tudják felőlem 
hinni, hogy én e gyalázatos , mert igazságtalan, és így okta
lan, az az esztelen, gyengeségtől ment vagyok. Kit szeretek 
inkább mint Szemerét? és még is vannak dolgozásai, melye
ket nem szeretek, s úgy nem szeretek 

I 
a hogy Emlékezés és 

Remény szonettjeit esudálom és irigylem; s kitől iszonyo
dom inkább mint Bacsányitól és V craegbytöl, de mind a kettő 
írt nem rosszat is. Nem barátja az ez ligynek, a ki nem tudja 
magát felejteni, és a jót ellenségében is nem becsüli. Bacsá
nyinak azt a véghetetlen özönét

1 
azoirnt az ízetlen halmozá

sait nem tűrhetem, s egyetlen egy, csak nyolc vagy hat sor
ból álló darabján kivül semmijét nem tudom szeretni: de ér
deme neki is van; s az ö gondolkozása, mely miatt Sornsich 
Lázár őtct marha embernek nevezg·ette, és a mely magát oly 
szépen festi mind a Fal u<l.i Versei mellett, mind Prol udi urná
ban ahhoz, s bizonyosan nem az én káromra, hanem a ma
gáéra, dolgunkra nem tartozik. A rossz emberek nem tudják 
mint ártanak magoknak s így bételjesedik a mit a Stoa ta
nitott, hogy malus animus, mala mens

1 
és megfordítva. 

Erdélyi Leveleimnek fclküldését Bécsbe újra ajánlom 
barátságodba. Bár olvasása Néked valami örömet csinált 
volna! s bár a Te javalásod engem bizonyossá tehetne az 
eránt , hogy a munka , ha majd megjelen, kedvelőket talál. 
Szerc�ném, édes barátom, ha az nekem hasznot is adna, s azért 
dolgozám hozzá azt a statistikai s historiai Bévezetést. 
Törvényül tevém magamnak , hogy perem megnycréséig én 
semmi könyvet nem veszek, s örömeim vagy szUkségem mi
att gyermekeimet nem szenvedtetem; s valamint barátuédtól 
koldúltam platanust és katalpát , úgy jövök most megkol
dúlni tégedet. Arra kérlek tehát édes barátom, hogy ha mód
ját ejtheted, kérd ki kölcsön valamely barátodtól ezen mun-
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kákat, és küldd fel nekem; egy holnap alatt kár és piszok 
nélkül vis szakapod: 

1. Histoire des révolutions de Hongrie. Amsterdam 1736.
2. Wanderungenvon Pompeji I vom Hauptm. v. Góró.
3. Egy német nyelven in folio nyomtatott kevés árkus

nyi munka azon mosaik padimentom felől I mely Várbelytt 
Hunyad vármegyében találtatott fel

1 
két esztendő előtt. 

Tedd ezt
1 

édes barátom 
I 

ba tehetd 
I 

és hidd 
I 

hogy nem 
csak igyekezetimet fogod segéleni I hanem engemet nagyon 
le i kötelezel. 

Ajánlom az én kedves barátnémat is
1 

B. Prónay Fizsit
1 

mind magadnak mind tisztelt Boltlogítódnak. Szeressétek 
ötet magáért és érettem. Éljétek boldogságtokat teljes mér
tékében, szeretett tisztelt lelkek. Sopbie testvérisen csókolja 
csudált szeretett barátnéját, én magadat és barátnéd kezeit. -
Széphalom I Anna napján , 1826. (Indúl a levél 29-dikben ). 

II. 

Bcírtf ay Lcíszlóhoz. 

(L. ez epistoliont felebb a 42. 1.). 

Bartosnénk mosolyga, midőn neki_ beszéllém, mit irtam 
bölgyednek; Sopbie pedig azt mondá rá, hogy a levél poetai 
Epistola. Áltöntém tehát az általam kedvelt scbemába. Vedd 
kedvesen örömer::i. bobóskodását. - A mi barátnénk háza 
most teljében van az egészségnek: ellenben az enyém ispo
tály. Fizsi felgyógyúlt a himlőből 

I 
s kevés jegye marad; a 

két fiam orvosló kezek alatt van ; Sophie most gyógyúl. 
August 11. 1826'. 

III. 
Bártfay Lcí.szlónak Kazi11cP;!J F: baráti sdves tiszteletét 

I 
idvezletét. 

Tisztelt szeretett barátom, Górónak megbecslilbetetlen 
munkája kár nélkül megyen itt kezedhez. Vedd azzal köszö
netemet kérésem teljesítéséért. A mit tevél

1 
újoboan bizo

nyítja mind szJvednek mind gondolkozásodnak nemességét. 
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Kivonását a Minervában fogom aclni. na azzal szolgálatot 
nyújtok hazámnak, osztozzál kevés érdememben, sőt azt te
kintsd magadénak. Nálad nélkül nem adhatám vala azt. 

A VI kötet munkát hagyd még nálam
1 

kérlek. 
Igazságos vagy Kölcsey eránt; mély tudományú, lel

kes
1 

és igen szép nyelvü férfi. De szóljunk szabadon; nem 
szeretem ezt a didaxiszi hangot: félek

1 
közel jár a pedantság

boz. Én inkább a Szemere élő előadásait kedvelem. És az a 
civakodás Berzsenyivel. Vala-e szükség azt az. ő állilását meg
cáfolni, hogy a scaudált rímes sor nem szép? Veszekedni 
csak a köz ügy miatt szabad, soha nem magunkért; hanemha 
magunk és az ügy elválaszthatatlanúl összefutottak. r'em 
szebb e a bántást megvetni mint nwgúo szúlni? - Hát az az ő 
megtévedé e, hogy a más sárgáját a maga sárgájának ismerte

1 

mivel az is sárga
1 

és az és ez egy kanca fijai, nem oly megléve
dés-e

1 
a mi nem mosolygást , nem nevetést 

I 
banem kacagást 

érdemel? S mit mondasz arra, bogy Hz esztendeig forralja 
magában a neheztelést 

I 
s engesztelé�eirnnek nem enged, 

hanem :Utalok még ingerelletik? Vályi N.1gy tolvaja nckí
1 

mert - restelli összcbasonlitani a VN. fordítását a magáé
val. Mit mondasz arra , hogy leveleimet és a. magáét kiadja

1 

s nekem bírcm nélklil
1 

s engem vádol, bogy eránta igazságta
lan vagyok? S mi haszon van_abból, hogy az olvasó azt bos �
szankodva olvassa. A VN. özvegye, gyermekei

1 
barátjai meg 

vannak bántva·
1 

s engem elkeseredve támadúnak meg, en
gem vádolnak. Hijába mondám 

I 
hogy egy el poshadt és by

pocbondr. embernek másképcn nem szólhattam. - De eddig 
olrasád a mit ezen nekem gyülöletes dologra :Minervában 
mondottam. 

fi Fáy Barnabás főispánt ma vá1juk ide mint k. com
missáriust, talán a vizek dolgában 

I 
s a nap épen most lövi 

búcsúzó sugárait a hegyek megöl. Bezárom tellát levelemet) 
ru0rt ha jő

1 
szaladnom kell elébe

1 
úgy akarja viccispánunk, 

ki engem mára Léparanesolt. Eng d<l megölelni m.agadat, édes 
barátom , még pedig tisztelő hálás szeretettel. Elj Loldogúl, 
meg nem zavart örömek közt

1 
és sokáig. Újhely oct. 2.3.1826'. 
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IV. 

Tisztelt kedves barátom, Bátorkodom az ide zártakkal 
alkalmatlankodni; k6rlek nagyon, küldd k6zhez Tekintetes 
Zsiclay Úrnak, a mi ScbéclelUnknek, és a tornai főispánnak s 
leányának; vigyázván, hogy a nyaláb vagy levél el ne vesz
szen. - Én februúr közepe túján lészck nálatok. - Bará
tunk 6s barátn6nk egészség·esek egész házak népével; Wé
key ma itt bált, s holnapután isni6t itt lesz. Újságunk semmi 
nincs; a sógorom meg nem bolt, a miu szivcscn örvendek. 
B. Spl. M. felől kedvetlenek a l1irck I s az öfélékre nem mond
hatni, uogy örökké nem élbetLink. Bár n6ki lehelne! Élj igen 
szerenc ésen, kcches barátom, s ajánlj tisztel trc méltó höl
gyed mcgb�c:3Ulhetetlcn kegyeibe . .fanmfr 8-cl. 1828. 

v. 

Örok híred 

Kazinczy Ferenc m. k. 

(P<!st .... ?). 
Tisztelt sz retett !Jarátom, Ezt küldöm, s bizonyossá 

teszlek, bogy senki nem olvasta, senki nem látta. Ha majd le
iratod, közöl'.i, kérlek, velem is. Akkor oztán leíratom; most 
rá nem érek. - A Mednyánszky zsebkvoyvét I bízván barát
s:igoduoz, még megtartom. Dc kiildcl által nekem most Gőtlié
nek ...-J us mei1wn Leúen miudenik kötetét. A mit belőle tegnap 
olvastam, világot áJ nekem, mint óbajtja Pali az Erdélyi Le
veleket újra dolgozva látni. -

Az 6jjel Dókusnak írtam egy levelet, és abban Bartos
nénak néuány sort. El beszéltem ueki 

I ho 0·y a napot uálatok 
töltém, 6s hogy őket mint cmlegctéuk; hogy a Tck. As::;zony
nak ö a szerelme és Muky: nekem az úr és most múr Sera
phioka. 

Mikor indúltok? Ha nem látnálak, kísérjen az Ílr an
gyab. --
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VI. 

Tisztelt kedves barátom, Itt küldöm a 200 forintot. Eb
ből 180-t méltóztass�tl általadni Doctor Forgó úrnak, 20-t pe
dig megtartani magatl11ak

1 
s fogadjátok cl mind ketten szíves 

köszönctewet, hogy clakadúsomból ki�cgíteni mélt6ztattalok. 
Nélkiiletek nem tudom 1 1int jöhettem volna haza. Az isten lé
gyen benneteket oly állapotba, hogy az elakadtakon má::;szor 
is segítucssclek. 

E l(Lg vetlcd levelemet Balla Károly úrtól , s tudni fo 
god mint érkeztem haza 

I 
s mint leltem feleségemet, gyermc

kin1et
1 

házamat; s Eruil kocsisom mint fon.líta f'cl Miskolcon. 
- Távollétem hosszú ülejc alatt itt cg·y Lalál történt, és egy
há:'.asság: Felső llegmccen Pósa IIouorka férjhez ment az
ugyan ott lakó Hátkay Tarnúsboz; 0 ..... Dániel pedig, ki 
decemberben eo;:)Ulálta.tú 111agálioz Duda Annát, kit már elébb 
ötször csinált vala auyúvá , szerei C'éscn idvezüle, 111iudenck 
itélete szerint kár, !Jogy nern sokkal elébb. 

Legújabb törlénctunk az I hogy jú:iusnak első napjai
ban báró Vay Miklós viccispánunk I Eperjesről jövén, Somos 
mellett, azou az i.·m�rctes ercszkedön nagyon szerencsétlc11lil 
járt. Forspontos lov,.tinak. 1,ya.klúja ketté szakadt I s a nebéz 
kocsi üs;:;zctiporta a lova at. V a.y igy folf'or<lúlt, s oldalát ú�y 
mcgLiLöLtc, ho!:;·y hal;'tlát is rettegték. Múr jobban van, a wi
nek mindnyájan örven lLiuk. 

Jelent Ja '11ekintelcs Asszonynak szíves ti zleletemet 
minL1en erántam bizonyított kcgyességeiért. Zseni uincs itt
hon; a húgom lr rnynikné uem ereszti. Az ő kép6bcn tebát a 
feleségem ki.iszi>ni a néki kiildötl ajánd6kot I míg azt majd 
maga ő f'oQja tcljcsíthetni. Édes barátom, visszapillantváu a 
Pesten töltött öt liolnapornra , azt kell moudanorn, uogy ba 
uégy-öt oly l>eneficiá, us Yendégctek akadna mint 611 valék

1 

m g· kellene szegényednctck, s az ily gondolat elkeseríti az 
é<les emlékezeteket. 

A Palinak szóló levelet le nem pce étlern, me:·t ar, né
ke<l is mondja a miket mond. Sietek, mert sokat kell még ír-



272 KAZINCZY FERENC 

n @. Isten veled, écles lJarátom. A lcgbálasabb érzések közt 
ölellek., 'zé1:1halom, július JU-d. 1828. 

Örök híved 
Ku:-:inrzy Faenc m. k. 

VlI. 

Édes barátom, A csanádi főispán m6lt6ságos gróf Te
leki József úr komornyikja ma reggel ind úla Pestre vissza 
mert maga a gróf onnan nem Pestre , hanem Erdélybe ment. 
Ezen komornyiknak adtam a 200 forinttal együtt hozzátok 
szóló levelemet; megig6rtc hogy azt Néked maga viszi el. 
Dc te jól tennéd , ha mcgelőznéd, liogy a dologban tévedés 
ne történhessen. A liozzád és Szemeréhcz szóló leveleimet le 
nem pccsételém , úgy remélvén , hogy azt a komornyik előtt 
tehetem; de nem cngcdé az idő. Ne vedd tehát balúl, hogy 
a nyaláb nyitva jut kezedhez. Élj szerencsésen. A Tekinte
tes Asszonyt szívesen tisztelem, s ajánlom magamat meg
becsülhetetlen kegyességcibe, barátságodba. Széphalom, jú
lúts 20-d. 1828. 

VII. 
Újhcl , october 17. 1828. 

Éues barátom, Engedj meg, hogy az ide zárt levél meg
adására kérhesselek. Azért küldöm általad, mert félek, hogy 
itt hamis gyanúkra ád alkalmat a postán összegyűlekezök 
közt , s még felbontják. Annak, a kihez szól, nem írhatok 
veszedelmest. 

Mely igen örvendek liogy a bort nálad tev6k le. Köszö
nöm jóvoltodat. Farkas zsidóval még new szóltam, de hal
lom, hogy neki talán G forintot fizettél képem ben. Azt novem
berben magam adom meg a legszivescbb köszönettel. 

Kérlek , osztogasd ki butclliáimat minapi kérésem sze
rint. 
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. A tornai restauratio felől az újságbau fogod hallani
Jelentésemet. Bár csak meg ne heréluék a ceusúrán. 

A major és majomé s az egé z ház és a mi Vékeink ki 
tegnap rr.éne el, egészségesek. Rossz a szUret, és sáros. É

1

lje
tek mind ketten igen szerencsésen, s tartsatok meg minden 
becset felülmúló barátságtokban. 

Palinak oly szép leányt kívánok, mint a kivel magamat 
Tornán megcsókoltatám. 

VIII. 
Bá1·tf aynak. 

Széphalom, november 3-d. 1828. 

Jelentsd szíves tiszteletemet, kézcsókomat a Tekintetes 
�sszonynak kegyes emlékezetéért, mely felől szLiletésem nap
Ján írni méltóztal ott. Higy j állításomnak, édes barátom, én 
benneteket tisztelnélek , szeretnélek, ha hozzátok a hála ér
zései nem kötnének i_s. Ne engedjék istenim, hogy megtágúl
hasson az a szép lánc, mely bennLinket összefonva tart. A Te
kintetes Asszony születése napja oly közel áll a maga hol
napjában az enyémhez, hogy midőn ez közelget nem feled
hetem azt. Áraszsza reá isten minden atyai áldásit, s adja 
néktek 

das Schü11e zu dem Gute11 -

ne csak a mi nélkül lenni baj, hanem még azt is 
I 

a mi örö
met ád. 

Hogy palackjaim rosszúl voltak becsinálva, sajnálom: 
de ki ennyi csapásokon ment keresztül, arra zoktatta ma
gát, hogy a min változtatni nem lehet, tűrje békével : 

Et quod vides pcrissc, pcrditum puta. 
Keserves bölcscség, s jaj annak a szívnek, mely a csa

pást sem érzi. Nem érzi az többé az örömet is; s méltó-e élni 
örömérzés nélkül? 

Bermann rám hozá Zmeskál assessort cxccutióban octo
ber 29-d. Ez a gazember mindég egyez , és soha sem egyez. 
Most sorba járá embereimet, sorba ólamat, s elmoudá nekik 
tótúl : Holnap olta enyémek lesztek. Opponáltam, s meggon
dolván mit teszek. Qui tempus habet, vitam babet. - Min-

KAzrnczY ÉS hlSF. Kv1u: 18 
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<len dolognak van jó oldala; így a kinek egy lábszárát el
hor<lá az álgyúgolyó , nem egy pár csizmát fizet, hanem csak 
felet. - Ennek az van, hogy elmondom majd Pesten, hogy a 
sógorom istentelensége miatt execútiút is szenvedtem már. 

A mely órában elment Zmcskál , hozzá fogék annak 
dolgozásához a mit itt kiildök Vörösmartynak*). Bár Te és a 
mi Szemerénk ezt javaibatrátok. Milyen az előadás, az eránt 
tiétek legyen az it6lel, de az olvasó lehetetlen hogy mind ezt 
nagy gyönyörűséggel ne olvassa. S úgy hiszem, hogy §. ül. 
éti ü5. jobban nem adathatik. 

A patikárius Horn úr Toncsija tegnap estve olta. Le
hoczkyné. 

Thewrewk Egerből ír oct. 28-d. Siet hozzám, úgy mond; 
dc nem irja hozza-e Richtertől képeimet. Egerben Ivánszkit 
és Makáryt \fanscbgó által levéteté; levele irása ntán ment 
az érsekhez. 

Az én Scb6dclem oct. 27-d. nekem sok kedvest ír. 
Égek tudni, ha Húnyor megvitte-e néked nyalábkámat 

a Pálya Emlékezetével. De arról nem kételkedem. 
Kérem az én Palimat hogy fogadjon el most is szál

lásán. 

Mcine Gnadige Frau, Meine inuigste Vcrehrung , mei
nen warrnsten IIandkusQ, Ich bin bald bci Ibncn. Sophie, 
Genic, Emil 

I 
Antonin scbliessen sicb mir bci. Tbalie ist in 

Berettő. Leiden Sie nicbt zu vicl um micb. Es wird besser, 
oder ich vcrsinkc. Icb bin auf dem Scheidcwcg. Gottcs Rath
scbla.gc si nd nnergrüudlicb; Pflicht ist es immcr sie zu ver
eli rP11 . Dic ·s agt rnir mein IIerz. Hülfc kommt oft da wir nicbts 
mcbr boffcn Leb n Sie gliicklicb. I h küssc die licben zwcy 
Kind r. Mcioe frcundscbaftlicbsten GrUsse an Waltherr und 
Tanzer, und alles was zu sic gehört. 
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G r a m ni a t i k a i E p i g r a m m á k. 

1. 

Leser, wie gefall ich dir? -
Leser, wie gcfallst du mir? -

Olvasó. Ments meg isten ily írótól ' 
frú. S engem ilyen olvasótól. 

2. 
,, Több mint az" - ez hibás bcsz;éd; 
�sak így van jól: ez több amannál, 
Ugy mondja Puk, s miuden 11 vet. -
Azt hallja Puk, s Puk nem nevet. 

3. 
Egy titkot mondanék neked, 
Dc félek, hi ni nem fo6od. -
Ki szól, ki ír jól? - A ki ezépeu. 
S �,:;épen ki ? - Az a ki jól. 
Ők ketten egyek. Jl;.íborognak 
Miut olykor férj és fdcség. 
Uram vc zít, győz asszonyom. 

(azaz mindég as,zonyom, a s;,ép, győz, 
nem uratn, azaz a 91·a11wwtil;ai jó. 

4. 

Édes díszt, mond Meczcnásnak, 
(du 1 e e deus meum) 

A ki leckét tarta tnúsnak; 
S két vocálist össz'!cr sztett, 
8 dés;.ln k mondta a cleesr-et 
Vilis ;ijmicolrum r t a11j11ont bolni� ubij 

quid d est. 
5. 

Az én nevem pcdánt l ve, 
De még sikctté n m tc,·e. 

275 

A józan 1 ukok nem cmé ·ztbctik meg az oly epithetu
mot, mely a szó első 6rtclrnébcn nem jól illik a substantivhoz, 
mint clccus et dulcc. Nekik csak ez volna jó: dccus micans, 
splen<lidum, magnum. Irtóznak az elisiMól, az összcolvasztá
soktól. - Az utólsó két sor ezt akarja tenni: miutbogy én a 

1w· 
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Horác dulce dccusát és désztjét nem szerctem
1 

pedántnak 
csúfolnak; de haszontalan

1 
az én fülem is fül. 

IX. 

Tisztelt kedves barátom! Ámbár úgy hiszem hogy a 
Tekintetes Asszony Újbelyből tudósita szerencsés utazásunk 
felől' én is kötelességnek tartom azt tudtodra adni J s csak 
azért is

1 
hogy neked az által

1 
a mit mellé kell tennem

1 
örö

met csináljak. Sok ízben emlcgetvén az úton: ,,Mit fog most 
az én Lacim csinálni?" ezt is szokta mondani nekem: ,,Úgy-e 
hogy búcsúzásunkkor Laci szokatlanúl meg vala illetve ? <e s 
ezt

1 
megilletve lévén az édes emlékezet által önmaga is. -

Én nem tudom
1 

édes barátom , kinek hívták azt az okos em
bert, a ki a házasságot feltalálta 

I 
de annál ugyan okosabbat 

senki sem találhat fel. Jó dolog, ha jó! - Azt az örömet
1 a 

melyet te adtál búcsúzóba a Tekintetes Asszonynak 
I 

nekem 
is ada a feleségem s leányom 

I 
a mint megérkezém, s elő fo

gom neked beszélleni a scénát csak azért is, hogy magamnak 
adjak vele örömet. - Patak és Újhely közt búcsút vevék a 
Tek. Asszonytól és Wékeytöl

1 
s gyalog mentem által a hegye

kcn
1 

mert míg szekeren Újhelybe
1 

addig gyalog haza érbeték. 
A kertemen jöttem keresztül 

I 
s azon szoba ablakában, a hol 

Te, édes barátom
1 

engem ágyban fekve, s fejemet rókaprém- , 
mel beburkolva s kendőkkel általkötve talá.lál

1 
Zseni felsi

kolta: ,,Papa 1 Papa!" feleségem pedig a kandalló mellett
1 

június 3-cl. ! ! ! , f'clugrék, s pitvaromban feleségem leányom 
sírva rohantak nyakamba. Én is elmondhatom: régen nem 
láttam Sopbiet oly hcves

1 
oly lágy megindúlásban. Bálint és 

Lajos fiaim a harmadik szobában tanulák leckéjikct 
I 

Emíl 
pedig pracceptorával méne ki. Nem képzelbetd I édes bará
tom

1 
mely változás! Emil jóval hosszabb nálamnál; még de

cemberben nem ért vala utól; Antoniu is nagyon megerősö
dött, Bálint és Lajos is húzalko<lnak 

I 
s derekasan tudják a 

conj ugátiókat. Tbalic Rcgmeccn volt, Pliigic Kassán van
1 

s 
képzellietd mennyire balada onnan

1 
hogy már communicála is. 
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Útunk felől akarék szólani I és így visszatérek oda, s 
elmondom, hogy az istenek ez egyszer megballák könyörgé
semet: ·- az egész úton nem vcre cső. - Minden alkalmat
lanságot el tudok türni békével ; mcleget

1 
hideget, szelet1 port, 

rossz szállást
1 

éhséget, szomjúságot: de nem az esőt; abban 
az útas

1 
a cseléd, a ló szenved. 

Még nem léptem ki udvaromból , csak kertemet 
I 

óljai
mat jártam be

1 
s tegnap egész nap feküdtem és fekve írtam le

veleimet. Így újságot nem írhatok e földről 
I 

mert nem is tu
dok. De minthogy egyik vagy másik barátod talán házasodba
tik; jó lesz tanácsképen f.zámára tudatnom veled , hogy va
lami gróf Porcia ncvü tiszt elvcv6 a báró Gcizler leányát oly 
contractusra1 

hogy míg az osztály ideje valaha cljő
1 

a leány
nak tartozzék fizetni atyja esztendőnként két ezer forintot. 
Megköttetvén a contractns

1 
a leány keze többé nem izzad. 

A mi kedves barátunk Fcnyéry tőlem levélben veve bú
csút

1 
mivel magamat nem talála. A Tud. Gyüjt. egyik köte

tét, 1824. elsőbb fél eszt.1 kiváuja vissza. Szalay László azt 
tőlem elvitte

1 
és már régen. Ma indúl a posta először megér

kezésem clőtt
1 

s így én Szalaynak írok. Lakik ö a Kisfaludy 
Károly során Nro 15. a felső emeletben. Ha Fenyéry ott el
mégyen , s nem restelli a felmenetelt Szalay hoz 

I 
kérném, 

szólítsa meg maga is. 
Toldynknak azt izcnem

1 
hogy Kézikönyve eránt nagy 

örömmel tészem meg a mit kívána, de légyen békével; még 
most nagyon el vagyok foglalva. Ha majd megkapja a fekete 
pallástot

1 
reménylem , valamelyitek megírja. Mondjad neki

1 

édes barátom1 hogy én a hyclrát teljes érdeme szerint szere
retem

1 
tisztelem, s ötet pedig kUlönösen is. Ezt nekem ö és 

társai valami nagynak vehetik 
I 

mert deo gloriarn
1 

et fateare 
veritatcm: a hydrának oly férfi tartja a kengyclt

1 
a kinek nem 

volt ueliéz ezektől clpártoltatni. Nagy ember az
1 

úgy mondja 
ruaga magáról; és hogy nag·y

1 
onnan is bizonyítja, hogy oly 

barátjai vagynak 
I 

a milyekkel egy literátor sem dicseked
hetik. 

Feleségem s gyermekeim tisztelnek , s köszönik mind 
azt a megbecsülhetetlen jót

1 
melylyel erántaru most is valál1 
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mint mindég. Élj zerencsésen, és midőn társaink , azok az 
általam szive en szerete ttek, nálad lesznek, emlékezzetek. r6-
lam. Csókolom őket orról sorra, f őröl főre, az öregedni kezdő 
Helmeczin kezd vc a pallástos legifjabbig7 s ide értem, a csó
kolás alá tudniillik, Waltherr és Tanzcr urakat is. Az elsöb
bet kövesd meg hogy barátságát meg nem kfö;zöntem; szi
��em azt cselekedte s cselekszi. Élj szerencsésen még egyszer. 
Orök híved Kazinczy Ferenc s. k. zéphalom

1 
jún. 6-cl. 1829. 

Palinénak ma írok; ezzel együtt megyen hozzá leve
lem; s azért Palinénak, mert ő a szecretárius. És oztán azért 
is, mert Palinét úgy .-zerclem mint Palit.- Míg ferschlágom 
kezemben nem lesz, sziintelen fogok rettegni , hogy azt va
lami szerencsétlenség érhetné. 

X. 

Tisztelt kedves barátom , Visszakapván másfél holnap 
olta nem bírt barátnéclat , neked, édes barátom, nem lesz 
időd az én leveleimet olvasni. Csak tiszteletem s hálám jeleit 
fogadd el teliát, és midőn Larátink körében lé:szesz, köszöntsd 

őket mindnyájokat, s kérd hogy engem kedv ·s emlékezetek
ben megtartani méltóztassanak. 

A mi ked ve,., Toldynk tudatú velem hogy pallástját meg
nyerte, Szalay László azt is , hogy azt nagy fénynycl nyerte 
meg, s nem cs�� cleákúl, hanem magyarúl is disputála, s ezt 
első példával. Orvendettem magának is, szLtléjinek is, le
velem úgy hiszem kez6be ér míg Pestet elhagyja. Hordozza a 
jó szerenc e a derék ifjút, hogy dicsőséggel megrakva jöhes
sen karjaink közzé. 

Ö engem azzal vádola hogy Bajzának cbaraktere felől 
kímélés nélkül szólék , elienkezőjénck adott felelete miatt. 
Kedvetlen textusról soha nem ke l szólani, s én a Szentmik
ló sy és Bajza közt történteket szeretném ha soha nem tör
téntek volna Mit mondánk , és mely szókkal mondánk azt 
kevés ember fogja tudni; én . cm Yítatok tehát semmit: �sak 
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azt engcdj6tek mondanom, hogy minekutána Bajzát ueru csak 
igen nagyon bccsillöm, hanem igen nagyon szeretem is, s 
minekutána én azt a vitát meg sem, olvastam - nem hihetem 
ma6am felől hogy Bajza felöl bántva szólhattam volna. Nem 
jó clolog a hírhordás, ha az elmék fclingerlésérc esik. Téged 
hívlak bizonyságúl, édes Bártfaym , hogy én a te házadhoz 
járó barátit ügyünknek tettetés nélkül szeretem. Ezt hidd , 
kérlek, és azt hagyd hinnek. Éljetek ·mindnyájan igen sze
rencsésen. Július 1:3. 1829. 

A Heinrichnak szóló levelet méltóztassál a pesti postára 
adni. 

XI. 

Tisztelt kedves barátom, Ezen levelemben k6t erszénye

met illető kérést tészek ahhoz , a ki segíteni rajtam akar is, 
tiicl is. S minthogy az ilynemű dolog még a barátok előtt is 
titok akar maradni; kérlek méltóztassál a dolgot senkivel ne 
tudatni, s ha le velemet akkor bontod fel, ruikor ők jelen van
nak, hajtsd ö ·sze, s tedd félre 

I 
míg magadban lé zesz s tanu 

nélkül olvashatod . 
1. Heinrich úr magától teve nekem ajánlást, hogy egylHt

adjuuk ki litbographolt képeket; ő a fejeket fogja Festeni s 
Párizsba útazik, s Engelmann által lithographollatja oly for
mán mint a lev�let kPzében tai·t6 Canningé: én adjam a textust; 
s ő nekem hat ezer forintot ad. Két ízben írtam neki innen, 
s egy sor feleletét sem vehetem. Kraynik Imre öcsém a 
Locumt. consiliurn mellett szolgál, s Budán lakván, rá bíznám 
e dolgomat; dc most haza jött Göncz-Ruszkára , és így ne
kem e szolgálatot nem teheti. - Sok clolgocl van, barátom; 
dc még is kérlek, gondold meg Logy e dolgomban Ugye sebben 
eljárni egy barátom sem tud , s .mihelyt vagy ,dolgaid vagy 
talán még egészséged is (a Tekintetes Asszony Ujhelyben le.
vén ezért reszkctc) engedni fogják., menj Ileimicbboz , járJ 
végére, mit akar? tetszik-e még szolgálatommal élnie? s fo. 
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gadd neki
1 

hogy én mindent teszek, valamit tőlem kivánni fog, 
tudósít szándéka s végezése felől. 

Heinrich felől szólván ezen cikkelyben 1 ámbár a kérés 
itt véget ért, engedj egy jelentést. - A mi kedves Toldynk 
utólsó postával vett levelében azt irja , hogy Kisfaludy Ká
roly szeretné húsz aranyon magához váltani Heinrich által 
festett képemet, hogy az övé maradjon. - Én az ajánlás ál
tal nem csak megkönnyil.ve , hanem meg is tisztelve érzem 
magamat. A legforróbb köszönettel állok tehát reá, egyedül azt 
kérem, sőt várom a Kisfalu<ly barátságától, hogy engedje majd 
párját vétetnem. Téged pedig, édes barátom, arra kérlek, 
hogy Heinrich úrral szólván, tégy szót a kép áltengedése fe
löl Kisfaludynak, világosan éreztetvén Heinrich úrral , hogy 
én ezt barátságból teszem, és épen nem azért, mintha a mun
kával megelégedve nem volnék, melynek egész becsét isme
rem. S helyre hozván így becsületemet Heinrich úr előtt, tu
dósíts kérlek, mely öltözetben adá a képet, s micsoda szín
ből a mentét. Szándéka elébb aranyba szegett fekete tafota 
cravát volt, a mitől én irtózom; bajusz is kell az afféléLez -
végre bugyogó fejér kendőt ígért, és egy prémes phantasiai 
mentét. 

2. Nyerni akarnék valamit lithographolandó darabjai
mon, de hogy Ponori Thewrewk úrral összeütüdésbe ne jöj
jek. Épen ez a tartalék int, hogy magam ne tégyek kérdést 
Kriehubernél, mert megtörténhetnék, hogy úgy Thewrewk 
megtudja, s nem értvén mit akarok

1 
a maga gyönyörü ne

v�lési tónusával kipattan. - Tedd nekem azt a barátságot, 
irJ Nagy Károly úrnak, nevemet még ezzel sem tudatván, 
- szóljon Kriehúberrel1 hogy ő mely áron lithographolna egy 
képet (kézzel), oly szépségü munkában1 a milyet adni ő leg
nagyobb gondjával tudna 

I 
és a mely az Engelmann által li

tbographolt Canningé mellett clállhasson. Magassága a kép
nek kilenc hüvelyk

1 
szélessége 1111i (9 und 11 1/1 zoll). -

S hány tiszta nyomtatványt remélhetnék1 s a nyomtatványok 
ára auf da weisseste und fleischigste Papier mennyit tenne. 

S ez volna második occononiicus kérésem. 
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Már most még egy pár más kérés, és jelentés. 

1. Az aranyér engem csaknem úgy kínoz , s júl. 4-dike

olta mint Pálit. Elvette minden erőmet. Még a rhebarbara

sem segít. 
2. Ma péntck

1 
s hétfőn kezdj ük az exccútiót Kázmérben. 

3. Utolso postával jelenti Toldynk hogy Bajza várja 

Emília Galotlimat. Betegen is neki állék, s íme a négy felvo

nás le van tisztázva, s estig kész leszek vele, s küldöm még 

augustusban a Pestre menők által. Hallád talán Toldytól, a 

mit Toldy íra nekem, mely veszedclerube ejte engem egy 

haszontalan mendemonda. Azt mondák, Toldynak-e vagy 

Bajzának
1 

hogy én kéméletlen szólék Bajza felől a Szentmik-

6:;sy perc miatt. - Én ott a vétket Szentmiklóssynak adom,

s Bajzát mint írót és embert inkább szeretem mint hogy fe

lőle kéméletlcntil szólhassak. Én ha gyengeséget látnék is 

azokban a kiket úgy szeretek mint a szent kört (Kisfaludyt), 

Vörösmartyt Stettnert Schédelt, Bajzát1 Hclmeczyt), hallgat

nék sajnálk;za 
I 

dc k
1

6méletlenül bizonyosan nem szólanék. 

Emíliám most jobb mint akkor volt , mikor Fenyérink látta

4. A Grasalkovics két képe megérkezett, s szerencsésen. 

5. Palinak1 ki talán még is Füreden van, első postával. 

G. Kérlek
1 

édes barátom, ha a vármegye háza előtt el-

mégy, tekintsd meg: ott-e még ferschlágom. - Szalay La

cira van bízva hogy küldje Liederuann által Kassára a híres 

Terhes Sámuelhez. 
7. Bár valaki azt tenné a Simó által festett képemmel,

a mit Kisfaludy a Heinrich által festette!. Hív, de mely fa-

gyos. 

Wie sind Sie in Pesth angelangt1 meine Gnaclige Frau? 
und wie habcn Sie unsern Laci 

I 
wie unscre Freunde gefun

den? Ich wünsehe
1 

im vollen Wohlseyn. 0 wie möcbte i b das 
dicke Wei b das sie bei unserer Barthos zwcy Stunden töd
tete, noch j:tzt zcrreissen ! Zseni hat an Virginie gcschrieben 
wegen dem Amulet 

1 
<las wider <len Rothlauf schltlzt. lch 
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wltu che dass diess Ilrnen meinc Gniülige Fran nie mebr un
gelegen sey. 

Élj zerencsésen édes barátom. Júl. 24-cl. 1829.

XII. 

Tel,;intetes Brfrtf ay László úmak. 

Széphalom, nov. 6. 1 29. 

'l'isztelt kedves barútom, Nem rendében van a dolognak 
addig kérni valamit, mig a pénz kézben nincsen ; dc mineku
tána a pénz bizonyosan kézben lesz , s már januáriusban, s 
engem a szükség szorít, s a megvétele annak, a mit bírni óhaj
tok, néked kedvetlenséget s bajt nem tehet; bátorkodom tenni 
a kérést, barátságodtól mindent várván. - Pyrker és Mailáth 
után Sallustiusomat akarom kiereszteni, (még pedig követ
vén a te általam bölcsnek ismért tanácsod szerint: elhagy
ván a mi sokakat elrüisztott volna); s arra négy munkát kell 
előbb bírnom. Magam semmi bibliopolával nem vagyok s lenni 
nem akarok nexusban, mert óvom magamat a könyvvétcltől;
de vagy Te, vagy a mi Helmeczyuk, Eggenbergertől vagy Ki
liántól ezeket számomra mcgvehctitek, bizonyosak lévén, hogy
a Pyrkercxemplárjainak árából, mely hogy a Tekczeclhcz gyUl
hcsscn, arra újra megkérlek, a pénzt a bibliopolának meg fo
god adhatni. Kérlek tehát hogy vagy Te, vagy Helmeczy ne
kem a következő munkákat mcgvcuni méltóztassatok: 

8allustius, E<lidi t Dr. Gcrla\:b, Basileac 1823. 
Ocun-�s dc Sallustc, trad. par Durcau de la l\ralle, Pa•·is, 1811. 
alluste, traduction de C. L. l\Iollevaut. Paris 1813. 

Salluste, trad. p:u le Brun. Paris 1809. 

A három utóbbi kevés árú, <le Gerlach.,közel 30 forint papi
ro ban. - Azonban erre múlhatatlan szüksége van az én dol
goz.'tsomnak. Kérlek tehát hogy ára által magadat cl ne ret
tentcsd; sőt még toldd meg az által hogy fél bőrbe köttcscl
be, és első alkalommal nekem kUldd meg. Mihelyt ezek t megkapom, manuscriptumom nyomtattatni fog. 

Ne vedd alkalmatla..:ságnak kéréseu1ct, édes barátom
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sőt lelked nemessége szcriut lelj örömet abban, hogy egy sorsa 
által üldözött embernek s gédjére lcbelél. 

Eddig kezedben a Mailáth Regéji és a Tek. A szony
nak Estétől szerzett arnulett a folyosó ellen. Zelinkánk vitte 
le mind a kettöt. Óhajtom bogy ez éreztesse a maga jóltevő 
erejét a tiszteletre legméltóbb asszony körlíl , kinek kezét a 
1 gszentebb büséggel csi>kolorn. Feleségem négy napja 111ár 
bogy öltözik és fenjár a szobában. Gyomra és két combja 
tele van flastrommal. A bélgyuladás ezt szLtkségcssé teszi. -
Éljetek min<1 ketten szerencsésen. Tiszteletemet minden b_a
rátinknak. agyon óhajtom hogy képemet lleinricbtól K1s
faluclynk váltsa ki. Mondd ezt neki. 

XIII. 

Tisztelt kedves barátom , Ki tudhatja inkább mint én, 
bogy Neked hivatalod nem enged sok üres időt. Nem Téged 
kérlek tehat , hanem a Tekintetes Asszonyt , hogy azokra a 
mik itt mennek, gondod lenni méltóztassék; Téged csak 
egyre kérlek - arra, hogy a Cnria felső szomszé:1jál

'.
an b.ol

tot tarló Fellner József órús 'al méltózta ·sál beszola1,1 Nala 
egy zscbbeli repetír arany órám van; (az is aran):os benne 
a mi más órú.kban fejér zománc, azaz, az órák és rn1müum.o

l� 
i:,zámával jegyzett tábla) k lilső tokja igen setét mcggy szrnu 

lakk írozá::i. Mikor eljövék Pestről, nem vala ké zen az óra, s 

azért nem bozhatárn el. Van ott még egy a ztali órám is, °:1e

lyet egy hétben c ak egyszer kell í'clvonui. ��iuth�gy s�oba� 
nedves a búr mely az órát mozgásban iartp, n:nndég meg-

' · ' 
k · 1° 11 t boo-y az órat ereszkedik, s elszakad 

I 
arra crtem I! e ncr , o 

végye láncokra (húr helyett). Az óra Rl1mából jött, s a �� lc
sé,rem na()'yatyjáé volt, s így tokjat s azt a mit a szem az nve
gé: által :ajta láthat , szeretném úgy bírni a ni int van, ha a 

belső mecbanismusa más lenne is. Dc mind ezen rnagyaraz�

tok csak oda mennek ki, édes barátom, hogy ba Fellner a k is 

órámat kiaclrní, mcgtartv.'.tn magúnál az asztaliL zálogképen 

- vcnuéd által, é t, klildcnecl fel 'fdck úr által: ba pedig nem, 
á l k. k' s· 1yt s kLilcle-bagynád ott az asztalit, és váltau ( 1 a 1c 11 , 
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�éd fel Telek úr által, - vagy legalább tudakozd meg, mi 
JŐ

. 
érte 

I 
s kérd 1; ellnert , bog·y az órát senkinek ki ne adja 

mrnt neked. - Ez a kis óra valaha a Mária-Therezia kezé
ben i volt; a csá zárn6tól azt a napam vette ajáudékúl, mi
kor menyas zony volt. Ez minden kérésem. Sietve ölellek 
meg a tiszteletnek s zeretetnek minden érzésivel. Élj sze
rencsésen. Jamuír 27. 1830.

XIV. 

.. �iszteld �edves barátom , Telek úr ez előtt egy órával 
kuldé altal a llllt nékem Tőled hoza. A feleségem testvére 
De.lv�né, ki september 10. olta nálam van, s várja a kázméri
baJ vegét, holnap re gel küld egy csomó prókátori írúsokat 
egy helyre, s velem dolgoztat egy de<luctiót, s slirget mint az 
asszonyok szoktak, a kik ruindent nagyon és hamar akarnak 
s m�g �em '.o�hatják hogy az mint ne lenne meg oly hamar: 
a mmt ok h1sz1k hogy meglehet , elijede látván a nagy cso
mót, hogy az sok időmet fogja az ő munkájától elvonni· de 
azzal én bizony nem gondolók, hanem körLtlfutám Sallustiust 
hogy lássam , ez miben különbözik más kiadásoktól

. 
Csak 

azután olvasám meg leveledet és a Waltherr úrét. - Nevet
tem itt is a Paliné bosszankodásán. Hiszen én a levelet nem 
Kerepesre. a<lresszáltam, hanem betüröl betüre így: Tekinte
tes Sz. P. UrnakPestenNagyhíd-útca, Fáy ház. Péczel. S ebben 
most sem látok vétket: abban látok inkább, hogy a mi ked
ves barátnénk elébb nem igazitá meg hibámat, ha hiba volt. 
De hogy ne hidd hogy a feddést nem Uíröm, ime vádlom ma
gamat h.ogy Palitól ezt, vele lévén oly sok ideig , meg nem 
tud�kozam. Csak azt szeretném tudni, hogy miért nem történt 
eddig

) 
e� a conf�sio, és csak most. Legjobb azt hinnem hogy 

se� I alt és Palmé, sem én nem vagyunk vétkesek, s elmond
hatJuk az e�angeliom szavaival: ,,Sem maga nem vétkezett, 
s�rn az atyJa, hanem teszett istennek ( a pesti postának) ma
gat a szerencsétlenségben megdicsőíteni." 

Midőn arra kérélek, édes barátom, hogy Sallustot köt
tesd be, nem tudtam hogy bekötve árúltatik. Így örvendek 
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hogy bé nem köttetéd. Fogadd szíves köszönetemet m ghoza
tásáért. Bár, míg az árát megadhatom, azt hihetnéd, hogy ez 
az é11 dolgozá omon sokat javíta. 

Csomóm le vala pecsételve mikor Telek úrtól oda kül
dött embere_m megérkezék , s így ezt csak kivülről ragasz
tom hozzá. Elj szerencsésen , édes hrátom. A Tek. Asszony 
kezeit és a derék Waltherrt csókolom. Felmufr 22. 18.'JO. 

A Buchhalte1· azt mutatja nekem , hogy jó kedvedben 
irád leveledet. A görögök bölcs emberek voltak , midőn a 
helyett hogy mi egymást alcíz. szolq ríja formulá.val köszöntjük, 
ök egymást ezzel: 1,ar{)é ! (Gm1de). Boldog a ki örülhet I Eb
ben még is van ési: abban az alrí::: .. zolg.úrrn semmi sincs. 

Szemere Palinak így subscriuúlá magát de Carro: le 
Chev. de Carro M. Dr. , minden tres hurnble serv. nélkU1. 
Azt jó volna felkapnunk. 

xv. 

Tisztelt barátom, Alázatosan kérlek, méltóztassál mind 
ezt Fenyéry barátunknak ajándékként általadni. Egyedül kéz
írásomat várom vissza. A 'zemerének szóló nyalúbocskát 
el viteti ö maga. - Most élj szerencsésen. A Tek. Asszony ke
zeit forró tisztelettel csókolom. Minden barátidnak ezer meg 
ezer szépet. Feú1'Ucfr 22. 1830. 

XVI. 

Tisztelt kedves barátom , Nem emlékezem - mert 
csuda-e az ha én annyi baj közt mindenre nem emlékezem? -
ha néked megköszöntem-e már , hogy teljesítéd kérésemet, s 
a Mollevaut Sallustját megkUldöttem? Hiszen az én életem 
csupa ide-oda kapkodás. Dc ha megköszöntem is , fogadd 
újrn. igen szíves hálámat. - Megengeded azouban1 s ez n em 
a Te vétke<l, hogy mons. Mollevaut felette könnyedleg bána 
a maga auctorával , mint minden francia társai , kiknek elég 
felkapni a gondolatot, s azt tiszta franciaságban nyomni ki, 
nem gon<lolvitn a fordított író charakterével. S íme a mi pu
ristáink azt al arnák hogy mi is ugyan ezt tegyiik. - De h� 
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Mollc,·aut úrnak ok örömet neru kö zönbetek is , köszönöm 
a Barbier du Boccage abroszkáját s geographiai sz6tárját, s 
annak ha znát akarom venni. 

Az a jcleutésc<l, édes barátom , hogy Egerből hozzád 
külJött, de inkább Fenyérynck szóló csomóm kezedben van, 
kimondbatatlanúl örülök. Valamikor valami csomóm iudúl, 
mindég reszketek, hogy el talál veszni , s azcrt oly nagy az 
öröm, mikor bizonytalanságomat eltiiutcti az érkezett h_ir. 
h:.érd, kérlek, Fenyéryt és Bajzát, kérd magadat, hogy lopJa
tok annyi időt, a mennyi annak az oda tett kötetemuek �eg
olva á ára kíviwtatik , és jegyezzétek ki a helyet, mely iga
zítást kírán. Fenyéry és Bajza igen sok jó feddést t vének 
nekew Emiliára, s nekem senki sem tesz kedvesebbet mint ha 
botlá omra, t6vedéscimrc tesz figyelmessé. Az olyat csak a 
Fc zpöftűl nem szeretem hallani , nem mivel b(wt az hogy 
Krippel will irnmcr voran - bízvást! - én hátúl is mcgfé
rck; hanem azért , s egyenesen azért , mert én tcrmeszcteru 
szerint iszonyodom a bolon<lok látásától, míg mások abban 
még mulatságokat lelik. 

Azt írod, éJes barátom, hogy tüzek készülnek, : ha rop
pan, nagyot roppan. Ne adja isten hogy a roppanás nekem 
szóljon; szeretnék nyúgalomban maradlli. De az sem mindég 
rossz ha roppan. Attól tartok , hogy az a nemes lelkű, az a 
valóban nagy ember tesz velem és magával valami kcclvet
lent. Rettenetes rncgtévedés ! Elébb maga hitte, s ezt epével 
jelentette ki; azután gyanúja T-n lebegett; de feleszmélve ezt 
kérdé: hogy bánthatni kálvinista a kálvinistát? utúljára azt 
mondá, hogy nem magáért neheztel) hanem a való Devévcl mcg
nevezeUért1 mert ő magyar. - És így Berci Farkas András
nak a verseiről sem szabad elmondani hog-y rosszak. Hisz az 
is ruagyar. Képzelem én hogy ha roppan, nekem roppan; l.Ji
szen oda ruutat mysticus jclcntésed is. Achillnck is volt oly 
l1elye a hol fogta a fegyver, pedig én ucm vagyok Achi 1. J?e 
minden attól f'ligg, hogy tudjuk hova milyen felelet illik. En 
bizonyo vagyok benue , hogy a diadal enyém lesz. - Ba
csányi ugyancsak mcgadá nekem 1 s én neru is feleltem rá. 
Kéri k1 ha majd ideje lesz szólani, ne késsél tu<lósíta11i. Előre 
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fogadom, hogy a Nagy és Jó, de megtévedt ellen szólani tisz
teletlenül soha nem fogok. 

Kázméri execútióm apr. 26-kán kezdődik, most már har
madszor. Iszon:yúság az1 édes barátom , a mit velem a ógo
rom istentelensége csinál, 6s az egy valaki indccisus cha.rak
tere, melyért még a sógorom emberei is kacagják. Tudni fo
god rui történik ott. - Hogy enyhítse az ellene lángoló köz 
neheztelést, azt mondja , bogy én könyvre, képre, folcsé3cm 
szent-erzsébeti módra vesztegetünk. Könyvet sok eszt. olta 
nem vásárolgatok

1 képet vettem ; de bát azt tudják-e az én 
vádlóim, mint számolhatok magamnak a képvétclért? lch habe 
das VOll mir durch nicht leichtc Entbehrungcn crkauft. A ki 
engem e részben ítél meg , igazságtalan; arról ítél a mit 
nem lát. -

Az érseknek ma kLildém meg Praefátiómat postán) most 
talán harmaclikszor. Nem ő parancsolá az újra dolgozást; ön
ként tettem azt, mert újabb dátumokra akadtam. Benne lesz 
biographiája is. Sziil. Lánghon Fejér vúrmegy. J 772. no
vember 2-cl. Ányos és Virág Benedek tanítóji voltak. 

Feleségem és D' Ellevauxné nagyon tisztelik a Tek. 
Asszonyt; Zseni H.egmecen van, Thalic Kárncruénél. Nevei
tek sokat hangzik itt meleg fo,ztelettel. Élj szerencsésen édes 
barátom. 

A Tek. Assz. kérem aláz. fizessen Szalay Lászlónak ér
tem 2 azaz két forintot papirosban. 

XVIL 
Tisztelt kedves barátom, Estvc van, reggel olta írom ·e 

leveleimet és a miket azon kivül másfelé kívánt az idö, s 
hideglelős' barátod ki van fáradva. Pedig Neked sokat kellene 
írnom. Kérlek, ne v dd rossz neven sem alkalmatlansá,gomat, 
sem a zavart, mely minden soromból fog sz6laui. 

Dc hadd kezdjem azon kér6sen, bog-y levelemet a Tck. 
Asszonyon kivül senki ne lássa1 s még most róla ne is tudjon 
semmit. 

Ő Exc. Pyrker úr nyorntattatja a „Szent Ilajdan Gyön-
gyeit", s az cxemplitrokat nekem hagyja. Nem élek vissza kc-
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gyes égével, s nem uyomtatok többet mint 500 exemplárt: 
50t velinre , velenczei szép nem velínre 460. Ebből viszont 
én adok Ö Exjának 25 exemplárt velínre , 75t a más rendü 
papirosra= 100, s háromszázat pénzzé kell tennem. Barátom, 
itt a te scgédcdre van szükségem. Actiákra kell osztanunk 

s az ügy barátjai, vagy az enyimek, légyenek munkások, bog; 
3 0 exem��árt pénzzé tégyenek. A negyedik százat (mint 
mondám) 0 Exja kapja, 100 nálam marad bizonyos célra. 

Egy példányt bekötve hét forinton adatok el. Abból 
te ki fogsz annyit hogy két képet kimetszethessünk. Nagy Ká
roly úr a 280 ezüst forintra prositot kiált, s méltán1 mert 725 
papirosban sok pénz. De uzsorával fizeti vissza magát. Ba
rátom1 szlikségem van a segéd re. Ne voud el tőlem tanácso
dat, fárad ágodat; sőt ha majd azt kívánná az idő, hogy a 
köbe metszendő rajzolatért fizessek1 fizesd ki azt előre. Nem 
lesz a sok1 nem leszek terhedre. De a Te segécled nélkül nem 
indúlhatok el.; Pénzem majd kezedhez gyűl 

I 
s akkor kérni 

foglak hogy fogd ki. 
Minthogy az idő késő, s még a rectornak is írnom kell, 

béreke, ztem. Isten hozzád1 és mind azokhoz a kik hozzád tar
toznak. 

Rumynak a levelet tedd postára1 de nyalábjáért ő fog 
klildeui 

I 
s credentionálisát elömutatja. - Azon az én írá

somra rá ismersz1 s meg nem csalhatnak. 
Olva cl meg a Szalaynak írt levelet1 s add által neki a 

plispök esomójával. 
Ölellek, s tisztelettel, barátsággal, hálával. 

XVIII. 

Újh ly, apr. 12. 1830. 

Tisztelt kedves barátom, Gróf - végre hiszi hogy Poeta
vagy s Histor�cus epigrammom nem őtet bántotta - úgy írja 
nekem Gu�rn1cs, - mert Döbr. bizonyságot teve előtte, bogy 
én azt neki még akkor küldöttem meg, mikor ő Erdélyben 
lakott. A követk. levélnek tehát nem kell magyarázat; tudod 
hogy I.JLiszkcségem eddig meg nem engedé hogy ruag,1 ma.t e 
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gyalázatos tett vádja ellen mentsem. Egyedül azt jegyzem 
meg, hogy leveleimet hozzá eddig azon compellátión kezc.1ém, 
mely lyel ezen levelem dső sorában tégecl szólitálak meg · de 
most jónak láttam római módra tenni a megszólítást, az/ad
ván tudtára, hogy ha nem akar az leuni a mi volt, vagy in
kább ha neki parancsoltatnék az, nője által , hogy az ne le-
gyen, én 1·esigno quae dedit. (Horat). 

Mélt6s. G1·6f - úrnak K. Ji'. örök tiszteletét. 
Kegyességeid , melyeket velem Te , és a szíve, lelke, s 

nagy kimíveltetése által oly igen tiszteletes asszony még ne
heztelésteknek szomorú ideje alatt is éreztetétek , újabb bi
zonysága magas lelketeknek , melyet inkább nálamnál senki 
nem ismerhet, senki nem tisztcll.tct. Fogadd el , dicsö ember, 
mindezekért a legszívesebb hálát.. [íg a köd, melyet nem tudom 
mely gonosz istenség támaszta, tartott, hallgattam -tisztelet
böl erántad és - miért ne légyek egyenes mc rallani? - azon 
bliszkeségböl is, a mit tisztasága érzése a szenvedőnek mindég 
ád. Most midőn Döbrentei is tanúm hogy én a szóban forgó epi
grammát neki még Erdélybe k iildüttem meg1 s az a dolgok ösz. 
sz e hasonlítása után világosan kiáltja ártatlam;ágomat, szólha
tok. ·- Orgyilkosként támadni meg a kit tisztelet , bála, ba
rátság érzésivel szereténk, s azt nevetés tárgj ává tenni, gya
lázatos tett, gaz tett: de nem tenni ezt, és vele még is ter
heltetni, az is fáj. Tiszteltelek , de magamat is becsliltem, s 
úgy szégyellem ez ellen mentegetni magamat , mintha azzal 
vádoltattam volna hogy loptam. - Dc már tehút tisztának 
ismersz, s az nekem elég. 

De te Csokonai miatt is neheztelél, s ei eránt a szabad 
ság fijával szabadon szólhatok. A faí'i quae sMtiat nekem 
nem inkább igazom mint mindennek másnak, e.le new i' l 
vésbbé. Ha nem jól szóltam, könnyű vala megcáfoltatnorn, .. 
nem vala szükség haragra. Én Cs. t nyúgalom ban feddetteru. 
irígység és gylílölség nélk iil1 vétkeit hamar halála által men
tettem, pórdalait - a pórság ízlésében, de nem a pórságnak 
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írottakat - magasztaltam, csncHltam, irigylettem, Cs.t e Pá
lyúu utólérhctctlennck hirdettem. Hol itt a bántás akar Csoko
nai, akár mús ellen? Ha énfclőlem s ha huszonöt eszt. múlva 
ki<löltörn ntún, így szóhn<l valaki, én előre köszönöm neki kí
mélő sanyarúságát. 

Dc én C . ellen epigrammot is írtam, még pedig gyil
kost. - Boileau is a nagy Corneille ellen, s a Gőthe és Seliil-
1 r Xéniáji ismeretesek. Az tehát a kérdés, hogy a szép Cri
m n Raptus , és a mit neki velem a rím mind elébe r:i lrnta, 
énlemle-e vesszőzést, s a Csombók Jankókat és a Cs. Sárákat 
illő vala-e eszméletre bozni , hogy lássúk , mi az a miért ük 
éln k, halnak. Ne edd tiszteletlenségnek hogy ezeket elődbe 
terjesztem; ha más neheztelt volna, hallgatnék. 

A te szereteted nekem kevélységem volt , és mindég 
az marad, s én magadat , a Mélt. Grófnét, Comtesse V rgi
nict, s a három basonlíthatatlan ífjat utólsó lehelésemig ál
dani fogom. Élj oly szerencsésen a hogyan ragyogó érdemeid 
által élui mél ú yagy. S:dplialom, etpi·ü D-d. 1830. 

S a levél ma apr. 12-d. már kéihcz ér úgy hiszem. 

Bajza nekem megküldé Toldynknak Londonból hoz
zúm írt levelét. Képzelhetd mely örömem vala rajta , s mely 
örömem lett volI a ba ycrscim angol fordítása felől nem volt 
-rolna is emlékezet benne. Mi szép az hogy nemzetünk nem 
1iatio ii1co6uita többé, miut honunk nem terra ine::>gnita. -
Egy recenscns engem plagiáriusnak néz, mert Árno1· a::; orosz-
7,Lwn cítnü epigrammom megvan a görög Anthologiá
ban. Azt én valóban uem tudtam, s kedvesb compliment en
gem nem érhet 1Lint az , hogy azt mondám magamtól, a mit 
már egy görög monda. Én az e g é s z  Anthologiát soha sem 
láttam, csak egy oly munkát ismerek s bírok, melyben an
nak mintegy 150 epigrnmmjai vannak. - S ez egy kérést 
tétet velem hozzád, édes barátom, - méltóztassál nekem Ki
lián által megbozatni: Antliologia gmeca. Ediclit Jacob (vagy 
Jacobs - i5rcg ewber felejti a neveket), s az esztendőre nem 
ewlékezem, sem a helyre hol nyomtattatott. Ez engem új epi-
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grammok írására fog gyúlasztani, s ha jót adhatok, a Te érde
med lesz. De tedd, hogy hamar megkapjam 

S már most a nagy kérést. 
Sághy nekem azt izené hogy a Sz. Hajdan Gyöngyei a 

csonka héten készen lesznek. - Most hát kénytelen vagyok 
neked lenni alkalmatlan , mert nincs senki , a ki kérésemet 
bívcbben és értelmesebben teljesít lli tudná. Téged, cdes bará
tom, elöl terhes hivatalod, dc te parancsolni fogsz másokkal, 
s a dolog jól megyen, ha te parancsolsz. Szalay Laciban 
(Handgasse N ro 15.) alkalmatos és kész segédre találsz. 

Első dolgod az volna, hogy szúlanál magad Sághy úr
ral, s tudnád meg, a szerint nyomtatták-e mint én kivántam. 

Nemesebb velencei papirosr..i. 
Csekélyebb velenceire 

S ha így nyomtatták, úgy az érseknek a typogrr -
phiában marad 

csekélyebb papirosra 

expl. 
50 

450 
500 

25 szebb 
76 

100 expl. 
nekem pedig 26 szebb , 375 csekélyebb papirosú. Ezekkel 
bánj így: 

Köttesd be mind a 400 explt a maga boríték cím-papi
rosába, lapos háttal, ki nem vagdalt lapokban1 meghagyván, 
hogy a hajtogatás nagy gonddal essék, s az első s utolsó h
pokat bé ne piszkolják1 mint a kontár kötők szokták. 

1. Ajándékba Bártfaynak, Sz;emerének, Helmc
czynck, Kisfaludynak, Yörösmartynak, Fcnyé
rynek, Toldynak, Bajzának, Telekinek, Szé
chenyinek, gróf Dezsőíl'y Józsefnek, püspök 

r=;===r=I 
szcp cseke-
P

1

�t lycbb 

Kopács3 nak, gróf Mailáth Jánosnak 
2. Ajándckba: Horvát István 

Dr. Forgó György . 
Sztrokay és Sup. Kis 

. lj

. 1i . 2J.

--, 
13 
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Fúy Andrá�, Jakabfalvy Dán. 
\Valth rr, Markos, Pák . . . 
Klauz:il, � ·agy Károly . . . . 

2 
3 
2 

\\ szé� 
1 

cscké
P�ft lycbb 
---- -

Jankovics, Prép. Fe.iér, Schedius 

3�\ 
'l'haly l:S Farkas Károly 
Rumy ... 

1G 

t\talay, Trettcr, Krajnik 3,' 
3. Vilhb: zirci apátúruak 1 50 
4. Guzmics11ak . . . . . 1 30 
f>. Ocskay Antal váradi kanonok Bécsbe 

1 
30 

G. Popol váradi kanonok és cxhortator 10 
7. Báró Szepesi Igná<.: pécsi pi.ispök cxc. 

f 
20 

�: �;����
1 

::!
l

���
c

�:
n

� vA 1:m�g�-é-kbc1� ciaan; 1 J 
2 

1:� 
_____ ,;;_ _ _;_ __

8ummall 25 j 375 

Elijesztél, · <les barátom, hogy hat ft. drága lesz. De az. 
érsek neve zer"z vevőt, s minekutána csak 140 expl. eladása 
fel szik rajtad és barátinkon , s a Kis Gyula Könyve négy fr. 
tíz krajcáron kél, reménylem ezt a 140-t Pesten és a várme
gyékben (gy cl le!:iet adni. Asok követ most Pesten van, s egyik 
vagy másik barátunk ismeretes velek, s szolgálhat nekem. 
Oztán vah.mely könyvárossal ki kellene tétetni a könyvet 
az útcára, hogy az elmenök lássák, s hírt adni a Kulcsárné s 
a budai német újságokba. 

Villaxnak, Guzmicsnak, Ocskaynak, Popolnak, a pécsi 
püspöknek írni magam fogok. Nem fárasztalak azzal hogy 
nekik írj. 

A pénz kezedhez megyen. Ebből fizesd ki majd 
1. A szekereseket.
2. A kötőt.
3. Szallusztot (Gerlach , Mollevaut) és az Anthologiát.
4. Fellnert az órást.
5. Rumyt 150 fntig.
G. IIorvát Istvánt 200 fntig.

és valami egyéL költségem lesz. Csak arra kérlek, Logy az 
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exemplárokat (bekötve) mind másoknak, mind nekem küldd 
ruinél elébb. Minél elébb jö a pénz, annál jobb. Tudod mennyi 
szükségem van, s junius eb,ő napjaiban 400 forint intcrest kell 
a<luom. IIorvát Istvánt hagyd utólsónak a fizetésben. 

Élj szerencsésen, édes barúlom. Tegnap busvét elsö nap
ján a főnotárins és a Botló ebédjét deprecálám, és nem híva 
mentem a mi barátnéukhoz, nekik anuál nagyobb örömökre, 
mert semmi vendégek nem volt. 

Válaszsz papirosat a Sz. Hajdan boritékjúhoz., s a typo
grap hiában Lagyd meg, hogy ezt nyomtassák a cifraság kö
z.epébe: 

A SZENT HAJDAN 

GYÖNGYEI 

FLLSŐ-EÓRJ 
PYRKER LÁSZLÓ 

PATRIARCII \ EGRl ÉRSEK 
EXCEI.LENTZI.\JÁTÓL 

Ne feledd az Anthologiát. 

Ugyan csúfúl jára a Szent L. kegyelme Gáborral. I\Ieg
mondá Fenyérynek, hogy neki bizony nem kell. Tartsa ma
gának. 

XVIII. 

Tekintetes Bártfay László úrhoz. 

Engedj meg, édes barátom, újabb alkaltuatlan ágonrnak. 
Nem terhellek egyébbel miut hogy ezt Fenyéry barátunhlak 
általadni méltóztassál; tudom, mint ölnek cl egyéb gond 
jaid, dolgaid, ulazásaid. -

Kérlek, tedd hogy a mi Fenyérynktöl pénzt kaplia1-sak. 
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és az engem illető exemplárokat; nagy szUkségcm van mind 
az egyikre mind a másikra. - Azok a papocskák többet igér
tek mint megtarthattak , midőn magokra vállalák excmplár
jaim széllyelkUlclését. Jó volna , ha Fenyéry megtekintet
hetné valakivel, ha csomó nem maradott-e valahol ezeknél. 
De mitte <tpientein, et nihil ei dixeris. 

Egy újság. - Húnyor tegnap előtt éjjel 800 forintot 
nyere kártyán. - Wékey nem Yala itt. - Ölellek szíves tisz
telettel. Újhely, septemb. 4-cl. 1830. 

XIX. 

Újhely, nov. 15. 1830. 

Tisztelt kedves barátom, Wékey Károly nov. 11-d. te
mettetett cl itt Újhelyben. Gróf Szirmay, háza kriptájában 
akará temettetni háza hív barátját, de W. maga úgy rendelé 
hogy teste ide hozattassék , s szüléjinek hamvai mellé tétes
sék. SzlHctctt ö itt 1801. febr. 4-d. s megholt Őrmezőn nov. 

-kán délután 3 és 4 óra között.
Barátink felől bennünket minden hir interesszál, és így 

elmondom valamit tudok. 
Kiki látta Őrmezőn hogy ő el fog halni , s ha hecticus 

azt hiheti, W. maga .s hitte. A grófné testvéréért sem tehe
tett volna többet. 8-dikban jelenték neki hogy W. szokatla
núl gyenge, s lement a beteghez. Látta hogy itt az elválás 
órája. W. eszmélet nélkül volt. A grófné a szomszéd szobába 
vonta magát, s zokogva sírt. W ékey azt meg hallá, s megfor
dúlt, fclftHelt. De most meglepé az örök álom. - Reggel a 
te t már Újhelyben volt, a Wékey Pál házánál. -

Ez és egyéb rokonai úgy rendelék hogy a test temet
tessék el 11-ikben , mely csütörtök. nap vala , s vasárnap 
14-ben legyenek a templomi solenuiák

) 
s a predikáció-tartásra

�egbivta pataki predikátort Ferenczy József urat (a statuá
nus testvérét , ki 1828. Hollandiában theol. Dr. leve - ez 
nálunk ritka história) -- Orátiót tartani pedig theol. prof. 
Somoi;y János urat, a megholtnak kedves barátját - s ezt a 
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megholt rendeléséből. -- De 10-ikben a vizi betegség elölte 
a lielybeli pi;euik. Major Józsefet is, s Újhely úgy hitte, hogy
a vr1.·rírnap Ujhclyt illeti Wékey felett. Azonban ahban álla
podának meg a felek , hogy Major tehát temettes ·ék szom
baton, s a vasárnap maradjon Wékeynck. 

. 
A hat:'ts két hasonló esetben mindég az elsőnél nagyobb,

s itt a MaJor temetése elhomályosítá a W ckeyét. Ferenczy 
prcdik�lla e,7. felett is, az orátiót pbil. prof. Nyíry mondotta. 
Ferenczyt Ujbcly most látá először ,  s az igen jól készült 
munka , s a nagyon kedves gesticuláti6 oly elragadlatá ha 
hozá minden lát6ját és hallóját, hogy egyébről itt senki nem 
beszélt. Az clragadtatottak számában vala Major B. és az 
asszony, s Botló úr is. A koporsón függe Majornak farniliai 
címere, s nyolc puskás s panyókás mcntéjü vármegyei hajdú 
kísérte a koporsót egy és mús oldalról a temetőbe. 'ramásy 
Calasantius József úr minden profcssoraival jelen vala, s a 
kath. gymnasium ifjai spallért formáltak a kálv. templomtól 
ki a temetöig. Engem az igen szeles , nedves , borongó id.ő
bcn rheumám szobámba zárt, s én a szegény Major koporsó
ját s kísérőjét csak ablakomból látbatám; dc vasárnap ta
vaszi szépségre derült a rút őszi nap

} 
s rheumám megengcclé 

hogy a W. temetési solenniáin megjelenjek. - Ferenczy 
oly textust veve , mely rokon volt a Seneca első epistolá
jl'.L val, hogy a munkás ember megszaporítja az időt , a mit 
az ífjan elbolt és meg is sokat csinált W. példájánl muto
gata. Most Somosy álla fel, s oly szép exonliumrnal , hog·y 
tapsoltam volna neki, ha taps illenék templomba. Megrnutatá 
mint ismeri Cicerót. A gyönyörü cxordium utún azt tanitá 1 a 
mit a phi losophusok a lélek halbatatlansúga felől s a ke
resztyének a feltámadás felől; a mi jól van téve, s a fejnek 
kedves: de a szenvedő szív ez helyt inkább bánatban szere
tett volna tartatni , mint speénlátiókra ragadtatni. W. már 
földben fekvén , neki sem a kalbol. gymna ·ium ífjai1 sem a 
haj<luk nem tehetek azt a pompát De a nyolc bajdu csak
ugyan megjelent a preclik. alatt , s csattvgt.Llta pu káját. -
Boldog a ki 61, édes barátom, s a megholtakat száuhatja, dc 
maga nem szánatik még. 

\ 
' 1 
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Major B-né asszonyság hétfőn reggel hozzám jött, hogy 
csináljak inscriptiót a Wékey Ferenc által állítandó sírkőre. 
Tudnom kell, nagy-e a kő. ,,Sze1·etve minclentöl, s csak egytől

sem gyillölve" ez volna az ic1ea, melyet oda tenni akarnék. 
S mint vagy te, édes barátom? Mint van a mi Helme

czynk? Köszöntsd ezt a sok érdemű s tiszta lelkü barátunkat. 
Feleségedtől holnap után, úgy hiszem, egy nyalábot kapok, 
és bár pénzt is. '11oldyt megkértem hogy nekem küldje meg a 
mi nemes lelkű rex juniorunk képét , s nyugtalanúl várom 
azt. Mely szerencsés vagy te , édes barátom , hogy e diaetán 
jelen lehetél, és mind azt láthatád ! Alig várom hogy oly va
lakivel lehessek, a ki tud beszéleni, és szuet beszéleni. -- Ta
kács pozsonyi viceispánt , a pécsi , szatmári , rozsnyai püs
pököket levél által kértem meg , hogy pénzeimet akár ne
ked fizessék le, akár Comáromy abúji viceispánnak. Ha néked 
adták által, tedd hogy minél elébb vehessem. Ölellek tisztelet
t el szeretettel. 

xx. 

Tekintetes Bártfay L. úrnuk. 

Újhely, 1830. dec. 17-d. 

Tisztelt kedves barátom , Tegnap hallám az öcsédtöl, 
hogy Pesten vagy , s ugyanazt mondja a mi Toldynk ma ér
kezett levele, s így an nyi idő olta nem szólhatván veled, le
velemet most hozzád intézem , és nem a Tek. Asszonyhoz, 
kinek kiilönben csak azért is szoktam írni, midőn írnom he-
ked kellene, hogy dolgaidtól el ne vonassál. - Örvendek 
szerencsédnek, édes barátom, hogy Pozsonyt e nevezetes idő· 
szakban láthatád, s képzelem mit hallhatnak tőled mind azok, 
a kik körűled lehetnek. Én azt mind addig nem fogom tudni 
mig majd megláthatlak. 

Mondjad a Tek. Asszonynak, hogy én Húnyor és Kozma 
Miklóssal szólottam Wékeynek utólsó óráji felől , mind hogy 
azt magam tudjam, mind hogy a Tek. Asszonynak megírbas
am. Némely emberbé>l semmit sem lehet kisrófolni , s igy 

en ezekből. Annyit mindazáltal tudok, hogy W. mindég hitte 
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felgyógyúlását. Gondold meg , barátom , mondá Húnyornak, 
hogy még három hétig ki nem fogok mehetni a szobából! 
Orvosom nem ereszt. Emlékezete mindég helyén volt; ö mon
dotta meg Húnyornak , hogy bizonyos zálogos levelét ne a 
maga rendes helyén keresse , hanem egy másikon , hova ő 
azt nem tudom mely okból tevé. 

S fog-e sírni a kis Serapuinka, kérdé ezt a kedves gyer
meket, utólsó itt léte alatt, ha meghallja, hogy a pataki deá
kok énekelni fognak a Wékey bácsi temetésén? - ékem 
annyi lelkem nem volna hogy ily hidegen gondolkozzam ha
lálomról. 

E napokban itt casino nyilt meg, vagy inkább egy ca
sinói társaság constituálta magát. A Balásházy János most 
épűlö háza ád rá helyt. - 5 for. conv. pénz egy actia. 320 conv. 
for. már le van fizetve. Pedig a pénznek fele még bátra van. 
Kár hogy itt nincsen "' . - Én is actionárius vagyok; de -

A szegény Soos Pálnak a gyiilésen sok baja volt. Szán
tad volna. Az az enyelegni s csípni szerető viszketeg nem 
mindennel szeretteti magát. Öröme volt azon , hogy a dictai 
csomót fel ne olvashassa , és hogy törték a fejeket, mi lehet 
benne. S utóljára még is elő kelle adni, de egy kis bosszúság 
szenvedése után. -

A rabok el vannak tiltva a pipától. Fekésházy hijába 
protestált

1 
hogy hiszen azt egészségek miatt kell megengedni.

Az is el vala végezve , hogy a nem nemesnek beretvá1ják el
bajuszát. Főfiscális Kossuth más nap bejött, jelentette hogy

deputátiója miatt tegnap jelen nem volt., s kérte felolvastatni

a rabok iránt hozott rendelést. A nemes rabok, úgymond, még 

protervusabbak lesznek , ha csak a nem nemesek koppasz

tatnak meg. El vala végezve hogy hát senki se veszítse el a

bajuszt. 

Édes barátom , Te engem megajándékozal a gróf Ká
rolyi György képével, magamnak tehát többre nincs sz�ksé
gem. De az arcbivumnak kérek egyet , s �gyet a pataki col
legium Biblothekájának. Itt és ott co1lectiót hagyok. A gróf 
megérdemli hogy képe a maradéktól ismertessék. 
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Szeress továbbá is. Szíves tiszteletemet a Tek. Asszony
nak, Waltherr úrnak, s kedves vendégidnek .

Egy bohó történetet. Múlt vasárnap reggel egy hajdú 
be nem tuda jönni pitvarom ajtaján. Felköltem s megnyitot
tam. - Egy negyed múlva megint birkozik valaki. Annak
is fclnyitám. - Megint. Már akkor kifakadék, s midőn meg
nyitottam az ajtót, meg kelle követnem kipattanásomért a 
szegény Szikszay fiscálist. - Negyedszer is küszködik va
laki. Megyek, s kirepül a számon az ebadta. - Képzeld, Re
viczky Dinkó Bánócról ! Sokáig tarta predikációja , hogy
becsliletes embernek mondani ebadtát ... Uram, mondám, az
úr a tanúm, hogy a szó elébb reppene ki számon mint az urat
láttam; az tehát nem az úrnak vala mondva. - De ő csak
vitte a magáét. - Uram , mondám , a Jézus Krisztus betett
ajtóval is bejött a házba1 itt pedig már ma négy nem tuda a 
nyílt ajtón - oly nevetés lett a szobában , hogy a szegény 
Dinkó kénytelen volt abba hagyni predikációját. - Nevess 
rajta1 ha tudsz, én mindég nevetek mikor eszembe jut. 

XXL 
Újhely, 1831. január 25. 

Tisztelt barátom, Obniczky Miklós lengyelországi len
gyel, kinek Sztropkó körül két faluja van, Varsóban két háza 
s egy faluja , Soos Pál viceispányunkhoz jöve e napokban, 
hogy adna neki passust a hazamenetelre1 s testimoniálist hogy
őtet i tt oekonomiai bajai tartóztaták, mert itt háza s épületjei
elégtek, marhája kidöglött; Varsóban pedig rendelés van téve, 
hogy a ki két hó alatt otthon meg nem jelen, annak mindene 
confiscáltatik. Soos ezen alkalommal kérdi mint vannak a 
lengyelek dolgai, s Obniczky vagy Obrinszky felel: 

Constantínnak 40,000-ből álló serege van, a milyet 
semmi hatalom nem mutathat Európában. A legszebb ember, 
legszebb 16, legszebb uniformis , legjobb fegyver, képzelhe
letlenűl exercirozottésdisciplinázott, s minden hadi tudomány
ban gyakorlott. Ez megfelel 1201000 orosznak. A föld népe 

L 
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ád 200,000 embert. Kaszákból csinálnak kardot, a dzsidákra 
szúró portékát a kerekek abronc ából; a prussziai és austriai 
s orosz Lengyelországból 151000 ember szököt által hozzajok; 
csak pénzre van szükségek, s azt ád Francia és Angolország; 
ágyúra, golyóbisra, s azt hoz az orosz , csak el kell venni. 
Chlopicki kevés napok előtt jött meg Párizsból azelőtt hogy 
megválasztatott, s Petersburgban eshetik egy kis baj, hogy 
az orosz erő megosztassék. - Ezt jónak láttam veled tu
datni , édes barátom ; mert kit nem interesszál a varsói �o
log. Az isten ne engedje hogy a mi fejedelmünk szenvedJen 
valamit. 

Tegnap dietai követeink referáltak , s Vay elbucsú-
zott, s ma éjjel ment, mert febr. 3-d. fogja tartani introductió
ját Miskolcon. Őellene itt a dieta alatt nagy lett a harag. 
Hogy egy ideig a dieta elején a két követ nem írt, s azért 
őket a megye meg is feddé levélben - hogy nem staféta, ha
nem rendes posta által írtak - hogy Szirmay Anta� 28,0?.° 
igért, Vay 48,000t (katonát) - hogy az utólsó íveit a dia
riumnak el nem hozták. - Kivált azt vevék rossz neven, hogy 
másként enunciálván magát Vay és Szirmay a katonák eránt

'. Zemplény voksát elvesztette. - Ezek a dol
.�

ok a novemben 
és decemberi gyűlésekben hosszasan és tuzesen voltak vi

tatva s akkor is szörnyű neheztelés érezteté magát Vay ellen! 
mely 

'
az által nevelkedett, hogy ő administi:, leve, s így azt � 

gyanút vonta magára, hogy azért tette a mit tett, hogy adm1-
nistrátor lehessen. 

Elolvastatván az új articulusok, felkele Soos Janos, az 

Amade meglövője, s hosszasan és tűz n é  1 k ü 1 el�adta
. 
a 

h Ztelégét hogy a követek nem azt tették a m1 nekik megye ne e , · . 
hagyva volt. Erre felkele Kossuth Lajos, s oly tűzzel, 1_111�tha 

kezében volna a zendités szövétneke1 két k
�
zét ké

.
t cs1p�Jére 

rakván, képzelhetetlen vakmerőséggel tarta besze<lét. h.e:e

men és Jancó Dániel beléugrattak beszédébe, s azt monda�' 
k két ember értelme. Erre Kossuth fiscáh� hogy ez csa egy-

. · t min actiót kiáltoz a s verte mellyét. B. Wécsey is sz óla mm 

dég bosszasa� és egy pontról más pontra. szök�elvén; ő szó�� 
a verbung emberivel, azok bizonyosokka tevek, hogy az a. -
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mádának nem lehet annyi híja etc. Vay szörnyli tűzzel bzde 
felelni, <le hirtelen belé csapott a nyugalom hangjába , mely 
ha --::Íllhtt nyugalom volt is, de nyuy({lom volt. Kimondhatat
lan effectet teve szép külsője , szép módja , szép beszéde, s 
nyngalma. Felvilágositá miért nem írtak sokáig - más vár
megy kö\·etjei is azt tevék , mert nem volt mit írni - miért 
llern stafétán , s midőn a verbung cet. hozódott elő, ezen 
szúró szóval felele: a Mélt. Báró tehát a maga híreit a ver
bnog embereitől vette: én a magaméit a hadi minister előadá
saiból. - Továbbá elmondván hogy a diárium ntólsó íveit 
Bécsből lejövén is kereste Pozsonyban , de a typographus 
még azokat el nem készítette, Wécseyt a typograpbusra uta
sította. - A fönotárins felkölt, s egész bátorsággal azt mondá, 
hogy a gyűlés meghányván vetvén ezt a dolgot, azt végezte, 
hogy ez soha többé elö ne hozattassék ; a nagy tűz el vala 
oltva. De nem a harag. 

Ma január 25-ikén a gyűlésen azt a proposítiót tevék, 
hogy azon vármegyéknek1 a melyeknek jó követeik voltak, 
küldessék örvendő adresz. Így Comáromyért Abaújuak. Ez 
csak azért hogy Vaynak adassék döfés. Ez elfogadtatott, s 
<léputátió rendeltetett , hogy dolgozza ki , mely vármegyék
nek kell írni. 

Ezeket reptében írom, s az archivum szobája tele lévén 
emberekkel, még pedig lármázókkal. 

Imhol egy ritornella
i 

rím nélkül. 
B e  11 i n e  k E m I é k  k ö n y v é b e. 

(L. Poet. Munk. 29. 1.). 

XXII. 

Tisztelt kedves barátom, Elhagyám Pestet s házadat, 
midőn magad távoly rnlál. Engedd tehát hogy levélben ve
hessem búcsú mat. Fogad ti szíves köszönetemet holnapokig 
tartó jóságidért. Szeretetem s tiszteletem érzései iráutad s 
angyal hitvesed eránt ma épen azok , a mik mindég voltak, 
és mindég épen azok maradnak. Sőt ma még nagyobbak 
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mint ismeretségünk elsö napjaiban voltak, mert azolta ezek
hez járúlt a hála érzése is. És mely mértékben ! 

Engedj illetnem egy tárgyat, mely felől jobb írva szó
lani, mert úgy több kímélésscl lehet. 

Fájt neked, édes barátom , a ruit én tettem, s óhajtád 
hogy türtem légyen elnéruúlva a"mit mások tettek. Szeretuém 
ha te viszout kérdené , ha ez az én megszólalásom, ez az én 
neheztelésem

1 
ez az én nehéz nehezteléscm oly munka volt-e, 

melyet én küszködések nélkül teheték, s ha erre lehettek-e 
okaim. Mások gyalázatos okokat gyanithatnak, dc te nem té• 
vedhetsz olyanokra. A Kritikai Lapok sok bajt csináltak so
kaknak, s ok nélkUl és igazság nélkül; nem csudálbatni hogy 
Bajza és társa oly sok oldalokról kapnak kedvetlensé;ekct. 
Borzadva néztem én mindég , ruely köunyedkéo gondolko
zik ö, s mely örömmel c:ipkedi azokat, a kiket én szeretek, 
tisztelek1 irigylek. Az nem sok szerénységre mutat. De biz
zuk a dolgot az idöre; az elhozza a nem jó tettek büutetését, 
és a jók jutalmát. 

Fogadd újra hív köszönetemet megb e8lllbetetlen jusá
gidért

1 
s tarts meg barcíti emlék zeteclbeo. - I'/rel, június 

12-rl. 1881. -

XXIII. 

Örök hh· d 

F,,."i11c:..!J Ferenc. 

Tisztelt kedves barátom, Piarista rector Tamásy úr teg
nap korán reggel belépe hozzám , s kért , hogy az abaúji 
őröket bírjam reá, hogy magút s szekerét ercszszék be Aba· 
újba; egyszersmind kezembe adá leveledet és a •rol�y

.
ét, 

melyet Major B. úrná1 a Tekintetes Asszony teve le .
. �

uh�s
1-sö napja olta el lévén zárva Újhelytöl és az egész �ilagtol, 
csak ekkor tudtam meg a Tek. Asszony ittlétét. S mrnthog� 
így képzelhetem, mely gondokban vagy, sietek tudtodra ad�1
a mit magam tudok. Vedd azt tiszteletem, barátságom) ha
lám jeleként. 

Igen is, itt ki vannak állítva az örök, s oly kemény pa-
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rancscsal, hogy Tamásy úrnak is vissza kellc forclúlni. Vicz
rnándy prépost , Lyakovics orosz esperest, mindjárt a bír első 
ha lús · ra, Kék dre futottak; Dókus viceispány a szőlők alá 
filagóriájába vonta magát; a pataki iíjuság , kiknek ma, júl. 
10-tl., volt volna examcnek, félvén hogy, ha Patak elzáratik,
ében foguak meghalni , a profcssorok által, már júl. clsöjén
zéllycl mentek; azt e clckccltc a 'upremus Stucl. Director

cngcclclmévcl 'rarnú y is. Új helyben balnak, de csak a Barát
szeren; innen az a Yélekcclés hogy az éhség öli az embereket
inkább mint a cbolcra. Ezt írja nekem ma Horn patikárius
úr, levelét a zemplényi ör által az abaúji őrnek adatván, s 
arra kérvén hogy ilt fogadjak neki embert , a ki Kassáról
számúra, gyógyszereket hozzon. Én Újhelybe nem küldhetek
postára, s így élek az alkalommal, s ezen ember által Téged
is tutlósítalak. 

Dercsényi ezen nyavalya felöl ezt írja: - A máramarosi 
slil szállító oláhok a cholerát általvitték Ugocsába. Bejclen
tctvén ez a viceispány által, Újlak, Csetfalva és Vári azonnal 
bezáratott, a nyavalyát behozott oláhok elszöktek1 és így a 
nyavalyút cl is terjesztették. Ez történt Bökényben is1 mely 
Ugocsában fekszik , Beregben Csctfalván 

I 
Váriban 

I 
Ugor

nyá111 Naményban; SzatmarlJan Csécsén1 CSEKÉN (ott a 
mi Kölc ·cynk) és Kóróclban, Szabolcsban Kis-Varsányban. -
'I i za- · jlakon néhány ruegltoHat felbontottak, s reá ismer
tek az indiai cliolcra jeleire. 

Azonban a Bécsből-e vagy Pestről Újhelybe lejött or
vosok közzül a bajt csak egyik ismeri cholerának, n·evc en_ 
nek, Tamúsy rector ór szerint, Castiglioni formán hangzik, s 
rendes hogy épen ez betegedett meg; Mecznernél fekszik ; 
a Wbbi egészséges. Horn úr a mai levélben azt írja hogy a 
nyavalya fogy

1 
és ma-holnap vége lesz minden bajnak. Éh

ség, vagy rossz étkekkel élés, és elhülés okozta a bajt. 
Légy tehát gondok nélkül1 édes barátom. Ha mit hal

lani fo0·ok, azonnal megírom. 
Engedd, hogy ut a kedvetlen tárgyat csak igen gyen

g6deden érinthessem. Dc kiket bantottam én tehát a kik el
lenem nem vétettek? Én ugyam V-ra s St-re nem céloztam1 
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s sajnálom ha azt ők vagy mások őreájok veszik. Ila csak 
magam voltam volua szóban 

I 
bizonyosan hallgattam volna . 

�n nem magamért akartam szólani1 hanem két vagy egész 1; 
1gazságtalanúl , vagy érdemén túl bántott férfiúért kiknek 
�indenike még ellenkezőjétöl is tiszteletet kivánh�t. Bajza 
v1�ágosan mondja hogy ő k pártoskodnak 

I 
s hogy az a ,irJr;!J 

mmden, az csak még is igazságtalan itélet; kivált mikor oz
tán Kis neki úgy sz6l1 a 1nint ö tiid. - Barátom1 a Kritikai 
Lapok nem egyebek mint vad dúlások. 

Még egyet. - Tliewrewk nekem egy csomó ajándékot 
külde1 s én hálátlan volnék, ha meg nem ismerném hogy gyüj
teményeim neki sokat köszönhetnek. Így én neki kltldbeték 
valamit a sokért. D0 én sem vele mások ellen, sem mások
kal őellene soha pártot nem kötök1 s ki kit szeret vagy nem 
szcret1 arra gondom soha nem lesz. 

Szemere, Szemcréné1 én júniu::; 12-d. olta jún. 29-dikéig 
cgylitt járánk be Nógrádot, Gömört1 Borsodot. Losoncon je
leu valánk a gyülésben. Néhol egy, néhol két, néhol három 
napot is tölténk. Szemere hallván a hírt Patakon1 s félvén 
hogy vagy be nem eresztik Ung és Bereg vármegyébe, vagy 
oda zárják1 Patakról íordúla meg június 30-án. - Én házam 
népét egészségben találtam. Feleségem s gyermek 'i111 vdew 
együtt köszönik megbecsülhetetlen jútétetlu, 8 kérnek hogy 
azt üres hangnak ne vedel. Az én tiszteletem, szeretetem erán
tad sem meg nem tágúlt, sem meg nem tágúlbat, s nem is ér
t.cm, hogy annak gyanújára mint adliattam volna okot. -
Elj szerencsésen, édes barátom1 s tarts meg kedvező emléke
zetedben. Szépftalom

1
jútiiis 10-ikén 1831. 

XXIV. 

Örök hived 

Kazinczy Ferenc. 

Édes barátom 
I 

Harsányi nekem júl. 12-ikéu írt. Barra 
Pécelen innepclvén Szemeré·nél ( mert tanítványa a Szemere 
testvérének unokája) isten, tudja mit monda Ilarsányinak fe
lőlem. Imhol a mit neki írtam: - Dc engedje meg az úr, 

�.· 
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hogy a mit zóval tettem volna, wenn ich ilrn in Pesth ge. 
·ehcn Lüi.tte, itt írva tehessem. - A Kisfaludy Károly emlé
ké� hozom elő, s az úr megszólalását e tárgyban. Nékem úgy
tetszik, hogy abból indúlat szól , és uem hideg ítélet. Igenis,
E>nak szabacl ég alatt állítani emléket sok, ha az emlék
Pestnek valamely piacán fogna emeltetni. De miért ne áll
hatna az szabacl ég alatt kertben, a város erclejébcn. Azt sem 
tagadom hogy KK nem csak a fő pontot, de még a maga fő 
pontját is épen nem érte el; hogy színészi darabjai épen nem 
azok még a mit óhajtottunk , de valljuk meg, hogy neki igen 
sok erő jutott; hogy lyrai darabjai közt sok van a mi hálán
kat érdemli, és hogy ő kívánhatja tiszteletitnket. De ba a szán
dék ellen még többet lehetne is mor.ch11i mint az úr monda, én 
még is úgy hinném, hogy azt a jelentés után , s nem a szán
déklóknak , hanem a közönségnek mondani, s oly hosszan 
mondani , későn volt, és nem nyugalmat mutat. Nem tu
dom mi kedvetlenségek történhettek az úrra nézve , de tu
dom hogy történtek, s azon fel ncw akadok; szeretni, ked
,· lni s nkit nem tartozunk, merl a ked velés és oztán a 
szeretés nem tal'to::rís munkája. Azon sem akadok fel, ha a 
bántás viszoutbántást von maga után: én bosszút magamnak 
cngeuni nem tudnék, dc igen kifakadást , csak ne igazságta
lant és ne nemtelent. De annyira útálom ezt a pártszövést, 
ezt a cimborásko<lást, ezeket a személyes tekintetekből eredő 
visszásságokat, melyek az Ugy firmája alatt tétetnek - világos 
jclélíl hogy a tevők magok is pirúlnak azért a mit tesz
nek -- hogy nlahol olyat látok , kötelességnek ismerem 
szúYal, írással, vagy bar hallgatva, kijelenteni hogy nékem 
az afl'élében részem nincs. 

Bár az ügy barátjai egymasnak éltöket ne keserítenék 
ok nélkiil ! Oly tág a mező melyen futhatunk, ha hozza erőnk 
van, hogy egymást döntögetni épen nincs szltkségUnk. -- Él
j n szerencsésen. -- Jiíl. 23-cl. 1831.

Ezeket tiszteletből, szeretetből, s azon tartalékból köz
löm Yeled, hogy ha Harsányi talán hirbe eresztené hogy le
velet veve tőlem, balra ne magyarázd. Fájna nekem ha te 
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crántaw elhűlhctnél, lia egyébnek néznél mint vagyok. - V. 
azt mondá nekem hogy a pernek mind addig nem lesz vége, 
míg valaki nyúgalomban nem szól. Hogy nyúgalomban szól
jon valaki, óhajtom: de nekem, a Pyrker és Dezsüffy tisztelő
jének , ?1wvw111·a s Ül'({jok ézve tisztem volt, nem nyúgalom
bcm, hanem indulattal szólani; mert a mi P. és D. ellen elkö
vettetett, ar. csak még is istentelenség. Hijába mondja B. a 
praefatiólrnn hogy mi nem türjlik a kritikat. rfürjük, ha éles 
lesz is, csak igarságos lc6yeu, de mikor azt látjuk hogy Tlia
isznak a Jelentés is receuscáltatik, hogy Thewrewk vétetik 
elő, kit ignorálni kellett volna; wikor azt látjuk hogy a Hand
buch Dezsőffyt és Telekit nem is említi, s oly sok rossz ver
set clöád másoktól

1 
melyeknél D. és T. jobbakat ada , akkor 

látjuk mit érnek a Kritikai Lapok. - 8 a Szemere érdemei 
oly kicsinyek-e hogy aion felakadtak hogy én azokat szer
teleneknek moudottam és nézem? .i: em, édes barátom , az 
ilyenekre nem csuda ha kifakadást latunk. - De élj igen 
szerencsésen, és szeress. Én téged mindég foglak. 

XXV. 

BÁRTFAYNÉNAK KAZINCZY. 
Széphalom, deu 26. Júl. 1831. 

l\leine Gnadige Frau, Wir allc bier, so wie auch das Hau 
<ler Frau Major v. Barthos, s ind Yon dem Wiirg-Eugel ver
schont. Ich fange meine Nacbricbten, dic ich Ibncn hier ge
�.en will, damit an, weil ich gewiss wcis;:;, <la1,s Sic, nacb dem 

bermaaus von Gnaden 
I 

welcbe Sic für wieh und dic Meini 
gen habeu, wegen uns hcsorgt seyn wcrden. Fragen sie ruirh 
sonst Nicbts

1 
denn ich wcrdc Ihncn entwc<lcr gar icbts, oder 

falschc Antwortcn gcben können. 8cit ieh wieder zu Hausc 
bin, war ich noch nid1l cincn 8ehritt ausser dem Hausr und 
was ich bfüc, was man mir sagt und scbreibt, das ist fa:t im
mrr entwctler ium Trost, oder aus <lem 'l'ricb, deu mau ím
mer hat das Bösc sicli i:irg; ·r vorzustcllcn, falsch. 

So viel wei8s ieh aber, dass gleich darauf, als ich bier 
den 30. Juuy a11l-a111, di Profcs,:;oren in Patak, troti deru, 

IUZ!NCZl lÍ:S KlSF. huRl:. 20 

,: 
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dass das Examrn auf <len 10. July <lurch Jas Patrollat au -
gescbrieben war, die ganze J ugend, di� die Zahl von tausend 
Köpfen tibersteigt, ent1ass n haben. Em Vater von dem Sza
bolcscr Comitat chicktc um seincn ohn aus Angst, da 'S d�s 
Cornitat lant. Vcror lnungcn abgcspcrrt wi�·d, und wcnn sem 
Sobn bi bin nicbt Zll Hause ist, cr spaler nicbt wird nach 
Hause gcnommcn wcrden könncn. Di gauzc J ugend kam

. 
n�n

in Scbreck n, 8tclltc <len Profcssoreu vor, dass wenn sie 1.
0 

Patak blciben müsstcn, sic vor Huuger stcrben würdcu. D1e 
Griinde waren wicbtiger al>1 dass rna.n ihnen nicbt batte Gebör 
gcbeu oll cn. - Acht Tage spater enlliessen anch die Pia-
risteu ihre Jugcnd in Újhely. 

Dcr Scbrecken wartl allgemein, besonJers nacbdem 
aucb iu Új liely die Stcrulichkcit gToss war, und vie1e (so auch 
'Gcspann Dúkns, die Piaristcn) vcrliesscn ÚJhe_ly, und zo

"'Cll in ibre Wcinlüiuser unter den Weingartcn. W1r Dorfieute 
�rnr 11 von tlcr Sta<lt abgcsp ,rrt, und an meiner Brücke, 600, 
Sl'brittc , on u ciucr Wobnung, wareu abaújvá.rcr Wachter 
cli1; voru .lcinplény cr Comitat Nicmand einliesscn. Bald d�
rauf börtcn wir, dass Viccgespann Dókus sich und <l1e Corm
tals-Casse nach Vclejtc hinausgczogeu hat. ln v1elen Ortcn

· 1· h · l ·co· ist die Morta-vom Zcrnplincr Co1111tat, nament 1c 1n m1 o, 
· · 1 · t · li · ab Se1t dem]itat gcwiss �cbr gross. la UJ be y mmm sic se I 

28. Jnny bi. üen 19. July starben dort 180 Menscheo, den
23. July schon bloss zwcye

I 
so schrcibt mir der Ap

_
othekr,

doch a1J c au · <lcr nicdrigstcn Classc von l\[enschcn, aus 
. 
e

nen. dic nirbt dortbin gehörcn 
I 

bloss dic Fiscalin Képes im 
:NervcDfi eb r, und cin 8f)-jahrigcr reform. Predigcr Kecske
mét i. Nagy Lázá.r war sel�r krank1 aber ist in 3 1 

l Tagen g�
ncsen. Dic � potbckc in Ujhcly ist ausgelccrt1 s_o das::; H_orn
mieb hat, ibrn cincn ·wagcn anfzuncbmcn, und 1hm �fed�ca
mcntc Y(ill Ka c1 i an uringcn zu lasscn. Dicss tbat 1ch 1bm 
zwcymal. Dic l\fcdicanientc kamcn, ich sdHieb an Hor�1 
r soll Janun 1i·s an dic Brit<:kc scbickcn. Da wurdcn d1e 

111 di ·amcnte an dic Brückc abgclcgt. Seiuc Lcute übernab
wcn sic. _ So lie!-S ich auch die Eyer und Gefli.igc1, welche 
an F ran rnn Bart bos Telek gcschic:kt, übergeuen. 
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In Kaschau theilte Chirurg Lehoczky Medicamenteans1 von welchen 1 die es nahmen, plötzlicb starben. Kun gingdie Red e b ernm: a.: 11 rrik méreg által a kar.fák kihalatni a szegénységet, weil, wic ich obeu gesagt, nur Bauern starben. DasVolk in Bárca ging also miL Aexteu und Heugabelo, um Lehoczky und alle Aertzte toelt zu scblagen, nach Kaschau; soclass jetzt die Acrztc kaum Muth bab en auf Dörfern sich zu zeigen. Lónyai Gábor ging mit Weib und Kin<lern unu meincr Thalie nach Kaschau, wcil in Deregnyő oicht leicht HLllfe zu hoff enwar. - Aucb in K�schau wiitltct bis jetzt dic Cbolera nicht. Szemere, sie, und icb vcrliessen Pécel <len 12. Juny1 und wir karncn erst den 29-ten in Patak au. Wir machten U mwege, und biclten uns in Kürtös b ey der Consei]J. Ambrózy einen, in Ludány eincu halben, in Losonc 2 1, '.!, in Tornalja3 Tage auf. Szemere hörtc in Patak, Ungvár sey gesperrt. Ichund Prof. !::,ornosy baten ibn umzukebrcn, wcil er im Ungvárer Coruitat , weun cr dorthin auch viellcicht biuein könnte, eingcsperrt würde. F.udlich ergab cr sicb. - Nun babe ichvon seiner bravcn Frau Nachricbt , dass sie glücklich in Pécel ankamen, dass auch Pécel cingcschlosscn wa.r, dass dieJakabfalvy im Con urnazhaus sitzcu musstc , und dort ibren Sohn verlor. -- Ew. Guaden stcHcn sich vor welche scböneReise icb mit iboen gemacht. ln Ludány kounte icb michendlich mit meiner Pbigie aussprecbcn, ausweinen *). Malie Kazinczy crzahlte mir gestcrn von elem Grauel iu Pestb. Die Nacbricht hatte sie von ihrem Bruder Laci welcber diese aus Kascbau urachte. Danu kam zu mir de/Wirthvon Komlós, welcher die Sache noch umstandlichcr mir sagte.Er hat sie aus dem Munde des Herrn von Telek. - Mau sagt, Baron Palocsay 

I 
der Sobu von Ferdinand , sei der Radelsführer gewesen. Ich gebe heutc nacb Mikóháza, den Namenstag bci mcincr Náui Comáromy zu feyern. Dort wcrdeich doch die Nacbricbt umsüinellic11er und icberer hören. lelt zittre, dass auch der bra\·e jungc Eötvös au elem tollen Streieb

*) B. Prónay lphigcni�1, leáuya !J. Prónay Simonnénck, mely ntóL

)J;kra 1oé;:,c l. nKrrni11(''l.) l:s Kora" Ii. n'.�z:t, 
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eincn Tbeil h:it. id1t gnt i 'L H, tlass aucb altere, uuu. das 
sebr, lirdige Manner, von alten Formen ab?eben Lange ist es, 
da s ich d� sebon klage. "Nicht umsonst 1st es dass ich vor 
jungen Leuten von m einem. Unglück spreche. Aber meine
,Yarnungcn ver tauben vor 1hr m 0hr. 

Mcine Frau und meine Kindcr danken Ibnen, me rne 
Gulülige Frau, ftir alle die Guaden, flir die zartlicbe s

.
org� in 

weiner Krankhcit: <lie icb bei lbnen genossen babe, �mt wirk
licb tief fülilcnd m Herzen. Sie wiss n, meine Gnad1ge Frau, 
ob ich Ilrncn dic:e Gnade, und so viele, viele andere , ver
gcs en kann . Id1 wiircle Sie , batle ich Iirncn aucb nichts zu 
J.ankcn, borb verebrcn. iu den Gcfühlen der Ebrfu

.
rchf ko�

mcu no,:b mcine Dankgefüble. Wenigstcns darf 1ch damit 
stoh thun, da ich etlle Meuschcn gewiss licbe. Das zei�t 
meine heilige "\nhanglicbkeit sogar an die Vel'storbenen. S1e 
batten mich mit Pbigie in Ludány seben sollen ! 

Als ieh diess schreibc, kömmt Sopbie mit de1· Nach
ricbt dass von uun an nicht einmal 1, ache11 von Újhely ange · 
norn�en werden. Die Infanteristen (vom Regiment Benczúr), 
wclche in Hosszú.láz nud Csörgő Gordon zieben, lassen nicht 
passiren. Darum scbieke ich lbne n diesen Brief durch Ka-
scbau . 

Leben Sie wohl, m eine Gnadige Frau, Sie, und ihr von 
ruir beilig geliebter Ocmahl. Ich hoffe dass wir im Lebeo 
bleiben ; doch sollte Gott liber uns auch Tod ausgesprochen 
babeu, so ble ibc icl.1 bis zum lezten Lebcnshauch 

ihr dankbarer Yerehrer 
F1'C1?1Z Koúnczy. 

.\..n llerr "· Waltherr, an die lie1.Jenswürdige Familie 
'fanzer, an rnciucn Freund Toldy, und alle die zu ihm, zu 
,uu;, gehören, m inv berzl. Grü se *). 

"-·) A f üirtfay Lászlóné hoz írt levelek németnydvüség� jegy zést kí 
, á t,. Legjele:;b asszonyaink azon időben mindeure t�o1ttattak, c.sa� 
wag) ar írásbdi fogalrnazá::;ra ne n. Ezét t ük, ki� 11ém·•tül é� francz1,au,l jól ,:q .011 e te ll , f'le,-tl k., 11 111 mrrtek mag) arnl, 11ntyán tol e, hog) tt i 
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XXV. 

Tisztelt kedves barátom, Amit ma vett em Barthos ma
jornétól, illő tudnod, bár borzasztó. Azért küldöm neked; ké
szítsd el a hírekhez a Tek. Asszonyt .  Talán már ezek oek az 
irtóztatóságoknak majd végek lesz. Élj igen szerencsésen, és 
szeress űgy, ahogy én téged szeretlek. - Auq. 15-d. 183 f. 

Szulyovszky József, testvére vagy ágyasa? - a p:lti
kárius testvérét írja, - naturálir:1 leánya, R eviczky János a 
volt viceispán Szirmay veje, a lulh. pap és papné vac orá
nál támadtattak meg. Szulyovszky lőtt sokakat, az utólsó töl
tést gyilkosának adta1 hogy lője agyon , de ne kínozza. -
Szegény öreg I Van- e öröme gyermekiben ! 

XXVI. 

Tisztelt kedves barátom, Tegnap késő estve az vala ná
lam, a ki szemmel látott tanúja volt a viceispán Dókus úr
ral történt mibályi dolognak, és a ki mindennap forog EskUdt 
Köröskényiv el. Közlöm tehát veled a mit beszéle, hogy ne 
hamisan tudd a dolgokat. 

Dókus v. ispán nem azért hagyá el Velejtét, mert elijeszté 
a hír hogy rá akarnak törni , hane m azért, mert V elejtére is 
áltméne a cholera, Újhelyben pedig fogytán volt már. A de
putátióoak Mihályiban kelle összegyűlni Batta Pál barátuuk
nál s a viceispáoy kimé 1 e oda. A rni!.lályi férfiak és asszonyok 
csoportosan várák vas villákkal, botokkal, fejszékkel, lapá
tokkal, pemetékkel, s kiáltottak neki, hogy ölet ők tették vi
ceispánynyá, és még is öldösni akarja. Bé nejőjön, mert össze 
koncolják . Batta is kiment, nehány eszesekkel I s ezek köz 

iocorrect magyar foga1m:izAsért megitéltetnek. Midőn Kazinczy Ferenc 
,ly nöknek németül íra, az nem szükségből, hanem gyengédségből tür
tént, mely másnak legkisebb zavarát is .szívesen m gelözi. A magyar 
levél t. i. magyn.r választ kivána, m 1y a legszív sebb bizodalom mel
lett is csak nagy tartalékkal lett volna (J(az.inczyho,,.') megírva. T. F. 

,.,, 
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vala az én vendégem is Székely Józse( kérték a feldühül
teket, de nem baszn.'tlt. Így Batta is kérte, fordúljon vissza, s 
ne tégye ki magát a veszeclelemuek. Legénye kifutott a falu
ból az alsó útra, hol a viccispánynak el kclle menni, s fenye
getésekkel reszté el. Ez történt Kis-Toronyán i ·. Ekkor C::;ör
gőre hajtatott éjszakára. - A mihályiak lútYán n ost mint 
fogdostatnak másutt a hozzájok hasonló1 , de gyilkosságig 
menök, szepcgnek. 

Azt mondja 'zékcly, hogy Revi\;zky Jáurnmak elébb lá
bát, azután karját rsapták el, s elevcneu vetették a gödörbe. 
A szegény Szulyovszkynak is elébb a karjút. Egyike a meg
fogottakuak hona füle elmondá, Logy ö vonta tökére a fejét, 
s fejszével ö csapta el. 

Annyi a fogoly, hogy Újhelyben és Terebesen el nem 
férnek, hanem wost a pataki vár tömlöcét ürítik ki uekik. 

::,zékely meg nem tudá mondani hol történt, de a kato
naság egy helyt száznál több embert löve le , egy más helyt 
közel százat. Barátom borzadás ezeket csak hallani is. Mely 
boldog a ki városban lakik. Ott effélék csak nem történnek, 
legalább nem ily nagy számban. 

A nagy gyűlése az akademiának elbalada, s örvendek 
annak; én most ott nem leheték vala. Pedig azt csak a Sehé
del és Kis or.Uiójik miatt is óhajtottam. - Ugyan édes bará
tom, mi lesz abból a Döbrenteiböl, ha tudniillik még szeren
csétlenebb lehet, mint a milyenné magát már tette? Láttad-e 
azon hivatalos megszólítását, hogy adjuk be mely segéd 
könyveket bírunk a lexikon dolgozására? Fesz és pöf ! azt 
kiáltom, ha megölnek is érte, mert ezt nem indúlatból, hanem 
meggyőződésből mondhatom. Bár csak az ilyen circulárék dol
gozását Schédelre bíznák az előlülők. Elj szerencsésen, és 
szeresd 

Aug. 19-d. 1831. "') 

*) Meghalt K. F aug. 22 

b1v tisztelődet 

K.F. 

,: 

P ó T L E K ( K. 

,.,. 



LXXIII. b. (a 12 . laphoz). 

SCHEDELNEK KAZINCZY. 
Dec. 13. 1827. 

Éde:s barátom, Decemb. L -d. indúl Pestre egy fiscáli
sunk, s ott a Bártfay szomszédjában száll meg, a két pisztoly

nál. Ha a mit nékem fel akartok küldeni , Bártfaynál le lesz 
téve, egy hét múlva azután venni fogom. Csináld, hogy üre
sen ne térjen vissza. S tudósíts azokról, a miket tegnapi leve
lemben kér<lettem. Nevezetesen ha bii;,;:t-r vagy profil-kép; 

s bas-reliefbcn-c vagy baut-relicfbcn. Lángolok magamat Fe
renczy által látni megdicsfüh e. - Oztán öregen, vagy ifjan? 

Biographiámban, itéletcidben bánj szabadon; te felelsz 
érte. De ma juta eszembe valami, a mi eránt kérdést kell 
tennem. Imbol az: 

Hogy védett iigyem a te itéleted szerint gyöze, annak 
örvendek. Mi volnék én, ha ennek nem örvendenék, s hamis 
lenni itt sem akarok. De hogy az rwm engem meg nem szé
dít, azt bá�ran elmondhatom; tudod, hogy m6g kevélyke<ltem 
azon, hogy a 'Okaságnak nem tet zem. Hogy Festetics nekem 
valaha sorbest ültessen, soha nem vártam; Ruszek, Takács, 
és mások forgának körüle, s engem Festetics soha nem látott, 
én neki semmi figyelmét nem tapasztalám. Dc megtörtént, 
s minthogy megtörtént , talán kedved lehetne elmondanod, 
hogy 1817. az O<léum innr.pén Horváth Árlám, Kisfaludy Sán
dor, Berzsenyi Dániel, Takács Judit (iuxta senium valának 
így megnevezve az újságlevelekben s a Tud. Gyűjtemény
ben) előbb mind a négyen Gyöngyösi Istvánnak, azután min
denike magának (mert ezen első innepen a négy jelen volt) 
ilteténck egy-egy fát; 18lt. nekem liltettctc Festetics egyet 

,: 
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é Csokonainak; 1819. Ki Jánosnak, és Faludinak, s ezen 
e zt. 1. apr. Fe tetic. megbala. Ha az én biographiárnban 
n m látod ezt jónak elmondani 

I 
a Berzscnyiében vagy Kis 

Jánoséban elmondhatod. - De élj szerenc ésen; ellttötte 1 let i 
éjf' J van s én kif:'.lradtam. 

Mé..,. egyet; ú..,.y tct zik, laká ·om nincs megnevezve. Pe
dig az zUkség hogy megneveztes. ék, mind nálam mind má
soknál. -- ' Széphalow iru abaújvárer Comitat 

I 
eine Stunde 

nordwestlích von Újhely <les Zcmplénycr Comitats. 

'\'II. b. (a 229. laphoz). 

BAJZÁNAK KAZINCZY. 

Bajzú.nak Kazinczy bm·cUi tiszteletét. 

Széphalom, júl. 2. 1827. 

Szere;tetre méltó barátom
1 

Csak most veszem június 3-d. 
irt levelcdet

1 
sietek mind köszönetemet megtenni cmléke

zetcdért, mind újra elmondani hogy Te nekem aunyi vagy 
mint társainknak legjobbjaik. Gyönyörű éneked mindég zeng 
még füleimben, és ha majd Pesten leszek

1 
szeretném azt egy 

lelke tüzes Rbapsodustól poharak közt hallani. Toldy egy 
csomót a te dalaiduól most ád ki az Élet és Lit. HL kötetében, 
s nyugtalanúl várom megjelenéseket. A dal virág, s én litera
túránk mezején leginkább dalokat szeretnék látni, de scan
dált sorokban. A tieid , a Kisfaluclyéi gyönyörűek. Kovacsó
czynak most küldöm vissza csomójit. Azok is lelkesek, szépek, 
de 1:,ok törlést kivánnak még. Alig értem mint történhet, hogy 
a ki oly szép darabokat ad, mint tévesztheti el a syllabák 
számát; minden lapján lele vagy egy syllabával rövideobet 
vagy egygyel hosszabbat a schémánál. 8 beszéde annyira. ke
resett, hogy érteni sem lehet sok helyt. Jaj az ifjunak , ha 

em bujálkodik; mi lenne tovább. A törlést maga fogja tenni. 
Vörösmarty nagy fényben kezdé futását. Mi ö már is, 

és rri lesz tovább. Az akad emia alkotói jól tennék, ha őtet 
ftlggetlenségbe helyzenék, mint Bernstorf Klopstockot. Inkább 
egy jót, 1:, egészen, mint száz középsz;erüeket. 
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Adjak az istenek, hogy az akademia megfeleljen a vá
rakozásnak, de az akaderuiák parancsolni szeretnének, s a 
tudományok mezején nem jó dolog a parancsolgatás. C 0ak az 
olvasók zámát tudnánk rnegszaporitani, kevés szi1kség volna 
akademiára. Mo ·t az írás kiviszi a pénzt, nem behozza, s így 
az; írú nem fc� hetik. egé ·zcu az irá':lna k, s így cl nem érheti 
azon pontot, melyre eljuthatna, ba gondjai nem volnának. 

Szallusztornat és Er<lélyi Leveleimet leviszem Pestre. 
Had.d lássák elébb_legtísztcltebb társaim. Az elsőbbnek nem 
sok javalást ígérek, de az engem elrettenteni nem fog. Maga 
is gáncsoltatik az a nagy [rú. Úgy nyernék javalást a [Döb
renteieknél, ha rosszúl adnám. Szörnyü dolog bogy ez a ba
rátom meg sem tudja gyanitani, hogy mid0n fedd, magában 
vagyon a vétek. 

Élj szerencsésen, édes barátom, s nevekedjél azon te-
tőre, hova lelked ragadoz. Örvendek szerencsémnek

1 
hogy 

hajnalod gyönyörü tüzét látnom megengedtetett. 

VII. <:. (a 229. laphoz). 

BAJZÁNAK KAZINCZY. 
Rajzdnak. 

Széphalom, augustus 2. 1829. 

Mindenkor gyönyőrUségernnek néztem volna teljesíteni 
édes barátom, kiványodat, mindenkor kevélységemnek, hogy 
a te karjaidon jelenhetek meg; de azt kivált akkor tészeru 
örvendve

1 
mikor egy kedvetlen történet azt a hazug véleke 

dést támasztá fel a szent körben , hogy én crántad nem az 
vagyok aminek láttatni óhajtottam. Úgy hiszem hogy a magam 
igazlására e részben nincs okom ; ti zLa vagyok isten és sa
ját lelkem előtt; de minekutána a gono ·z gyanút, mely eráut 
a mi kedves Elútazottunknak bővebben írtam, elterjesztette 
valaki

1 
nem lehete itt ifi elha11gatnom. Gyilkosom az nekem, 

a ki engem ilyennel vádol. Ismerem én a TE érdemeidet
1 
is

merem a Kis!aludyét, Vörösmartyét, Fenyéryét ,  Toldyét, is
merem a Helmeczyét, és én tőletek magamat semmi gaz rá
galom által elszakasztatni soha nem engedem. 
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Gondosan végig futék kéziratomon, de hibát mégis ejt
beték. Azért olvassátok meg ti is, s kivált a mi mély tudomá
nyú Fenyérynk , s nem rtkf'lrt botlásaimat alkalmaztassátok 
akctl't sajátságimhoz. 

regghia lap 25. estveli társaság. De ezt nem kell ma
gyarúl adni , épen azért, a miért Lessing is 3z olasz nevet 
tartá meg. Fe se az olvasónak , hogy az olasz földre tette 
által a theátrnm höse, és olaszok közzé. Döbrentei ugyan pro
testál na ellene, mint a , hány a harang" ellen protestált. De 
Döbrenteinek nem tetszeni neci mindég rossz. 

Élj igen szerencsésen , édes barátom. N ee portae inferi 
praevaleant amicitiarn nostram. 

Jegy:-:/sr,k Fe,1yél'y11Pk némPl!J Jeuyzé efre. 

1. Komornok: Elfogadom , mint pohárnok, asztalnok
1 

udvarnok. 
2. Lap 4. sor 4. rueg' cum apostropho. meg'== megint, és. 

3 Én külömbséget teszek a·. - és - jelek közt. Ez -
pausa, ez - - - azt mutatja, hogy nem akarva akadt el. 

4. Mind eddig csak én vonom egy szóvá az ilyeket:
rn lMi••em, ütöl<', miceliink. - Mások ezt igy írják: én bennem, 
ö töle, mí vclUnk. Miért én amúgy, nem kíván magyarázatot. 

5. Fenyéry megjegyzé ezt: illene mint hibát. illeK, il
leSZ, il1IK. A gyökér a harmadik személy, és így illenÉK 
nem illenE. Igen. De illenék úgy volna jó, ha az ige M-es ige 
volna; illem, illed, illik. A K-ás igékben az első személy de
cidál. Vide Pl'opositiones Révaii, p. 29. nbi nyúL, non nyú.
LIK, et tamen dicitur nyúLIJ(. 

6. Idves ég, nem idvcZSég. - Fenyérynek szivesen kö
szönöm az intést. Igaza van, én vétettem 

7 l.'égyszemktizt. Én egy szóvá olvasztom. 
. BánoM valamivel. Ezt én soha nem hallottam. 

9. Szól! beszéll, scgéll. quia sz6(v) cum vau mobili; 
quia beszéd, segéd unde szói1Zani, beszédle;ii, segédleni. 

10. Kis, ergo kisebb. - Így csinála Rájnis a j6b61 j6b
b01. De lásd mit mond Cicero a bibá pulCHer és a nem hi
bás pulCer felöl. 
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SZENVEY.*) K.A.Zlr1 CZYHOZ. 

I. 

Kazinczynak 6:; 8.ieme1·ének Szenvey visszonos hazafiúi idvezt. 

Hazám öszintén tisztelt koszorús Írói I Örülök a szép 
alkalomnak, mely régen táplált legbuzgóbb óhajtásaimnak 
egyikét ily meglcpőleg bételjesiti; úldom a szerenc ét, mely 
VELErrEK, igen tiszteletre mélt<'Jk, valahára tiszvevezct ! -
Vegyétek kUlömböztetett hazafiúi köszönetemet allla meghí
va.sért, melylyel csekély személycwnck. én.lemet adlok. -
Repülnék még ma Pécelre , hogy én i az örömiunepnck 
egyik választottja vígadjak; dc a sors örömeimnek utján 
örökké árokvetésckkel forgolódik, s így ma is akaratom el
en Pestre ragad. - Csak holnap reggel térek vissza. --
Azonban el nem múlasztom azt, a mire nékem, igen tiszteletre 
méltók ! szabadságot adtatok. -- Ho \nap délre nemes társa. 
ságtokba meg fogok jelenni. - J1Ingl6rlrm, mrll't. 80. 182.9.

Klilsö cím: Tekintetes és igen tudós Kazinczy Ferenc 
úrnak, több tekintetes nemes vármegyék tábla bírájának (tit.) 
kUlömböztetett hazafiúi tisztelettel, Pécelen. 

II. 

Kazinczynak Szenvey. 

Láttalak, ősz bajnok I láttam vala a szelíd alkonyt 
Arcodon, és titkon könnybe horúla szem m. 

A viharok mérgét nemesen harcolva ki,Ultad : 
Már rabod a vak irígy, 's Tied a diadal. 

Hordozod a koszorút, m gvivta fcjctlnek az ér.lt·1u ; 
BUszkén zengi hazám, lantosok. at)ja I neved'. -

Míg Buda all s mag) ar q, Te is éls1. s ;,ámo<lrn :;:tivéuen 
Hálás emlékül egy Ncfclejcske virit. 

Még sok irígyed van, s lásd, egy vagyok ón is az kLól · 
Fájlalom azt, hogy nincs Téged előzni criím ! 

Pécelen, mart. 31-d. 182.9. 

*) Kazinczy jcg) zc!e: "Szcn cy .Józs f szül. 1799." 
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Ill. 
Kci::inczy Ferencnek Szenvey .f 6zsef legszívesebb idvezletét. 

A föszaggatás, ez a tegnapelőtti nagy széltől eredett, 
kUlöruben is gyakori nyavalyám, szobámba fogva tart, s ama 
gyászo környülmény k közzé belyheztet, melyekben elmém 
cltompúl, lelkem elcsligged ; szóval: az élet unalmát' érezni 
szoktam. - Így tehát szándékom. hogy a ruai délutánt Péce
celen tölt em, akaratom elleu mrghiúsoclik. - Mivel pedig 
Tekintetes Uraságodnak e napokban lejendő haza utazását 
értettem, s reméuyeru nincs ezeu idö alatt a kivánt szemé
lyes öszvejövetelre, fogadja tőlem szívesen e nehány sorokha. 
szorított érzékeny búcsúrnat. --- Útaz1.ou az egek oltalma alatt 
szerencsé ,en ! Vajba minél elöblJ viszont látbatnók a péceli ba
rátság ő ,zinte kebelében ! -- Én életem boldogabb órái közz.é 
zámitom azokat, melyeket nrnrtins 31-én, aprilis l-én és 21-én 

a széplelkü 'zemerénél töltöttem. - 'l'ovábbi óhajtásom az, 
hogy tartson meg szíves hajlandóságában és emlékezetében, 
s belyheztessen engem azon őszinte hazafiak. sorába, kiknél 
:::,zépbalom az emlékezetllek b:'.Ljvicléke lett - kik annak tisz
tes őszét Kazin zyt - dicsekccl ve nevezik, és érdem-alázó 
kajánkodás nélkül szerény lélekkel gyönyörködnek dalnok
koszorúján. - Jl1(/glóclo11, apdl 23-d. 18'2JJ. 

A magyar táncot forditús végett elvárnrn. Jelentem 
tiszteletemet T. Szemere úrnak, szeretett bitve,'érek esúko
lom kezeit. Lesz idő melyben hozzám mutatott nemes házi 
szivességöket bővebben meg fogom köszönhetni. - A Tud. 
Gyűjtemény utólsó kötetét a Koszorú két ivével egy-két napra 
olvasás végett alázatosan kérem. 

lV. 
Kazi11czy Ferencnek '.zrmvey .fú:.:sef szíves iduezletét. 

Épeu, midőn Pécelen T. Szemere Pál úrnál volna sze
ren ·sém ebé<lelni, érkezett T. Urasagodnak Szemerébez szólló 
levele, melyben egyebek közt engem a pyrkeri bexametru · 
mok átforditására slirgettet. - Ö zintén megvallom, bog:y 
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régeu teljesítettem volDa el>béli szíves kiváuság;át, hauem a 
Hárfához való hexametrumok kétes értelme végett felakacl
tam. - Akartam a múlt napokban ez iránt írni - de T. Úra
s11go<lnak elútazását mintegy ]Jizonyosnak hittem. - És így a 
dolog ellenkezőjét tapasztalváu, igen igen örülök. 

Én Pyrkernek „Szent Hajclan Gyöngyeit" soha seru ol 
vastam, és így a Hárfahoz való hexametrumok is, melyek -
úgy vélném -- az olvasót az egészbe avatják - homályo
sak előttem - Pyrker ez:en bexametrumaival nem annyira 
az ótestamentomi időre, mint n. francia revolútiónak rettentő 
száza<ljúra látszik célozDi. - Halljuk csak: 

.. und horche bcklommen dem sausclu<lcn Lüftchc11: 
01.J mích, Lieraus aus d<;r Geg( ll\l"art umnae:litcter Ödr, 
Mit erharmendc1· Ilulcl auf clic Pfade dc:L· ,,chönercn \' orn clt 
l�ülir' cin Ilirnmeln cntscll\\ ebcncler Freund, unddie Traucr ve1 

lJic indem Buscn mir wohnt Í' 
s ·hcuelie, 

Itt Pyrker nyilván jelenti szívének szomort'.u;ágút a revolútiós 
környülményekeu, és a lJorzasztú jel ·nkorbúl legalább kép
zelettel a régi szebb világba általbelyheztelödni óhajt. Ismét 
tovább: 

r.7,cit, yolJ Gniuns 1 - en,t staemmtcn in dir mit Kraft uud 
Gcmcinsinn, 

De1..ü icgtrunkcnrn ki.thn sich entgcgcn \C1Lündctc Yölkcr; 
Dann da;, Einzclnc nur !" 

.1. em Napolcon a bódító ér<lekelietik itt? ki ellen k z<let
ben több fejedelmek öszveszövetkeztek, <le az időnek halad
tával többnyire mind legyözettetvéu 1 

csak a muszka állott 
még, miut nem hódulandó? 

Ismét tovább: 
„Doch, endlicb sc:holl <les Gerichtcs 

Donncrposau11e : vom llaucb crstarrcndcn Frostcs stb. 

Nyilván a rnu zkaországi hidegre céloz, mci, Napoleou ha<li 
erejét semmiYé telte. - A következendő tölJbi versek is a jc
leukor történeteit tárgyazzák. Végre ezen szavakkal: 

"So, dass, cin Gotte. 111all11, wic i\Ioscs nnd �amucl : sie, die 
Ilcrrlieh:;ten Fübr -r dc:; Volks I wic 1T elias uud Eli:;a •us 
Gllihcn<lcn Mutbs ....... . 
K0mmr-u 8olltc" -

"·' 
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Pyrker szinte a jelenkor 10mlott:-,úgá.t érti , s t:1ondja, hogy 
újra egy Mózsesre, Sámnelre, 111yé're vagy_ Ehz�usra �olna 
sztikség é� e upán ezek vezethetnék az elfajult, 1stentol el
tért emberi nemzetet ismét a jámborság, isteufélelem é 

' 

valláso zeretet ösvényeire vis za. 
Méltóztasson ugyanazért engem egy két sorokkal fel 

világosítani, mint a. ki a munkának szöved keit isméri, � a 
Ilárfáboz való bexamctrumok célzásait is tökéletesen tudja. 
Én nem akartam bai:lzontalanűl dolgozni, mert csakugyan 
ez vagy amaz értelem mellett a munka másmás fonlí
tást kíván. - A Fordítás kezdő sorai imezek nálam, melye
ket még az át-rétel napján kész ítettem : 

Ismét í.engsz kJrül •m, szent IIarfa ! az esti biborban, 
' repdes aranyl1t"iroJ tünd ;rj,itéka fülemhez? -

Mely ha.talom zendít e lagy szomor inuepi csend 'n '? -
Íme köuyiím m• gcrcd ! rczzenvc tekintek utánnad, 
' a szelid n su ogó sz •lldrc s;;orongva figyellek: 
'záll-c egy ég arntottja felém, ki ez undok iJőszak 

Éji magány,lból kegyelem higy karjain engem 
A szebb hajdankor kies Ös\·éuyérc yczcsscn, 
És el.emelje az élte'! gyászt, mely keblemet üli? -
Ó valamint öszszcl, ha a;,; éjs,;:tk va.d szele ordít, 
8 a ligetekre jege zárnyával csapkod, azonnal 
Bús kora tél közelít, hófelhők rongyai hullnak, 
A föld sírkert lesz, s minden felül elhal az élet: 
Úgy sanyanílt el ezen rettentő század iram tán 
zertc ar. emberi nem - rcptét az időnek előzve! -

Rémes ic.lő ! El intc hivcn frigy sülve ::;zegezték 
A győző llcn magokat nyers bajnoki népek, 
.Majdan az egy s csak! Dc csud,ild, végtére az ist 'n 
Kürt zava ml!guörJült: llll'rCYÍtő (:jszaki fagytól 
Túbora döntve feküdt az cnyésr.et néma vidékrn, 
' a rabság éjét diadal fény:uja ltízte. 
Szívünk sr.cub napok:tt stb. 

Nem mondom hogy a for<litás gészen hív - de az ere
detinek értelmével legalább megegyez. 

A herceg képét Gedellőről okvcietlcnül megkapow a 
napokban i és jövő szeredin, melyen Pestre szándékozom 
jönni szerencsém lesz az t talán több példányban kézl.tez 
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szolgáltatui - é� olt személyes )Jc::;zéddel elvéo·ezni azt, a. mit az idő és levél szűk határa meg nem engednet Ajánlom magamat T ,kiutetcs Urasúgo<lnak állandó szíves emlékezetébe , s vagyok külömböztete1t tisztelettel az a minek Tele Urasá.ö·od előtt láttatni ki,·ánok. Pécelen, mrí� jw, 6'-krín 1829. 

M'. h�l11ap nt�,n Pesteu lesziink. Óliajtjuk, Logy kedves uram batyamat fns egészségben tisztclb1•ssiik. Pécel, mcíjus 9 rl. 1R2D. 

Prdi és né*). 

VÉKEY KÁROLY.

. E név �öbb helytt
1 

s sz íves emlékezéssel, fordúl elő Ka-zm_czy le,vele1ben Bártfayhoz i hadd álljon itt K. egy levelk�Je a gege','é_szböl korán elhalt ifju férfihoz, ki gróf Szirmay Sandor fiskahsa volt , s miveltsége é� jelleme miatt mindazok által) kik ismerték, becsültetett. A levél haitása s külsőcí.mén a hely nek, hov[t intéztetnék, hiánya nn;;atja
1 

hogy a billet az ugya.nott, Újhelyben, mülatóLoz intéz tetett. Valóban . ex ungue leonem ! 

. Kiilcini: a. l\fonsieur Charles de Vékey. 
. Ec!es barátom

1 
Az

1 akit az úr még inkább csudái mint e�, mert gyakrnlibau látván ink."Lbb csuLlálbatja 1)1 az úrnak negy daral� ífju kertifát fog adni, hogy nékem hozza el�). Méltóztassek gonddal lenui rájok1 hogy gyökereit a tavasziszól ki ne súrasz za. A fák emlékeztetni foo-nak mindéo- ki_töl vevém. b b 

Az urat> édes barátom, arra akarják szoktatni, hogy azasszonyokat ne becsülje. A ki olyakat lát mint a mi két ba 
-X·) S;;emere Pál és Szemere P:ilné. 1) Bártfay Lászlóné. 
2) Ezeket iiltcttc K. F. házi kc1Hlicn az u helyre, melyet sírj·>naktűzött ki. -'" 

21 
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rátnénk; aki a Homonna angyálát ismérheti; aki legalább 
birböl isuiérbeti az őrmezei clbúnytakat

1 
s aki az őrmezei 

élőt ism ri, ki felől azt bi zern 1 hogy anyja, testvére s neve-
löbnrátnéja nem veszték el erejeket nála 1) - azt hiába szé-
ditgetik az ily tuuítások. Szerenc étlen aki elveszlé a waga 
bizodalmat az asszlinyi rényhez. Nem angyalok mind, de 
mind ördögök-e? s a legrosszabb asszony is nem jobb-e a 
legrosszabb férfinál? - Éu részemről inkább akarok csalva 
lenni miut enkinek nem hinni. 

Ha kinek pénze nincs 
I 

okosan teszi ba pénz nélkül 
nem húzaso<lik. Tudná csak az életre-való hogy nem bal el 
s nem betcgesedik el: ob úgy bázasodbatuék pénz nélkül is. 
Minek a sok pénz egyébre mint arra liog·y 1·r1gyo!}jw1k '.2 S az 
eszes ember csak zJén:.zel ragyog-e? S hány házasodott pénz
zel s megbánta? s hány a nélklil, s ne?1 bánta meg? De itt 
is u1iuden a subjeelivitást61 függ -- Alt((ljriúrm semmit seru 
lehet, semmit sem kell jóuak vagy rossznak rnonclaui: az a 
kérdés, 11éke,11 mi jobb : pénzért as zouy - vagy pénzzel az 
asszony. 

Még van egy pont, amelyről tolatom az úrral szólani. 
- Nem i n,eri a dolgokat aki felak· d azon, hogy Péter
nem úgy gondolkozik rnint Pál, s Pál mint János. Spinoza 
ath usnak nézetett, mert a pantucismus körében élt, s soha 
tisztább lclkü ember még- nem volt. Oztán, nem áll erősen, 
aki oba ncw kételkedett. Kélelkedjék tcllát az úr is, de vi
gyázzon magára, bogy paradoxiából némely ideákat meg ne
szeressen. Nincs isten, azt rnoudja a kába Bölcs; minden ma-

1 J ,\ mi két bar:Ítm1nk: Bártfay Lás)óné és m(ljor Barl/,osné; a llo 
rnonna angyala: g,·. Csúf;y Petronrlln; az őrmezei clhúnytak: gr. Van
dernálh Amw Oholicsúnyi Jánosné, és leánya Okolicsányi S0pl1ic l(fol,usiczky 

Jó-:,sef11é; az iírmczl'i t:Jij: 0/wlicslÍn!Ji 011ília gr S .. i,-may .'iá11dvmé; ennek 
:lli)ja, tl'Stl'érc, 11cvdül.Jar1í.tm:j,t: anw hét halott Ps Búrtf'rt?J Lríszláné. A 
kuztniségr(· uéz,·' rz •lu.: ak 11erek, uee magas mÍycltségií é · jdlcmii nők 
azl:rtli„ nwg :rdcmlik hogy lrgaMLb nc\'öknck tartassék fen •1nlék •zcic, 
Hl •rt e uerncs ki.ir sz,:pítettc Js dc, ít tt • kJ gyaknm, tisztek te és sz 
rdete által, l�azinezy lianyatló ,:letét. 

T. F. 
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gától lett, evolútiók által. Ugyan könnyebb-e azt érteni, mint 
amit az emberiség szíve snyallata után hiszen? Az egyik 
úgy megfoghatatlan az emberi elmének mint a bivalynak 
uogy kétszer kettí.í uégy. És még is vagy az evolútiók ideája 
vagy a tere'llltés ideája való idea. Minek a nap kobába tekin
teni, hanemha azt akarom hogy megvakúljak? Elmélkedjék 
az ár, de tisztelettel, és ne támadja meg az istenséget ruint a 
Titánok; magát teszi szerencsétlenné. Tekintse mely szép 
színben nézi a keresztyén vallást nem a bári vagy szüllö ·kci 
pap , bauem az eszes eml1er. Mit mond Cicero az eleusysi 
mysteriumokról? mit lllllunk az Aegyptns papjainak bölcse é
giikröl? - Kérje az úr a Schiller verseit, s keresse fel ezt: 

Das Bild zu Sois, 
s tuclakozza ,  mely ideák voltak a St·hiller lelkében midőn 
azt írta. Nékem nem kell a vallástalansr'tg, mert a1. nem ví
gasztal a szoniorúságokban, öriimeirnet nem szenteli meg
nem gyámolít a k ísértel ck ben. f gen a szív zép rcligitlja. 
Maradok szives barátsággal 

Újhely, mart. 7-d. 1826. 

alázatos szolgáj:t 
]{(lzi11cz.71 f,'p1·e11c. 

Egy valakit kivévén, tisztelheti-e az úr azt a kin k: vai 
lása niues? Én borzadok az egész seregtől. 
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