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E1 voltak e' gyüjte1nény: első kötete előtt1nondva azon szem11ontok, inik a' kiatlókat Kazinczy Ferencz' levelei' közzétételére indították; el azok is, 111ik a' szerkesztésJ1en vezették: 's így Jegyen elég e' két tekintetben amazelőszóra hivatkoz11unk. De az óta is1nét elmúltegy 11ár év, a' dolgok 111ég inkábJJ lettek történetiek, 's ennélfogva úgy hittiik, 1niszerintakkori tartózkodásunkon tágíthatunk. Kiilönö·sen 1niután évről évre 1nind inkáJ1J1 tanúljuktíírni a' gáncsot, 's tanúlta, 1így hiszszük,DeJ1reczen is; de Kazinczy' csatája Debreczen ellen egykor tígyis nyílt téren folyván,nem tartottuk sziikségesnek a' leveleiJ1en négyszem közt folytat még továbJJ rejteni a' közönség előtt. Az Debreczen' l1ecsét 's a' magyar tt1dományosság' köréJ1en levő érdemeit
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ne1n csökkentl1eti; de az igazságnak élni kell. 
És a' mai DelJreczen más, 111int az melly XL 
év előtt volt. 

Lesznek, kik sok aJlrólékosság', külö

nösen a' levélíró és családja' egészségi 's házi 

álla1lotjait illetők' 1 nellőztét fogják ohajtani. 

Mí kiilönlJséo-et tesziink a' valódi levél, 's az 
b ' él "lemlékiratok' azon neine kiJzt, melly a lev to 

csak a' külső f or1nát kölcsönzi. ÉIJen ez a1>ró-
' , ' 

lékosságok, mellyekhez J1elyenkent ineg a meg-

értés' kulcsa is J1iányzik, egészíti ki a' levél' 

lényegét, ezek adnak neki valóságot, eleven

séget, közvetetlenséget; ezek állítják az ol
vasót igazán a' levélíró és -vevő közé, 's érez
tetik vele azt , 1nit jó lJarátok' l>eszélgetése' 

kihallgatásakor érziink; 1nidön másfeliíl a' meg

nyesett, száz tekintet' sze1nügyre vételével 

a' közönséo-' ínyé11ez idomított levél nélkülözi 
b , 

azon őszinteség' za1natját 's naivsagot, 1nelly , 
1 nil1elyt a' két lJarát tanti előtt kénytelen foly
tatni kölcsönös o-ondolatközlését, csak hamar 

0 

elröppen. EgyélJiránt tárgyilag véve is meg-
van e' 1nerö magán-, 's azért mulékony érde
kií részeknek a' 1nagok' életrajzi l>ecse : azon 
férfit, kit másutt mindig felkészülve, feszí
tett hano-ulatl>an 's inkálJb a' szerint is1ne-

o ' 

rünk meg, 1nint 5t mindenkori helyzete ha-

,, 

ELOSZAVA. l\ 

, 
. tarozza 111eg: itt JJiztos 111agánkörhen látjuk,

e111beri örö1neivel 's JJanaszaiva1, Játjttk IJajait,
aggodal1nait, látjttk 1ni t tíírt, 1ni t szen,rede( t;

111elly gyakran futtatott 111eg szigorií leJki ftl
Ja1Jotokl1an e' köz JJálya, 111eJJy e cryike a' }eli-t, !") 

l1atásosahhak-, legdicsőRégesJ,eknek volt, utik
é\' 111agyar irodalo111' ország·áhan 1negfnttatt,tk.
Mint férjet, mint atyát, 111int családfőt látjuk
őt itt, kit eddig csak a' JJaJaestr{t ba11 's az
oly111pi IJályatéren látt11nk; kit eddig l>izonyo�
iávoll>ól csak tisztelve szerettiink, azzal itt 111eg-
harátkoz11nk, 's csalá<fa' tagjá,rá avatt<tt1t11k
Ezt azoknak, kik, 111i iránt a' kiilfiJJd rég tisz-

, talJan va11, liheralitásunkhan, hajjal nyng-sza
nak 1neg. 

De csak egy része az e' leveleknek, 
111ellyre ilJy engesztelő szó' előre IJocsátásár 
tartánk szükségesnek. A' nagyol,b rész irodal-
1ni állaJ>otokat, egyes küzl1e1111eket, kivált a 
nyelv11jításiakat, 's irói viszonyokat derít fel: 
vannak , inik azon e11ro1Jai súlyos idők' színé
ben részesíílnek, n1ellyekJJen e' levelezés folyt. 
1nási1tt írónk' feltételei és terveiről, vala111in( 
foglalatosságai' 111eneteléről értesíttetii11k, sok
felé nézetei életről és művészetről van11ak el
hintve: az egészen ne1nes l1u111anitás' szellem{-' 
ömlik el. Hogy formára literaturánk szel1bet. 
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kön11yehl1et eddig ne11t hír, tutlatni fog, ha nem 
111ondjtik is. E' leveleket Kazi11czy ír�a. , . 

A' Csokonail1oz i11tézett levelezes, faJda-

Jom , nem teljes. A' mit itt adunk , a' Cs?ko-

11ai' irásai közt talált eredctiekről va11 veve , 
's érettök Gaal Lászlt'> thiró í1r' ritka közlé
keiiysécrének vagyunk lekötelezve. Az i(j. Szi
lá o-yho� és Ercseihez irottakat Ercsei' vejének 
sái:,rváry Jakal, úrnak, Pál' fiának, köszön
jiik. A) Szentgyörgyíl1ez intézetteket, mik a' 
kötet' JeO'nao-yolJl) részét teszik, 's 1niket egye-

.,., .,., , 

11esen a' levél vevő' veje Péczely József l)ara-
tunk' szivességél1ől a<lttnk, és szinte az erede
tiekl)Ől , itt végiil e1nlítjük, mert Szentgyör
O'yit e' l1elyt, hal)ár rövitlen, meg kell ismer
:-, 

tetnünk. 
szentgyörgyi József Ara11yoson, f�l1rt1a� 

22. 17 6 5. sziiletett; első kiké1,eztetesét, a 

i>ozsonyi, nagykörösi és dehreczeni oskolak·

l>an vette Jenál1an l1allgatta az orvosi tudo-, ' 'inányokat, mellyek' végeztével Németorsza? 
11evezteslJ egyete1ni vitrosait járta , i5ssze, s 
1 794. nécslle tért, hol a' köz kórl1azllan egy 
ta1>asztalati évet töltvén , tanárrá lett. Orvosi 
,ryakorlatát Gy<>rött kezdte, 1101 ltázastársul An-
7a1fai Súlyom Katalint, egy hozzá 1rtéltó l1i,lg·yet 
vett; négy év 111ítlva innen Na;y Ki5rösre, 's 

\. J 

" 
í�l,OSZA V '\.

1najc..l Dehreczenl1e, a' nagy 11evií WeszJ>réiiiilst ván' 11eJyére , hivatott ineg rendes orvos-11ak, 's e' l1ivataláJ1an, 1832-nek első naJ>jáJ,tijrt,ént ltaJáJaig, l1ar1ninczkét éven {tltal, bölcs
��nac,�_adója, n1eleg kel1lű segítője 's ininde11ké1>.1otevo.1e vala mindeneknek, kiket a' t,izotla-I01n l1ozzá vezetett: e' l1izoda10111 1,edi cr általános, ntindig egyforn1a , 's érde1r1Jett voÜ. SzentÉnekei, mikről a' III. levél hűl értesíiliink,tL1tltunkra kéziratlJan maradtak: de JJírilnk tőle egy ter1r1észetrajzot i), 111eJJy, lioo·y Jtivatása' terl1ei közt el ne111 lcésziill1etett � méltánJel1ete sajná111i. Szentg·yi5rgyit tu,lo1ri{tny, jeJle1r1szi Iártlság és vallásoss!tg tisz teletessé tevékkijz és 1uagán életéhen, Kazinczyt J>edio- töl,lJféle har[tti 's orvosi szoJg;iJatai kötel�zék leneki, l,izo11yos jeJle1r1i felsőség J>edi (T lenyíí,rijzé

h 
' ,, l:) ozza akara(lant'1l. Kazinczy és Sze11tgyörgyi11e1n voltak e g Y gondolkodáson az akkor le0

·fől1l> iroclal1ui kérdés, a' nyclv1uívelés' elv;,felett, 's ini töJJJ,, Kazinczy érezte azt is, l10°·ySzentgyörgyit nein térítl1eti részére: 1nég i:,Szcn tgy<>rgyi' esze 's szive' J,ecsiiléséhen vá-

i') A' legnevez,etesebb tern1észcti dolgok es111ér<'-ti, az aprobb oskoJ{ik szám,ira. XIX réz téibJ
I. clnrab. Debr. 18()3. XXXlI és :�30 J 
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gyott őt 111eg·győzni a' felől, l1ogy okai, fon
tos okai vannak, utiért áIJ az ellenkező olda
lon, 's ha 11e111 tetszltetett is neki, legalál,l, 
viszo11t ()hajtott hecsííltetni általa. 

Megjegyezzük végre itt is, hogy a' 11tit 
atlt1nk, kicsinyes l1iiséggel van adva egész a' 
l1elyesjrási ingatagságig , 111elly Kazinczyt 
gyakran n1eglepte , hol g-onttatlaní1l hányta pa
Jlirosra, 1,ongyolál,an is ntin<lig kecses, sorait. 

fia a' jelen kötet' foga<ltatása derék ki
adó11kat csak né1nileg- fedezentli, 111ódu nk lesz 
egy í1jallh ktitetl>en a' kijzör1séget a' legér-
1lekeshl>el 1negt,rvencleztet11i, n1it a, literatn
rának e' ne111lJen ny1íj tha tni. Irt11k Peste11 , 
111arti118 12 184f>. 

B,1,jza J. és Schedel F. 

' 

-
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SZENTGYÖRGYI JÓZSEFHEZ 

-�-

' 
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J. 

Nagy tisztclclíí 's l)iZ<>claln1t'1 Jó t:rau1, Doctor t' 1·, 
liiilö11üs tcl{i11 lctií barúto1n ! 

Kis és Né111cll1 1Jarüti11lr fclúl l{ct ür,·,·11c!Pt<'S J11-rcrn ,a11 , 111cllyPlcct ann,íl szí,·cs< ·JJhen líozloh: az' 
' 

Urral Doctor Urral, 111i11t hogy Lt1do111 , i>l{<'l, 1ui11d
Iccttcjclcct ,  1ne1111yire Hzcrcti. - i\é1uclh11elc HllQ.
19-<lilcé11 fijn lett, 's az az atyai iiru1n, a' 111<·ll)cl
ez a' SZl'P t'rzésíí ferJi 1'.1ilö11bc11 is <;rzl'll vol11a.
1nost anuyival 11a!t)'oJJh, n1iYcl l1it, esc 111;í1· 11ég�
ízl>r11 l1olta11 szülle-H1<·g· �-)r<•r111<·l{<·it, 's ij ut0Is1,
volt fan1il,íj,íJ>a11. - l(is .Július11al\ ulolscí J1llf>ja1
1>Ita N<'Ul<'S-Dö111ülh:i pr<'dil\ülor. Ez J>áp,íh<>z <'!.! )'
J)OSta a' �ZOllli)atltel) i Ol'SZ,ÍQ' úlha11, (;S 1�1\1\lé!--ÍcÍJa
egg·)·il\c a' i<'µ:johhal\11al\ J>1111.í11 lt'll I1a 11e111 a'
lcgJolJhilc. Ör, e11<l< ·lc 1Jarüli111 �zer< ·11c.sc:j,·li11eli ; -

- -· - aniruac, 'l'tal<·� 11e1111c candidíorc�
'rcl'ra tuiit, nequc 11ucis n1c sít de, inctio1· altcr ! 

É11 tcg11ap l<�rte111 l1aza Sz1'pe!-ii <·s �.írosi harülin1-
11ali lülog·nt..ísol\11ól , 1\il\ J O t•szle11<li,li olt a 11i'111 
Jütolt liszlclÖJol\.ct úg·)· fogatllüli, 111i11l eg·y églJiil 

1 * 

1 
1 
1 
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111egjelc11t Gé11it1st. Ezer meg' ezer tapasztalásból 
tudon1, l1ogy ig·az a' ltLdva lévő RES EST SACRA

1IISER; és últlo1r1 azt a' g·o11clviselést, a' h:i a' 
nyo111or(1süg·ba siillyccletteknek illy édes elégtételt 
nyújtott. 

r ' 

Ajc:11110111 1nag·a1nat az Urnak Doctor Urnal" 
11agy J)ecsii barc\tsügúba 's maraclok tökéllete� 
hí vsé!.rrrcl 's tisztelettel 

Er-'�m jen 1 Z. $!'pl. 1�0:? 

aJázatos szolgája 

1(azinczy Fcrcr\cz 

.. ' 

�ZENTGYORGYI J<J?:f.;El'llE7,. 5 

II. 

Szeretett, nag·y érclcn1ű barúton1, 

, 
Elek tcl1át azon szerencsével, a' 111cllyre fclsza
badítottál, 's ug·yan azo11 tónt1sból íro1n lc,·c1c-

, 

mct, a' mellyel J{1Sii11l{11el{ 's NE1'1ETfliiJ1I{11ch: 
szol{tan1; 's bizo11yossá Lészlck az crú11t, l1og·y ér
de111idet Lökélletcs 111értél{jel{ szeri11t érzcn1, ·s az 
ö barátsc1g·ol{' e111Iél{ezcte 11éll{itl is , ig-azü11 sze
retlek, bccsiillek. Ni11cs an11al{ szíve, érze11i, édes 
baráto111, a' l{i ,·élecl csal{ líc,·és J)illa11latol(ig· lé
vén, 11c1n lütja, I1ogy 'l'c fell{c11t papja ,·ag·y a' 
Grátziál{11al{. 'S is1ncrctség·ecl 11éken1 an11úl l(C<l-
vcsbb, 111i11t]1og·y Er-Se111l11é11nel{ tüjékü11 Jl{'Hl is-
mercl{ scnl{it, a' llit Öl{, ncn1 l1og·y J)apjol{nal{
szentcltcl{ , dc csal{ fel is a,·altak ·yoJna. Elcsö
möröl,,é11 pcda11tjai11I{' társasüg·ál)a11, 1{<'cl,·cs lcssz 
nél{en1 11él1a a' le l{arjnicl küzzé ,·ctncn1 1nag·a
mat, 's 11ag·y11alí 's szeretetre n1éltönal{ g·o11<l0I
ni szcn1élyc111ct, 1ni11ll1og·y cng·cnt 11agy és szere
tetre 111éltó cn1l>cr szeret. 

Spúl111édat lúl11i 11él{c1n till{os ff)'Ü11yöriist�g 
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l{észszcri11L szcre11csé1n, 11og·y azt a' szé1) és dc
rél( asszo11yt rill(á11 láLI1ato1n. Eggy meg· 11c1n ro1n
lotL gyern1el<.c a' 'fcr1nészet11ek ! 

Nag·y Gúl)or Úr11al{ l{ül<löm a' Lakos János 
által for<lított �Ic11ycg·zöi Dalt. Debrcczc11l)en azt 
11c,·cl11i fog·11ál{, n1crt 1101n é1lpc11 tiszta minclc11 scly-
J>ítéstöl. 'S ezek a' fertcl1r1cs l1cntcscl{', szappa-
11osol{' 's st1lyo111l{ofúl{' 11yclvén bcszéllö puritanu
soli: 11e1n is g·ya11ítjál{, I1ogy 11cl{ili: 1ninclc11 sclypí
ll�slöl 111c11t vcrscil{ 's l)rózájol{ nc1n ér-fel ezzel 
a' sclyJ)ítésscl. 

É11 1niolta isn1ét éle](, 1nég· nem nyo111tattatla1n 
sc111111it. Ez iclé11 fog·ol{. 'S c11g·edcl l1adcl fccscg
JCl( erről vala111it, 's l1acld 111eleg·ítsem-cl ,·ala1nivcl 
szí,·cclet. 

2387 11ap n1ulva jü,ré11 ,,issza töinlöczömböl, 
u1cg·tcki11tetlc1n cgyl{ori 11yomLatásai111at. Az Or
pl1cuso111' 11é1nclly lapjai11 kívül sen1mi1nct nem ol
vasI1ato1n · izctlcnséo· és incorrcctio mi11do11. - 11-, t:, 

lö, l1elyrc l1oz1101n l1ilJámat. 
!{ész 11ag·y részé11t , nagy részént 1nunh:ábar1 

vag·yon a' 1ni itt l{övctl{czik: 
1) Gcssz11cr11ck l\linclcn Mttnh:áji. -

.N)'Olczad11apja , l1og·y a' Ctiprtuno1{ cránt Bécsbe 
írta111 Co11sil. Bartsch11al{, a' l<.i Ct1stos az Uclvari 
Bil)liol11ccúlJa11, és 1nag·a cxccllcr1Lcr rád<il. 

2) J(azi11cz�r11al{ (fordított) Egyveleg· l\{unk{lji
7 daral1IJa11.

.. ' 

SZENTGYORGYI JOZSE.l<'lTEli, 7 

i. és 2. darab Contos l\Ioraux (le 1\lar1nonlrl.
3. claral> Göthének darabjai.
4. Lessing11ck E1niliája és l\lin11úja.
5. l\'I0Iicr11ck Mariagc forcé és l\lédeci11 111al

aré ltti-J' e 's Herclernel{ Paran1yLl1io11jai ·s
b ' 

Lcsszingnck l\Ieséji.
, 6. Mctastasióból a' 'f ítus l{egyelmcsseg<� -

'fl1cmisLocles - Régulus.
7. Hamlet.

Molicrnek l'cg·elcvoncbb, és lcg gefc ycrlclJl> da
rabja, 1nclly olly keclvességct 11ycr� a' Vi_laQ
elött l1ogy még l\iloszl{va 11yc1,,rc 1s f ord1ln
tott, '1nég pedig cggy Herczeg asszo11y úllc1l. 

' ' 

RIGO SA�ISON 

avagy 
J\' llO'f-CSINÁLT.l\ DOJ('l'OR. 

Ott, a' hol illik nevi::tni, 

Lcgeszesh bnck azt ve11etni, 

A' kit Iá.tsz, hogy legbol1óbb. 

Hlolie,·e. 

Orvos Doclor 
SZEN'l'GY<JRGYI .JÓZSEJ:1' 

cs 

NAGY SÁ.�IUEL 
Ural\nal,. 
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1/o{(O: - - - Licet antestari ?
- - - - -

- -

Ez a' lJoJ1ó 1r1ottó éppen a' Játélc' bol1óságáI1oz il
lilc. Léísscl Horüczot az isineretes Egrcssuin 111a
u 11 a etc. l{ezdetü Satyrájában. 

Ez I)C<lig, édes l)arátoin, nem minapi Vizi
l en1 olta clcsti11últa1n 11elced. l\Iég Ja11uariusban vcl
lr Virág Bcncclelc barátom Pesten egy csomó írá
so111at, 's ott 1nár a' te neved áll. - Jele, hogy 
tég·c<l az é11 szívem rég· olta szeret. 

Nagy Sá1nuel talá11 11e1n lcedvetlen társacl itt. 
lfa közttctel{ lcedvetle11ség van , kitörlö1n az i> 
nr,,ét, és 1násuvá teszem. 

A' Títus l{egyeln1esség·e ,1agy S o 111 o g·yi Staats
Ratl1 , vag·y .J.\.l1násy Pál ö Excelle11tziájának 
lessz i11scribálva. Ez praesese ,1olt Budai Ver
l1örjei11Icnck , So111og·yi Úr a' pe11nát vitte. 
Tisztelt l{ét e1nber, 's a' darab Buclai dolgo
mat péld,1zza. 

'l' 11 e 111 i s t o e I e s , 
a' nag·y Ür111é11yi11ek, 

ezzel az i11scri1Jtió,·al : 
' 

G.\LLTCI . .\.I Gl:DERN.1.'l'Oll 

's EGYI{ORI l\I.\GY�\Il JlERSOX.\LI.S 

, 

• 

.. , 
::IZEN'l'GYORGYI JOZSEFITEZ. 

ÜR}}IÉNYI JÓZSEF ÚRNAK 
,, , , 
0 EXCELI,EN1'ZI.1.J.4.N.\I( 

ELÉBB BIII,\R, NYI'l'll.-\. 'S BÁCS, l\IOST 
, ' , ,. , , 

S:I.EKES-FEJURV.4..Ri'\I. FOISP .4..NJ.4..N .-\.1(, 
, , ,, , 

.\' S:r.. IS'l'VAN Vl'l'EZllENDJE COi'\l'.\I.\NDORJRNEJ(, 
l ' 

A KA.LOCS.\.I N:\GY J<;RSEl(

JOANNES DE IL.llIUR 
' ' , 

ERDEi\IES l\lAR.\DEKAN . .\.K.

Honorcsr1ue ita gessit, ut orna1ncnturn non a.ccipcrc, �eJ 

darc ipsi dignitati vidcrctur. 

Justi1i. 

., 
_I-Iamlet. B. Pró11ay O Excellnalí. 

Ezeket, édes barátom, tartsd n1aga(l11éil, 
írj felőle , ne szóllj felőle sc11lcinek. 

' 

Ujjaim clfáradtalc. Elj szore11csésc11. 
' 

Br-Se11,lye11, 27. 1:<'ebr. 1803.

tiszte] ó d b ar,\,to tl 

l(azinczy. 

CS llC 

1VIi11ap panaszlott 1nellyen1' baja 111cg·szünt. 
Most láto1n , n1i ,·olt a' lJajo1n - oda g·yült volt 
a' fleg·n1a. i\Iiolta 1ni11clcn all{aln1allansüg·, a11nyi,1al 
inlíál)l) vér nélkiil (n1ellyet sol1a 11e1n l1ú11ytam) 
111en11i J{ezd kifelé, se1n1ni ncI1ézség·et nem érzel{. 
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, 

Ug·y teszel{, 1nint a' lyánykák; ők festege-
téseilíct, 's azokat az érszényl{éket, szagló pár-
11ácslíákat , a' 111ellyelíen mag·olínak-tetszvc dol
goztak , barátjailí közLt osztogatjáh:-el. Ezeket a' 
darabokat én is  elosztog·atom azok köztt, a' ki
ket szí,,em szeret. De 11e1n declicálolí, inert a' de
dicaliót 11e1n örömest olvassa az icleg·cn, és osz
tá11 az a' pedantcria líin1e11t a' 1nódiból : l1ane1n 
rövicleden tesze1n neveil{et a' darabok clilíbe. 

1. A' l\Iar1nontel meséjinel{ clsö l{önyve előtt
czcl{ c:1' szóli fog·nak állani : 

' ' 

BAROCZINAI{. 

P é 1 d á 11 y o 1n n a lí. 
l\i cs terc1n11 cl{. 

A' pályaág líépébe. 

NB. Báróczi 1775-bcn fordította l\iarmontclt; szé
pen , dc nen1 íig·y, l1og·y újra 11e lehessen 
,,a1a1nit merni e' pályába11. Az ö példája ín-

, 

gcrlctt cng·em írásra. Edcse11 emlél{czcm az 
ö általa falíasztg·atott sírásaimra ! -

2. Clavigót Himfynclí, - azaz Kisfaludinak -
' 

líö,'cll{czö 1notlóval az Oclysseából:

HI�iFY- l{ISFALUDINAI{ . 

. ,. OV ya{! OlW 
OV <Jé Bewv aéY.1J1:t, Yé1Jé<J{}at, Té '!QarpéfléV Té

.. , 

SZENTGYORGYI JOZSEFIIEZ. 

A' 'fcstvérel{et így (ez is GöLI1c mu11kája) 

J{IS JÁNOS és i\TÉ1\1ETH LÁSZLÓ

])aráLi1n11ak. 

- - - animae , quales nequc candicliores

'rcrra. tulit, nec1ue queis 1ne sit dcvinctior n-ltcr ! 

-

A' l\folier kéntelen l1ázasság·át 

Acsthcticai Prof. és Pl1iI0s. Doclor 
SCHÉDIUS LAJOS ÚRNAI{, 

a' GöLtíng·. 'l't1<lós-Társasúg tag·já11v1,. 

Docti rationem artis , indocti voluptatem. 

11 

Qui1itilian. 

Félel{ tudniillik, l1og·y ezen Plautusi pajl{os
kodással írt llarabért sacrilitiissal ,·ádol Dcbrc
czc11, hol az a1nbi t iosc  tr is t is  uralc szégycn
lcnelc 11cvctni. -
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III. 

• 

Er-E:emlyén 29. xbr. 1803. 

Edes barátom, 

Bctiii1nböl lát11atod, l1og·y már eg·észe11 felépültem. 
Jól ,·ag·yolc, 11i11cs se111n1i bajo1n, 's ör,·cn<lek a' 
tölccl is 11ycrt <;let11ek .. Tó,·oltodat, barátsc1g·odat a' 
Icgszí,·cscbb ]1üladatossúg·g·al köszö11ön1. 

E11ckcicl felül itt 1nég·ye11 ítélctc1n. l\Iorúlis bc-
eselirÖl szö]Ia11i 11c111 h:cll. Nc111zctc111 ncn1 ismér 
job1Jalcat. Jó be1111clc a' ,·ersificatio is, egg·y kis hi
]JácsliáL líivévé11 11é1nelly 8 soríl strofüba11, 111elly
röl lJö,·ebbe11 írolc az iclc tett jegyzésJJe11. - Ila 
pedig· ítélctc111ct ttgy lcí,·únocl, J1og·y 1no11dja1n, hogy 
ne szalcassza1n liülö11 a' 111orált - a' ,·crsificatiót 
és - a' 1nag·yarság·ot, l1anem 111ondja1n-lii 1nicso
da 1'olal Ei11drt1clcot tcttelc re}1n1, úg·y baráti szí
nctlc11ség·g·el l{i1nonclo1r1, I1og·y felette jólc, 11ékcrr1 
f elcllc lied,·esck. 

Fogj a' Catccl1ismt1s' írüsúl1oz, édes barütom, 
ír<l-n1cg, és Ledcl közönség·cssé. Szép a' pt1bli
cu1nra l1atni , szé1J 1nog·nyerni a' jól{' ja,·allását. 

SZENTGYÖRGYI JÓ7,SEFIIEZ. 13 

Stt1nder Feslő itt lcssz tavasszal. Az a' mara(lé
kolínah: arczítlato<lat is fel f og'ja tartl1atni. -

LalíOS ige11 is hogy rosszí1l ír magyarít}. Dc 
tüze szép, 's férfi lélel{ lal{ik benne. Soloecis111us?
kat ejt a' 11éll{til l1og·y tuclná l1ogy Ölíet ejti. Es 
igen sokszor szükség telc11ül ejti. . . A' Scl1iller Biog·rafiájának fordítóJát ne111 is
merem forditásút nem látta1n. NB. Ez nem a'  11agy 

' . 

Schiller ncn1 az Örö1ndal' Irója. 
Ne1� értéd, mil{ént írl1attam, I1ogy a' fcbris 

acuta erysipelatosában fekvő - 's a' bol1ó mina
pi Béres szava szerint go 11 o s z o k t ó l  körn yiil
vett Gaz d a  szc1neiböl foly11i l{ezd a' feje' clag·a
natja. Folyt csalI1atatlanúl; valamelly sárga gc11ye;.. 
cség forn1a folyt: cle 1ncg·lel1ct, l1ogy a' bétört 
szemölclök' g·c11yccség·c mcnt-h:i rajta; 1r1crt fanta
ziájiban fcllcölt az c111bcr, 's mcg·lJirl{ozotL a' Icét fi
jával 's 111eg·g·yöztc ölceL, 's elesett. Ezc11 esésben 
bétörtc bal szemölc1ölíét. J\Iost jobba11 ,,an, vesze
del1nen ki,·iil van, 's épi.il. 

,, 

,, 

Écles baráto1n, te nélcc111 azt irod, J1og·y ,, az 
cl 11e111 készült fizio1101niüba11 a' 1nag·úval 1ciisz-
lcö<lö Iélek11elc lciilö11ös 11(ia11szait ig·c11 csc11clcs 
vérrel szemlélni allíal1natoss,irto(l volt.'' 

'' ._, 

- 'l'udo111 én, 11og·y az eff élélc be tii által 11em cn
g·cdik 111agol{at leíratni, 's azoliat a' tapasztalúso
kat szól)a öllözLcl11i felette 11el1éz: do alig 11a 11cn1 

-

•
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leJ1ctett vol11a világosabban szóllanod. Az gyógyí
tó erövel bír 's I1asznos lett ·vol11a a' bcteg·11ck. 

Kevés nap alatt, l1a a' dolog (a' 1ni11t rcmény
le1n) úg·y kí,1á11ja, bé1ncg·yck Dcbreczenbe, 's meg
látom azt a' nita11szirozúst, 's ölelni fog·lal{. Tisz
tcle1n szeretett Hit,,escdct, g·yer1nel{cidet pedig 
csókolon1. l\londjad ezt a' l{is boglyasnal{. 

híved 

Ferc11cz. 

i)lidön postára küldesz, l{iildd oda ezt a' Nagy G,í-
, 

IJor Ur11ak szólló levelet is. 

, 

Az éri érzéseim a' Szerit E1ielcek' olvctsása alatt. 

N-o 1. 

I{i szóllhatna c11ncl{ 1noralis érdc111e felől más
Irént 1ni11t 1nagasztalással? Ez a' szép é11cl{ az én 
lelkemet szc11t csc11ddcl töltötte-el, és 111cg11cme
sítettc. Dc eltöltötte örö1nmcl is poétai bccsérc 
nézve. 011 111i édes az, 1nikor azt érezzi1Ic, J1og·y 
a' mi szí,·ci11k11ek legne111esbb érzései íg·y J1atnak 
által ideg·e11 szívbe! 111idön azt érezziilí, hog·y a' 
más' 1neg·ne111esedésc a' 111i 111t111ká11k ! 

Und nun zur SylJJenstcchercy, dic kcin Dicl1ter und 
Philolog unter seiner ,vürdc achten musz. -

SZENTGYÖRGYI JÓZSEFIIEZ. 15 

Az clsö strópl1a 11em szal{ad 1neg a' negye
<lil{ soro11; 's az valóság·gal l1iba; l1a itt eng·edl1e
több is, mint vala1nelly Eroticu1nba11. Ig·y 110111 sza
kad-meg a' 2-dikba11 5-dikben is. lVIennyivel szel)b 
ezeknél e' tekintetben a' 3-dik , 4-dik, 6-dil{ és 
7-dik strópha. 

testet nem jól íratta tik. Ig·y nem jó k e <l v e I, 
1nit Lt1st. lVIert kedvel ezt teszi diligit. Ez a' pél
da 1nt1tatl1atja, l1ogy a) citm cor71ore-t így kell 
írni testtel, 1nintl1a volna t c s tv el. Itt a' l{ct
tös tt bizonyosan szükségesbb, 1ni11t az t1tolsó ol
dal' elsö sorában az i11díttsban. Ig·y írod igc11 11e
lyesen StropI 1a I. linea 3. szívvel, nem szível. -
Eg·yéberánt ez a' strófa ige11 szép. 

A' 2-clik strófában nem jegyzclc-111cg egye
bet, hanc1n hogy linea 1. 2. 3. és 8. az a1locopált 
genitivt1sok jeleit (') fel kellene rali11i, 11ogy é:\ll
jon nap' - ég·' - kcg ·y c l 1n ctl' - igazs ág'. 

A' messzibb, alig l1a nc1n jobb íg·y: messzebb; 

mert in gradt1 positivo alig· ha jó a' messzi, dc ig·c11 
a' messze. 

Stropl1a 3. - futtálJa' ct1111 apostropl10 , inert 
ha a' 3-clil{ sor 1i-ben vég·zödl1et11c; íg·y lccllenc 
neki álla11i : fut t á b a 1i.

Ig·azság lin. 5. ct testiség lin. 7. rcc1uir11nt 
apostropl1t1111 g·c11itivi. 

Stropl1a 4. mc1111yirc sziikség·cs az apostr. 
genit. fclrak11i 111utatja itt a' 3-clili sor, I1ol elő-

•
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�zor olras,·á11 az é11eket a' scLéLség· ncke111 
nouiinal i, t1s11al( tetszett. 

Slropha 5. Ila I1aszo11tala11 nc1n vol11a cg gy-
�zcri le, clczésil11Ic t1tá11 111egjegyzcni, 11e111 I1agy
nHnl �zcí 11rlkiil, l1ogy itt a' hcl)1 i11 és i<lcjin, sok-
1\al jolJ11a11 álla11ú11alc így: l1clyén, i<lejé11. Igy ír 
1n111�h·11 IrJ, ·s 111i11ck1ltú1111a 111 i 11 <len I r ó  íg·y ír, 
11en1 111e11tség, l1ogy Dcbrcczc11 11c1n í1gy szóll. 

Slropha 6. nlclly szép Strófa! - a' 111,éltózt.

11c11cz szó, dc jó - az 5-dilc sorl>a11 az e 11 g e cl <l 
11tá11 eln1aradL a' co111111a. 

Nro 2. 
Stropl1a I. ls1uél 111c'ujcu·yzen1 az apostr. ge-

11il. az ú l o n1 1ncllC'lt li11. 5. 
Slropha II. Ez l<cll a' fcjcn1 t1lú11 is� (apo

str. ucc11sati, i) az clsö sorba11, és ,1' fc' lejtés' 
t1lü11 a' 4-dil\ sorl,u11. - ,, a' l\i 111a is ctc. scl1cint 
zu n1all . 1111<1 sngl \Yl'11ig. 

Slropl1a ttll. lin. 11lt. i <l, e s s ég· 1

•

Slropha 3. lin.11ll. tcl1ctcl lc 11; (con1111a) é� 
t e',t. - �zahad lt;g)'C11 111cgjeg) ze11cn1 , és ezt 
,tzért , I1og) jül senki st•n1 i11lcrptt11g·ál Iróinl\ 
l\uzlt, l10�)' l\ét prae<licat111nút cgg·)r s11hjeclllt1111al\. 
az és úllíll l\apcsol, á11 o:,,z, <', at,s logiscl1 11 Griin
llc11 11cu1 l\elle11c cl, úlaszlant111]\ ,t' co111111a által. 

Ez uz é11cl\ is igc11 szép. 

tT 

Nro 3.

Jsn1éL cg·g)', ,·alü1Jn11 ig-cn szép é11cl(. - El
t111tan1 n1,tr nz apostr. l'cliil szlÍllaHl, ll'l1iíl 11e111 
<'1nlíl<·n1 Öl(ct tühlJ<;. - l'sal< cgg-y kt�rd,;sen1 ,·an. 
l-la , nll) 011 11c111 , 0]11a-e joJJI> li11. 3. 'l' el  e•-e] . 
1ni11t E I te 1 e ? 

Nro 4. 
Str. I. li11. 4. an1a c1t1n a11oslr. <Jtlia a111aZ. 
Sir. II. li11. 5. l1t>l)'<'l{ct l'C<{ltiril e o 111111 a. 
Slr. IV. lin. 2. j<>Yrndű11ck: e o 111111 a <lcsicle

rat, q11i<l est proposilio i11lcrjccta. Bül<''-<'Sséu 
1>crpcr,1111 llicit11r, quin 11011 c.xistit l> ülcs<'S ad
j ccti, 11111. Hac ralion(� scribitur elia111 J,él(Psség 
Non t1s11s 11cg-lig·enlit1111 scc111c11d11s est , sccl llcri
' ali<>11c·s g·ra111111aticn<·, 

Slr. \ I. li11. 3. lútlatja. L"'11clc illtLd cluplc.\. t'I

Slr. \1

II. li11. 3. lcssc11 intoleralJile <·sl. le t
s z  i/i c·st radix 11011 tel s z; si essel tl' t s z ,  del.>c
rot <lici L<'sse1i, t1li adsr., adjo11; ,ctsz,, <·ssc11 
- Esséli 11011 ('SSCll, tessc/i 11011 lCSSCll.

-·---

Nro 5. 
Slr. I. li11. 6-7. In1P a' lellie1net tllú11 11i11c� 

r o n1 n1 a , 111crt az érzl;s logicc lcl\i11t vé11 I1ozzúj,1
' 

larlozil(. Es íg·y van jól. 
2 
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Str. III. Jin. ttlt. ct pcnt1lt. male intcrpt1ncta.

Sig·ntun intcrrogatio11is starc (lcbct in fi11c. Post

pül)',íjokat co111111a Jlo11c11du111 cc11s�o.

Str. I\T. lin. pe1111lt. 1 11osta 11 1  non comma,

scd sc1nicolo11 rcquirit. 
----

Nro 6. 

Slr. III. li11. pe11ult. m e n 11 y Coclu111 ,It1plici 
.,, scribc11dt11n est. - sirnplici 11, nurt1s scribit11r. 

Str. 1,,. lin. 4. Itcrum ama sine apostropho 
Z denotanle occ11rrit. 

Nro 7. 

Sir. I. lin. 3. post ])aj ccnsco expungcndurrl 
1 o 111 ma. 

Slr. II. AI1 dolgozzcl í1jra ; J1aclcl légyen a' 
:,lropha' 1\étfclé l1asadúsn a' 4-dilí sor' ,,égé11. 

Str. III. lin. 5. fc 11) cs.rctüdzéssel, cxp11n
g·atur <l ta11c1ua111 litera s11pcrílt1a ct gra,·is , rt1-
,til'aqt1P. 

Str. \7 • 1 in. 1. 1\z<!rt re<1t1irit e o 1n 1n a. 
• 

!\l'O 8. 

Str. I. lin. 7. 1\ · túl a· Dunaial{' szöJlása a' 
!\la!!� arol{ l)órizrr1usa. Ez a' Görögijl{nél l<<'dYPS

1 !} 
.. , 

'S7.ENTG-YORGYI J07.SEFI1EZ. 

,·olt: (le nc111 l{cd,·cs rn11az a' i\Iag·yarol{n{ll. l(r
,·ésscl jolJb a' rl't'1l-a'-Dunai szóllüs , n1int a' Pa
lócz szóllás. - Illyc11 a' li ö z é, 111cllyct itt 111in
<lc11 közzé nck n1on<l. 

Lin. t1It. nen1 kell a' 1iem után co l  011, 11a11en1 
csak e o 1n 111 a. 

Az Istc11 áldja-meg czckncl{ a' szép é11cl{el\-
, 

ncl{ Iróját ! - Eclcs baráto1n, írj, liérlcli, J1aso11-
ló ízlésii liö11yörgésclíct is, és czclíct az é11el(c
ket, mi11t]1ogy így igc11 vél{ony líö11y,·ccsl(ét tcn-
11ének, vcssd az i1ná<lságok' vég·élJc. Hát l1a 1nég 
n1ajd liis Catccl1is1nt1sod is cllíésziil ? Hasznos 
tagja vagy a' Lársaság11ak. Gyógyítocl 111i11(l a' tcs-

. . 

tet, n1i11d a' lelket. Orve11dj szcrcncséd11clí , é." 
,·cflcl a' 111i J,úlá<latos tisztclctii11l(nel{ jeleit. 

. 

Er-S1'1Hlyén, '26 Xlir, 1803. 

!{azi11czy l .. 'cr(·ncz. 

Lcg·ycn sznl)a<l 111ég· 1ncgjeQ")·ze11e111 . hogy 
,t' titul11s igc11 l1osszí1 , 's ez a' Crisis 1i1cgfo11� 
lolást érde11H·l. 
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Ezen i�.rc11 szép sorodba11
' 

,, \'ELE�I 'fES'l'VÉR-FIJ_I\IDNAI(. ''
eQ'QY grn1nn1aticalis 's decliric,tio1iltlis l1iba v·an -
a' lht:n1a fi és fi 11. In11cn fin1, fid, fia ,·ag·y fija, 
1ncrl így is jó, an111g·y is, n?ha szol{ottal)b a' fi
ja, - fi.11h:, filol(, íijok. - Es fi(ur1, fitt<l, fi(1ja, 
liíu1l(, fl(1tol(, fiújol{. Az clsö11ck, a' fi11al{, ,,a11 
u1éf! n1úsfélc flcAiója is. l?iA1n, fi�i\<l, fi1-\. vag1· 
1ija , fiain!( ne,n fijainl{ , fiaitol( 11cm fijailolc; fi
jainl\ é� fiainli:. - Erre ezt n1011dl1at11á ,·alaki , 
hog·)' a' 3-dil{ szc1nély j bctiijét eg·g·y Conji1ga
lio Paradig·1núja felveszi a' plur. 110111. első és 2-
dil\. szen1él1·ébc·11 is: cso11 t j a i11 l{, csól{ j a i 11 l{, 
llúr ja i 11k, rú l(jai11k. Dc a' fi és fi(1 11c111 oda 
larlozik , l�S azért rosszítl 1no11da11ún1 111i11dc11 
plnr. 1. szc111 .. i-·rcl, 

-- -

I 

.. , 
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IV. 

Nag·y tc]{intelű barátorr1 , 

A' l1úlá<latosság áldozatot 11y(1jt 1nagol{nak az Is
tcncl{11ck is, 's czcl{ a' mica sctlis et farrist kc ,g-ye
scr1 f<>g·adjük, mert az nc1n azért ny(1jtatik nél\.iek, 
l1ogy l{ifizetvc légyen a' vett jótétel, I1a11c111 azért, 
mivel a' l1áládatoss,,g11ak l{ed,·cs azt lJizo11yíta11i, 
hogy ö örve11cl a' l{özlött scg·éden. - Ezt felelet 
gyaná11t azokra, a' 111ilcct az Anyci1nra 11tíz,,e írsz. 
Dc l1ozzá l(ell ad11on1, ]1og·y a' Gaz<lü11k:, a' k.iL a' 
1ninapi l{ocsis szavaké11t 

,, k ö r 11 yiíI,,ct teli a' Go 11 osz0Ii'' 
a' sertést az é11 l1írc111 nélkiil i11(lítolta-cl; 's Iátvá11 
é11 , 110Q·y nc111 az 1ncnt, él' 1nell)rct az A11yún1 11a-
1·a11cs0It vala 11ízlalni, nao·yon rélcl{ I1oo·y i<re11 

t'.' • ' ::, t, 

I1it,,ú11yt ,,úJasztott-ki az cll·g küvércl{' és 11ag·yo1'·.' 
scrcg·éböl. 'S ez lég·yen elég· az A11yú1n' 111cntsé-

, ' ' gcre cs az enyc1nrc , eg·g·y olly czikkcly <lolg·á-
ban, 111clly az é11 barátoin előtt, a' 1ni11t 11osszas 
kicreszkcdésélJÖl lúto1n , ncrr1 l{cclvcs. 

l)c I1og·y érczz<l, 111c1111yirc 11e111 I1ag·yo111 rr1a-
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µ:nrn c]rctlcillCllÍ, 's n1cn11yirc bízo1n 
,
mi

,
nd szív�m'

f. , l·ts:1o··ihoz és szá11dél{o111' nc111cssegc!1cz, mind
l Z, e

..,
< 

a' riédh�z , í111c nyítjlol{ cgg·y ítj cmlél{eztctöt e-

rá11la1n rnt1tatott barátságos jótétclcd felül - a'

Scltillcr Do11 I{arloszú11ak utolsó pon1pás, nol1a csak

11yo1nlató papirosra lett l(ia�lását. Barátság·os �ján

<lél(on1 l)arátságos jótételedert kedves lehet elotted

111i11(l a' 111u11l{a' bclsö érdcn1e 1niatt, 1ni11<l azért ,

a' 111i a' l{öny,•' tisztájún áll. 
Édes 1)arüto1n , Locl{e és talán Cos,vay *) 

, olt a' rnásik11al{ 11cve , két eg·y1nással l1evcscn 
ellenkező fél' pártosai ,·oltal{; Locl{e l{crcsztyén, 
a' 111úsil( Deista. És 1r1ég is szíves barátjai voltak 
<'.u·vmúsnak. 'S Lockc, az Ortliocloxits ! olly szép-

, 

lcll{ii cn1l)cr ,·olt, l1og·y l1a olvasása l{özben vala-
1nirc al(adt, a' mi11el{ LLtdüsa ked,·cs lehetett elle
ne' fcir)·,·crl(czö }Jar{ltja clött, 111i11clég st1ppeditálta 
11ekie, 'i, szerelte l1og·y ntég· a' baráts,1g által sem 
l,ínlorítathalih.-cl azt l{ö,1el11i, a' miL 11éki a' 111eg
i!)'Üzüdés súg·nll. É11 1ni11d Sze11tgyörg·yit, n1ind 
'\i1,t iQ·c11 l>ccsülö1n, ige11 szcrctrn1. l\Ii11cl-eggyil{
nPk. hPcsülön1 íröi érdc111ét is. l\Ii 11cl e' 1r1cllett mc
rel( a· 111ag·an1 (ttan1on járni czel{nck li.érésekkel, 
inlésc·l\h:<·l • rettc11léscl{l(cl nem g·o 11clolvá11. l\Iíért 
11<' nirrj<'li. an11nk a' Szcnlgyörg·yi1n11ck rcttcntésc 
l'llcn a· 1naga111 (1tan1on járni, a' ki 1nég· a' l)ar át
n <; szút �cn1 szc11,·cdi-111cg? n1iért ne a1111ak rcl-

) 1 011111 1·, nem Co1n, 11, l\é�őn en1\ckl'zlc1n ncYérl' . 
• 

.. , 
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tcntése ellen, a' ki l1ibásnal{ veszi a' 
1 1  a 110 m j ö n  i' e vagy j ö 11 ni) t ' 

110J1a a' prolixitás' és a' sol{szor előforduló ltog1 -
, � 

nali. elli.criilése azt 1neg:líí,·á11ja? E11 éppen nem vá-
gyok arra a' clicsérctre, a' mi l)izo11yos értclem
J)cn és bizo11yos l1atárig li.ötclesség·e mi11dcn !ró
nak, l 1ogy úg·y szólljo11, a' 111i11t a' szokás !{íván„

ja. E11 cg·yé1J dicséretre vágyok; arra a' n1ít Gü-
tl1e és l{lopstock nyert a' Német nyelv' tijításai ál
tal. - Ha van e G·ötl1ei és l{lopstocki g·cnie1n , 
az rnás kérdés. Ennek felelete l1elyctt azt fele
lc1n, J1ogy a' l\>Iagyar Literatt1ránali. ni11csc11ck an
nyi ml111kásai 111i11t a' Né1nct11cl{ Götl1c és l{I01lstock 
melle�t voltak, 's a' kinek tctszilí, l{i,,011l1atja a' 
resultatu1not. 

1'lin<lc11 Cruditást (Hürte) ell{crülni > - az í1jí
tásolíat 11e111 J1aln1oz,·a, ha11e1n félé11l{cn JJél1ozni, 
l1og·y az lrús eg·ésszc11 tarka 11c lcg·ye11- 's az 11jí
tás keclvetle11ségcit l{ét ítto11 pót0I11i-l(i 1) 11ogy 
az 0IYasó érezze, J1og·y arra sziilr.ség ,·olt, 2) 
hogy az (1jítüs édes lég·yc11; lcgalüblJ 11c lcecli:et

le1i - ezek az é11 tör,,é11yrin1. 
i\Jit? I1út a' Né1net Iróli. 11cn1 l'1jílanal{:?- l{[op

stocli11al{ Base<lo,v azt 1no11clá , 1nidü11 11cl{i olvas11i 
adü 1'Icssziása' l{ézírüsát: 1'Ia11 ,vircl Sic 11icl1t , C'r
stc}1c11. - i\lan lcr11c 1nicl1 ,·crstehc11 l fclcle a' 111a
�-a liccsét érzö l{lopsLocli, 's 111cg·lelt a' 111it jö,·cn
<lölt. - lliosl ol,·aso111 ,,ricla11d11ali lLlulsó 11111nká-



júl: l\Icnnndcr u11cl GI·ycerio11. llút szólloll e így
,,·icland <'lőtt Xé111el? 'föhhct 111011dok, szóllott < 
1rr) ,, icland 111ag·a is az czclüll írt 111l1nl\c.\jihan 't 
Jli�zeu üj Jle�iüj(t, sol1a czclött 11c111 hallotl szól\ 
<;S con�trLtctiól\ is , annak l)<·1111c? 'S hig·yje111 e é1l 
azt . l10!.!'Y Szc11t!.r)'iir�r)'Í <;S J\is azt aknrjúl{, l1ogy 
�l' 11)·elv 111i11d<;!..f azon l1clybc11 1naradjo11, a' l1t>l cd
<lig , olt. r:z J>o1nol{osia110-Bcncdcl\ia11t1111 pri11ci-

, 

pit1n1 Es 11cn1 1Ioralia110-.1\.clcl1111g-ia11tu11. 
l j szül is le/,ef csi11úl11i. J)c a' ki azt csi1111-

ja, fi!.!·)·cI111C'zzr11 reú, hogy ,·clc hol él. - �\.' 111eg-
1\11ker:,,trti111ült Gtlstú,· látván a' Sv<·<l 11)·el,·· sziJl" 
,·ullút, hog)' 11é111elly id<'úl l{i 11c111 lcl1ct rajta ej
teni , 1t1il!.ra csinnlt c�ry11cl1ú11y szót és szöllúst, 's 
sanrtio11últa, 's a' Své<l lr(il{ él11el{ ,•c•lc. - 'S ez 
a· l'oulalalosl{odús 11c1n ,·olt Clat1dit1si jút<�k. - Ott 
<'!!'!!.Y l\irúl�. <·n1itt <'!?."!.!')' acadc111in (�\.ca<l<'tnic l-i'ra.1-
<:oi,<') t:si11últ szót és szóllú�l: llt a' hol azt sc11l 
l\iral) 111·111 csi11úl , Sl'Ill 1\caclr.n1ia, csinúljo11 ar, 
az lr<í, a' lii b1zik 1uagúl1oz, 111i11l a' Nén1etcl{ . 

. \Iatr)·nr sct·11új(1 J)1"cu11iÍIJa11 ll· o. llig·ö SiÍn1so11-
ha11 , t;ll !)l' szólla11é]\ 7.ét11oí.oyw<J és 11e111 <'jt1•11él{ 
7,:11 oí.(),'teic,oól. I>c Htit·rl 11e Cla, íQ·óba11? llúl a' 
i\ 1 ·11H·I ( la, íu·,, 111n<·s <' tele· Gallicisn1ussal? lla az 
icl1·u<·n �l'<;núj(t I>rún1úl>n11 a szóllóli idc!.re11 111üdo1, 
lH·,z1�ll11el\. , zun a· f(il Íl!!.Y 11e111 botrú11l"ozl1alil\'.
n1eu·. 111int il ,ze111 11P111, I1ogy rajtok spntl) ol ol
Li,z<'let etc. l,1l. 

.. , 
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Quis ferat in cgcstate fastidium ? 

Seneca. 

Azo11ba11 a' l{is és Szentgyörgyi i11tésci azt csele
kedték, hogy a' szükségtelen líi.ilö11járúst, ,1' hol
szemein észrevette, kitörlöttc1n a' 1'Istból és 111éo 

'"' 

sok ízben rcpt1rgáI01n. - Élj szerencsésen ! 

• 

.Br-Semlyén ri. I<'e br. 180-1 

tisztelö bará.tod 

l{azinczy Fcrcncz. 

Olvass(l-meg J\Ienandert és Glyccriont is ; ,re") l'Zl
. , 

vissza varom. 

• 

3 



:K \.1.ISCZY J!'ERENCZ LEVEI.EJ

V. 

2.a. Febr. 1S04. 
l\Iennyei szívii baráto111, 

Dehrcczc11böl ,·isszalér,,én a' ininap , tengelyem 
cltürl. Azt 1negcsi11áltatni í111c n1égyen l{ocsisom. 
'S ez az all<.aln1atoss�íg l1ozzácl is ,·il1et eggy kis 
le, cllcél: 's l1ogy' n1í1laszthat11ám el én azt, I1ogy 
11él<.ecl C'!l'9.'Y illy llccscs levélre 11c feleljek, 's 
harálságodat meg 11c l<.öszönje1n? 

A' l\Iaris' szenvedései 11agyok, 's az a' da
ganat. ,•ag-y inkúlJb cll<.e1né11yc<lés, nagyon cl
jJeszt: n1crl solc f érjfil , sok asszo11yt is1nerelc , 
n· l\i li'iehcrzelle11t c1nleg·et; 's azt 1no11djálc, hogy 
az l1clclil{üt is ,·011 111ag·a ulá11. J{érlelc , édes ba
ril lo111. hog·y l{ö,•cssü11Ic cl n1i11dc11t, a' mi az Is-

"' le1111Ph. <'g·g·y tercn1lését - ·s cg·gy jó teremtését 
a , 1·szc·dclcmlöl meg·n1c11LI1eli. 

'f eg·nap Jléll'OX)'S1nusa ,·olt, még pedig nagy; 
� is1nél l1á11yt , és (úgy 1nondja) hogy igen ke
n1é11y-szagút, l1011nan é11 , a' lci11él a' világon 
�illC!, <loctortnla11a})}J ClllbCr ( a' SZÓ llCm jó, dC' 

.. ' 

�7.EXTGYORGYI JOZ.<:iEFilEZ. •).,_, 

,1u111 ltt(lOli 111úst) azt go11dolo111, l1og·y teg11a1) azt 
hányta-ki a' 1ni 1·ége1i iil a' g·yon1rüba11. - .Én is 
igc11 kész ,·ag·yolc azt l1i11ni, hotry g·yakor l1ányé:í
sai gyo111rá11ak izgatl1atóság·átöl jü11clt, mert g·yen
!!éLb esztcncleibc11 is sokat l1á11yt. rrcl1áL szül<.
séges vol11a tal�í11 a' g·yo111rot crösíLe11i. 

l\1ég egy kérclést. A' 11élti rendelt pilulak 
n1icsoda effccttist szül11cl{? Laxáltík e? vaffY 111ilc? 
Ezt cgycd·ül azért kérde1n , ]1og·y tudja1n n1aga-
1nat n1iI1cz tarta11i. 

, 
Edes l)arúlo1n, Eze11 le,·cle1r1' clsü sora, 

, agy inl\.úl)lJ a' mcg·szóllíLás a' lc,·él' elcjé11, mu
tatl1atja 11eked , I1ogy lcvclcd11ck pl1ilolorriai felét 
mint veLtc111. Szeretlek érette. - Nyel, iil1l(' tisz
taságát félted. - l\liL tészc11 az a' tisztcts<Íg? -

Te a' tisztaság·ért b11zog·sz, é11 lJö,·ítrséért 1Jt1z
golc. Is,nét clöl1ozo111 a' Se11cca 1nondásút: Quis 
ferat in cgestale fasli<liun1? l\Iészüros Ig·11ácz a' 
maga l{artig·á111já]Ja11 1769 tájü11 ell\CZllé a' 111a
gyarolcat arra szolctalni, l1ogy írásail\.ha11 semmi 
idegen szól meg· 11e szc11, cdjencl{. Jó szá11llél(; 
de 11c1n leellett ,,ala ott 111cgúlla11i , l1a11en1 észrc
ve11etctlc11 111ó<lo11 lcclletL ,·ala J)ö, ítc11ü11k: a' Jl)'Cl
vet. I1111cn az lelt , I1oay - nc111 érlc1n él' dicla
cticus mu11h:ákaL, ha11e1n a' poelikaiakat, - n1{tr 

3 ·* 
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nio ·l i-cin a' pé ldá11yt 11cn1 akarjt1l( 1neg·szcnvcd-
. 

, . 
.,. , ' 

ni, sen1 az idcall, 111crl ez 1.dege1i, amaz 11J szo.

·� 111íi1d Cf,rg·) il\cl, 1ni11tl 111ásilcat, fiili.i11l{11clc, 's

ranlaziá11l(11alc akarvá11 l(cdvczni, 11c111 go11dolván

azzal, l1og)· az ér tc le 111-tcl1 c t ségé t  fosztjuk

n1eg· l'frt.r) l\ulti11iis h:épct n1cgjcg·yzö és clöa<ló va

!!yo11júlül. J) é 1 d ü 11al{ 11c,,czzük. 'S 1núr 111ost az az

Idcal • ,, clcl1cs dem Rafael ,·orscl1,,,ebtc , 
az a' 

p él Ja Ic�z, 111clly Rafael11cl( szc1nei elött lebc
!!·ell. ·s a· 1ni a' nén1ct11el( l<lcal és Be)'Spiel, az 

, 

a· 111ag)·ar11al\: 7,élda. - Erlccl e a' kárt ? 
1\' Dl'l>rrczcni Gran1111atil{a, a' nyelv' tisz

Lasag·ú11al( az a' l>t1zg·ó púrlf ogója , n1ég az il(tat-
11i-l . en1 SZl'n, cdi 111eg, 's 11e1n tudom n1ég melly 
�z1íl'"at, n1crt. (1gymon<l , 11cm I1elyes a' formálta
tusa. Hál l1elycs é ez: nyo111tatás? (dreschen) -
t;s 1nl:g· is j<> , n1crt akarltlli l1ogy jó lég·ycn. Az 
orPg- Don1okos 11c,1cltc az iparko<lást, 111idö11 el-
1nt'beli dol�ol'" lcüriil ,·aló igycl'-czctre -vitetett. 
lll� cncl( ,·ag) tol'- li Puristálc, édes l>arúto1n ! Es 
nH·g clhiszilcl( n1agatokat 's l)cn11ü11kct nevettek 
s ttlduztiil{. 

A' hí az t111tcrstcl1cnt a' te jútszi cxpressiód 
,zerint al<icillct1ii-11alí 11cvez11é, az azt n1t1tatná , 
hogy a' 11é1ncl 11yclvet ép1le11 11em érli. 'S l1a ki 
1u-�· al\,ll'ja gazdag·íta11i n)·cl,·ü11lcct, 1ncgér<le1nli a' 
Sal� ra' 1,orhúc�lását. - Dc h�1 Dugonics a' Circu-

.. , 
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lusL kö1·-11ck nevezi , mert ez lr.a1·ika 11c111lcl<'11 
és alkal111allan szó etc. (sol( sza,·ait é11 sr111 a1)
probúlo1n) akl(or ö a' Nc111zct' l1álá<latossúgút ér
dc111li; 's csendcse11 fogja 11éz11i, 110!.ry J>cl)reczc11 
l(aczagja az (1j szót. 

Szal)ó Dávicl szül{ségtclc11 szök.at is csi11áll
és nc·vetségeseket. l\li11ck a' l(uíl'ert (coflrc) 's 
a' Gárdistát ('f cstiirzö) bő1·ö1ide és belü1·1nész-11cl\ 
ne,·cz11i? 'S e' 111onstr116sus szóli:at 111i jt1stif1cál
hatja? l)e a' lcélszúz rossz, rút és szül(sé5.,rlcle1l 
küzLt ,·olt 40 jó, 's azokl{al élni ig·r11 is illő. -
Bizo11y DeJJrccze11 n1oncll1atja a' 111it al{al', ,le a' 
Sccretárius csal{ugya11 üröl{l{ö11 örül(l{é Titolc1ioli
maracI, söt a' Co11siliaríus is T(t1icícs1iok, ·s a pa
gi11a lap, ,,agy oldal, Dcl)reczcnnel( a' Gran1n1nti
kusai }Jrotcstáll1at11al{, a' l1ogy' 11élcic]( tclszil(. Azl 
nyeril( vele , I1og·y cl1narad11al( , 's lcésií11 , cszili: 
fel, 1nint a' - 1n 6 <l i t. - 'fitulus libri Szabó Dá
vicl után Péczeli által l{ö11yv' czí1njé11clc nc,·ez
tetelt, 's az 1naracl minclétig. �Icrt 11incs n1ús 1na
gyar szó, és ez rö,·i,l, 's szül'"ség ,·a11 rcú. 

Azo111ba11 a' tecrá11tacl val<> liszlclct és lJarál
ság 's n1egszóllításod állal érdcn1lclt l1úladatossúg 
arra kölclcz11cl(, l1ogy 11�·on1Lalás alá J\é::,zílell 
írásin1at 1nég· cggyszcr 111catcl{intcn1 . ·s ,·alal1ol 
lc11ct - tör l ö l(. 
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.i\.' Nupcrac res ''ie1111enscs-nek sol1a sem ha1-
1ottan1 hírét: dc a' N uperac res Debrecincnses fe
l öl szcretnéli: ,·eled szólla11i. 'S fogol{. Hiszen 
Nekccl íroli: , 's te elég· prt1de11tiá,,al, széplelkü
ségg·cl 's barálság·g·al bírsz, f elér11i, J1ogy az írás
sal n1it tég·y. - Élj szcrencsése11, tiszteletre mél-
1.ó Asszo11yoddal, 's - bossza11tásodra tészem ezt
ide , 11011a 11e1n í1j szó : l{ét kis l1ölgyeddel - 's
lllOSOl)'g·ó KárOl)rküddal. Adieu !

Bürg·er-emct a' l\Itn1kácsial{11ak hagyta1n, 's 
azolta 11incs. Ha ,·ol11a, leírná1n azt a' kis versét 
1nell)·et íg·y h:ezd : 

l\Iacla1ne la Regle. 

Halb griecl1iscl1c l1alb französicl1e Donnc 
1st - - - - l\Iada1ne la Bonne. 

·s azt 1nondja be1111e , l1og·y sokszor bosszanko
dott, n1il{or látta, l1ogy a' i\Iada1ne la Regle gou
vcr11a11lság·a alatt lé,,ö gyer111el{el{ liözziil némelly
aus blossc11 l\luth\villen és tim nichts t1nd lviedcr
nichts rosszí1I és régula ellen lépett. De ha az
út n1cllett ,,irágot leI1ct szedni, éj barátim,
hagyjul{ morog·ni azt a' vén Strt1nselt, 's szök
jürtk félre. Semmi az, l1a cggyszer kétszer clbot
lunlc is.

.. , 
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VI. 

1. :\larl. 1804.

Szeretett barátom , 
• 

Alig 1nerck neked írni. Elrettentett az a' tudó
sítás , I1og·y l{árolyl{ád veszedele111J)e11 ,·an. Isme
ren1 szíved' érzékeny voltát, tudo1n 111it szenved
tél 1'e mit szenvedett tiszteletre méltó l1it,,ese<l, 

' 

Lajosotoknak elvesztése miatt; 's érzc1n, l1og·y I1a 
atya vol11ék 's ez a' csapás érne, 1nit sze11vcdnél{ 
én. l\1Iit te11etek egyebet, n1int azt a' 1nit teszek; 
t. i. könyörgök az élet' Iste11é11ck , I1ogy Lartso11
meg arinak eg·gy ig·en becses életet, a' lii az e
nyémet meg·tartotta ! kö11yörgö]{ a11nal{ az Isten
nek, a' ki barátság·unl{ra gyö11yörkö<l,,c 11éz-Ic,
hogy az én kedves baráton1at víg·asztalja 111eg.

Baráto1n ! akkor nap', a' n1i<lö11 a' le atyai 
szíved a' leg·irtóztatóbb l{í11ollat szc11,,edle, Te 
nékem nég·y lapot (11c111 levelet, a' n1i11L te l1ívocl; 
mert az Blatt, és 11e1n Seite) - írtál s11rüc11 Lele. 
Csudálon1 l1croismusodat, 's harag·l1d11á1n rcácl, 
l1a az a' gondolat, l1ogy talán a' nélic1n írás ál-
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tal elvo11allattál fájdaI1na(l' érzésétöl, 1ncgengcd
hetné, J1ogy rc1:1cl l1aragt1djak. --

1\larist a' l1idcg· négy nap cgy1nás után el

hao-,,ta · n1a icrc11 gyeno·c mértékbc11 szállott reá.
OJ ' 0 0 

Él pilulúid(lal. De reszlcetek, hogy 1ncglccménye-
dett sérvésc szcre11csétlenné tel1eti. Solcalcat is-
1nerck, a' liilc a' Ficbcrze l ten töl eg·ész éle
Lclcben 1ncg 11em tudtak: menekedni. Ha az ürö1n 
<!S székfü jJár11éicslca nem fog 11asz11álni, 1negírom. 

Baráti szíved' ajándélcát baráti szív' I1áláda
losság·11val fogado1n. Örvendelc dicsöségcdnelc. 
Naturalistai oldaláról nem szóllhatolc, mert a' tcr-
1nészctet lccvés részben isn1crc1n. Pl1il0Iogiai ol
daláról szölla11i f og·olc, l1a bövcbbcn fogom mcg
olvas11i. - An11yit addig· is mo11dJ1atok, I1ogy te 
11cn1 1Jolrü11l{oz0I-1ncg jobban az én p é l d  ü 11 y o 1n-

11 a n , mint é11 ezcl{ben: kedvel, (1nidö11 az nem 
verbun1, J1anc1n no1nen) rendel (idcm) 'fúdós citm

ricce1it1t. l\Iert ezeket így kellett vala ír11i Jcedv
Ycl, renddel, tttdós etc. Illycn leveledben is az: 
Elejin!( (pro eleinlc) és talá11 a' pracfatióban a'

lcjc11dü (pro Icc11dü) -
4,\' példány nem jó, inert 1) új. - 2) l\fert 

a' m<i1i.1J csalc a' verlJurntól f1gazott szól{ban va
gyo11 a' 111a�·a 11clyén. - Ug·y dc ez 11c1n mciriy, 
ha11e111 csal( <i1iy. Úgy dc ·van bcilv<iriy, sá1·1ncíny. 
clc. ., lg·en, dc azol( régi szcílc, 11a llelytelenelr. 
1s '' Lértye11 lehút cn11el{ az a' ,·étliC, l1og·y ez 1.íj. 

.. , 
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AzL mondod , hog·y a' 7Jétr!ririy (a' mit é11

csali Jdeát-nalí. írtam volt, l1olott egyszersmind 
JJ1odel is) jó így: eredeti képzelet. Jó ! tchár 
már most írom: 

B}\RÓCZYNi\l{; 

} eredeti lrépzelctc1nnek, ( l\iiestercnincl{,( Példányo111nalc. l 
a' pállyaág g·yaná11t. 

Loco: péld�11yo1nnal{ , ponatttr eredeti lcépzele
temrieli. Olvasd ]1át: Azt fogod 1nonda11i: ,,Ne 
pajkosliodj' ! - Dc tedd ,, 7Jétdá1nriak ! '' - Ezt 
Németül íg·y fognám fordítani: 41\.11 Báróczy, mci
ncin Beis71iele, r11cinem Lehrcr. - ,, Igaz! igaz! 
nem jó ! - Dc vá1j ; tc<ld l1át: Remelcerririelí ! 
Úgy dc a' Re1nclcem azt teszi, l1og·y annal{ a' pro
ductt1mon1nalc, a' mit éri 1nestcrséges Jcczcrn' bi'... 
zo11yság·áúl gyártottan1, Báróczy pedig ncn1 az. -
,, Ezt 1nondod : Ez sc111 jó! - l(érdc1n 1nit tégyck 

, 

tehát? - 1\zt mondod: Aldozza1n-fel a' g·onclo-
latot , az érzést , a' l1áládatosságot, tiszteletet 
annal{ a' Capriznak , l1ogy í1j J1ang ne iissc 1neg 
füledet. - Nem barátom, azt én t1gya11 nem te

szem. l\ia1t 1nag· micl1 vcrste11e11 . - l\iian ,vircl 
Sic nicht. - Frct1ncl Bascdo,v, man ler1ie r11ic}1

verstcI1c11 ! 
A' l\it1stra sem jó, n1crt 

irnitationi praepositu1n, l1ane1n 
az 1101n cxc111plar 

• spec1mc11. 
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Jlctatni nern jó cggy ,, po1npával esö jeles és 
törvé11yes bevezetés mcg·jcg·yzésérc. '' -Azért e, 
J1og·y ne1n éltcl{ úgy vele atyáink? J1át az építő

szék e' J1elyett Tisztválasztó szék (mellyet én csi-
11,1Itam) jó e azért, mert 1·égi? - Jó ! azt fele
led. - 'l'el1át az iktatni is jó , mert Nag·y Gábor 
pról{átori fidedig·nitással mutat elö eg·gy orig. do
cumentu1not, a' mellyben az Installatio Supr. Co-
1nilis iktatásrtak 11eveztetili. 

Bizony, bizony mondom néktel{, igazságta
lanok ,,agytok !

Dc szeretetre méltó vagy mind a' mellett, 
ó<lcs l)arátom; 's én ezen hitemben halok-1neg. 

.. 
Olellek. 

tisztclö bará.tod 

I{. F. 

J(érlclc, küldd által ezt a' lcvelliét és a' virágtövck
nch: való kosarat, l1ogy a' l{ocsis nálad ta-
tálja, rr1idön másodszor jelenteni fogja magát. 

.. , 

SZENTGYORGYI JOZSEFHEZ. 

VII. 

Édes btrátom , 

35 

Tize11I1ét napja , hogy fiad 11alálát jelc11tő Ie,·cle
det vettem, és íme 1nind ez' ideig ,·álasz 11éll{ül 

' 

vagyon leveled. Erze111 én, 11ol1a a' sors 1negta-
gadta tőlem az atyai örömöket, érzem én, mon
do1n, n1elly nag·y az a' csapás, mellyet rajtad az 
iste11i kéz ejtett, 's nem mertem gondolatlan ví
gasztalásaim által sebedet még· i11gerle11i. Gyö
nyörködtem volna atyai örvendczésedet (mellyen 
más megbotránl{ozott) látván, s mosta11 i keserű
ségedet, bá11atodat bizonyosan ja,1alla11i fogtam 
vol11a. Azok a' fél ig·azságok , 1nellyeket nel{e1n 
elbeszéllettél ebben a' leveledben ! be 11)ravalyás 
porLékácsh:ák azoli ! A' 1>illogrii-ctkarcis azol{at az 
új g·o11dolatol{at vclii11l{ 1ncg·szcrctteti; rcsteljiík 
vag·y 11cm aka1jt1l{ látni a' félig·azság·oknal{ nem 
igaz oldalail{at is; 's ártiba. bocsátvú11 öl{ct ott a' 
1101 nincsen l1elyel{, másol{at 111eg·bá11tu11l{ ,·clek, 
rnag·u11l{at pedig nevetség·cssé tesszüli. Egynchány 
ízben 1nond0Ltan1 én rnár ezt az intést olt a' l1ol 
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I\cllcll, dc 11c1n ,·ala 11asz11a · 111ert olt 1nindcnt 
in1puls11sböl csinált1nk, 's azt n1ondjul(, l1og·y nincs 
crönl{ azt l(ü,·cl11i a' 111it az ész ja,·all. l(érdtcm, 
]1a nen1 llorzacl e cl cttöl a' szótól? l(ér<llc111, l1ogy 
11,ít czclölt 111iért ,·olt crö11Ic, ]1a most 11i11cs? ,·agy 
inl(úl>l> 111cgfordít,·a, 111iért 11i11cs most, l1ololt ez
elölt ,·olt? Sun1n1a rei est: ,Yir si11d ,·crstimmt, 
uncl ,visscn 11icht, ,vas ,vir ,rollcn. - -

..,\dja Istc11, hog·y ez a' felette re11dcs Stim
n1ung ehuúljon , 111int vala1nelly l1ideglclési forró
súg, 's J1ogy a' g·yög�rt1Iús ne l1alacljo11 felette so
kára. Nagy kür, J1ogy czclc így ,·a1111alc, 111crt 1néltók 
,·oltt1nl( 11e111 így le1111i. E11 ,1alóba11 J1cilbar vag·yok: 
<le n1i11dc11 flcilbarlccit 111cllctt az vao·yol( a' mi-t"' ' 

11ck az e111l)erség·es en1bcrnck le11ni illilc, a' lci is-
111eri tisztjeit, és azt a' kit ,·alal1a tiszteletére ér
dcn1esnch: állított, isn1ét tiszteletre érclcn1csnelc ó
hajtja lúlhatni. Bár t1Ló1Jhi Dcl>reczcnl)c11 létemben 
szólll1altan1 vol11a vclccl ! -1\Icrt az 1ncglchct, é
<ies ])aráto111 , l1og·y ez az cg·ész rc11dcsség, mcly
lyc11 111ost le , és é11 , és talá11 n1ég többc11 is , 
incg·llolránlcozunk, cg·ycdtil a' botlás' szég·ycnlcté
�>Öl jö '. és azon pcrplexil,isl)ól , l1ogy 11e111 tud
JUl{, 1111nt l('gytil( jcí,·á, a' 111it elrontottl111lc . 

E11 .Ja11t1ar első 11a1)ja olta 11en1 írol{; l>eszé-
dcin1 pcllir.r (a' 111int érlellcd) igen ,·ígalc. -Igaz, 
a' v�csora alatt crrgy felelte ctra11g·c vígságot af
fcclallan1. l)c ez az ctra11ge jókc<l,, 11c111 vala bá1i-

.. ' 
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, . , 
, 

lo .1okellv. - - E11 Co111áro111y Gyt1rcsó11ak sol1aj-
tozó pajtása le1111i 11cn1 aliarnék, 's l1álá Iste1111cli, 
J1a al(ar11él{ is , le1111i 1ie1ri ltldok. 

'f egnap írtam Bécsbe , 's eggy czédt1lácskút 
zárla111 le,·cle1nbe, hogy adják-meg· a' l\Iagyar J{u
rir' kiadójá11al{. E1nlélcczctet tettein ben11c 111t111-
kádról is. �Iegvúlik, ad11ak e helyt lcvelcklJe11 tt1-
dósításom11alc. (i\Iegjegyzcttcn1, l1ogy Erős Gábor 
Urain a' 111cdvé11ek far!(at ac1ott, talán a' pólt1s' 
1nedvéjérc crr1lékczvén , és l1ogy a' szarvas ter-
111etét ell1ibázta; <le hogy tábláji a' l(ülsö orszá
go11 késziilt afféle rajzolatokkal bátran öszve mér
kezhetnek 's az illuminálús rajtok igen szerencsés 
lcézzel van téve). 

Itt a' Zsidó, a' lii J)Ostám lecnd. Ölellelc tel
jes szcrcteltel 's tisztelettel, 's kérein az cg·ckcl.

hogy adjanal{ töl{élletes pótoléliOl{at l(étszcri ,·csz
teségcdért. A<licu. 

19 l11ll1'l, 1804. 
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' 

Edcs barátom , 

Ez í1ttal csak az ide zc1rt Ie,,eleknell megadatá
sára kérlek. Ne ,·c<ld rosz 11c,·en, hogy ,·clck al
kaln1atlanllodo1n. Nc1n csclelled11é1n ha azt llellene 
hinnem l1ocry 111ccradatása 11cketl llcdvetlen leend. 

' ::, i:, 

Sinainak azt a' llérést tcszen1, l1ogy írja-meg ne-
Jícm ki ,·olt Forró Pál , a' Ct1rtit1s magyar fordí
tója? A' 111ús l<'véll)cn accl11tlálo1n egy Batsányi
nalc írt lc,·clcmcl, 1nclly esztendei kóborlása utá11 
fclliir,·c jött ,·issza lcczc111I1cz, 's Bécsbc11 ezt ír-

ták rcú : 
1iiclit ztt e1·frctgen. 

t>cdi!! Balsá11yit jól isn1crilc a' 11ostán. - Elj sze-
rc11csésc11 ! Örvc11dck l1og·y az idő 's az csz1nélés 
schPd( •11 J\ö1111yít, 's ól1ajton1 I1og·y az lste11 ismét 
,·íf.rasztaljo11 111cg. Ölcllcll n1ag·adat, Ilitvescdel, 
�ryt>rntt· l{ci<l<' l. 

'l;'i. :\lart. 1b0-l. 

Ajanlo1n llarátságodra Landcrcrr1elc írt lcvelc1nct. 'f é
lcssu postára. Dcbreczc11l1öl I1a1narál)b veszi. 

.. , 

SZEN'l'GYORGYl JOZSEFllEZ, 

IX. 

, 

Edcs barátom , 

39 

Harmadik Septemberben igen későn értem Sem
lyénbe. Az Anyám már ágyban fellü<lt. Ne1n lát
tam jónak, hogy akko1· szálljak. l\lás nap reggel 
bémegyck , 's kilcscn1 mikor megye11 ki 1nind a' 
két leány, 's reájoll csuko1n a' pitvar ajtót, hogy 
míg beszéllendck, senki meg ne zavarjon. El-
kezdém: 

Édes Asszm r két vád ,·olt cllencn1 : 1) l1ogy 
M-al vétkes ismerctségl)c11 éltc111. 2) l1ogy l\I-t el 
akarom venni. - Hogy az első 11em igaz, megtet
szik onnan, hogy 111i<lőn I1ozzt\ a' Doctort lJévit
téll, hogy 1negvisitáltasséli, l\l. 111agút örön1mcl alá
ja vetette. - Nélcem rugtata az Anyá111, l1ogy ncn1 
igaz , I1ogy azt aka1·tcík. Ell1allg·attan1. l lil1ctö e, 
hogy l\I. ollyat gon<loljon. Azo11ba11  ,l' 1\1. őrzője 
Semlyé11bc11 lé,·én éppen , mcgnyt1g·tattam curio
sitásomat, 's mcgtudalcoztan1 tőle , 11a volt e ott 
Dr, és mit csi11általc? 's ez úgy bcszélltc a' 
dolgot mi11t 1\1. - -
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Nl'l{r1n rug·Lala, 111011lloi11, az A11yá1n, és gyöz
lc1n hallani a' leczl{ét, i11tést, szitl{ot. 

Edes Asszn.1, 111011don1 , l1add szólljak cscn-, 

Jcsc11; fo 11los 111011tla11i való1n va11. - j)llinel(elöttc 
szóll11al11él(, is111ét l{ifal(a<l. 

Harn1adszor is ki fal{a<l; 
's l\i fakad 4szcr is. 
Soliá tartott a' lárma, 's vég·rc megszúllalék: 
' 

Edcs Assz111, 111i11tl1ogy cse11dese11 szúlla11om 
11e1n enged Asszn1 , l(é11telen vagyok ell1a<larni; 
- én n1cgl1ázasodta1n, elvettem Török Sopbiet,
's njá11lo111 ölet is, 1naga1nat is Asszrnnalc grátziá
jába, i1nl1ol a' g·y{irü !

,, l1isze11 én 1ni11dég ige11 szerettem Sophiet ! '' 
ezt az eggyel tu<lta a' szegény szerencsétlen Anya

1no11da11i örö111él,e11. - i1i11t 1nil(or a' fortepiano 
,l' 111uzsil(a egész fracas-ját 11arsogja, 's egy
szerre esik a' DIS lassú szelíd l1angjába, így esett 
az A11yá1n cbl)e a' 

l1iszc11 é11 S0pl1iet etc. etc. ba. 
' 

Edes Assz111 , 111011tlá111 ; é11 !(érem Assz1nt hoay 
. 

b 

l1sztclctlc11ségrc 11c 1nagyarázza, 11og·y Assz1n11ak 
CQ'gyezéséL ncn1 l(érLe1n-lci erre a' lépésre. Ezt

kivánla-n1eg· Lölc111 a' Gróf is ; dc é11 a' Grófot 
capacitáltam l1ogy az é11 l)ecsülctem azt lt.í,·ánla, 
I1ogy nli11ekttlá1111a n1ár Szepes v gyél)Öl is vettem 
A1lostoli lc,·clch.ct, l1ogy cggy szobaleá11yt cl ne 
,·cg) ck, 's a' világ ezzel a' bolo11d hírrel eltölt 

'
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, , 

-: cn cppen az állal, l1ogy a' világ lússa, J1og-y 
en Asszm11al( engedelme 's lcgszcrelctteb!J ba
ráti11l{nal( ]1írcl{ 's tanácsol( nélkül, és így ccryr11e
scn tula�do11 ösztönöml)Öl tettem ezt a' Iépésl. 
J1azu(ltolJa1n-meg ezt a' l1írt. - Ne1n szólloll: 
nem szólll1atott; 's én l(itnentcm. Asszrr1 azo1111aI 
fell(ölt, 's hírt vitt Fráter Antalnénak , l1ogy íme 
megházasodott Ferencz ! -

' 

Edcs barátom , örvc11dj szercncsémncli. I,e-
ménylem a' löbb bajai111on is által escn1. S ... Jiú
gom, a' l{i 11agy indítója volt czcknel(, 111cg,·allú 
nélcem , l1ogy saj1iátja téli bá1itcísc,it. 'S van e 
szebb trit11npl1t1s? 

A' l(i rí1Lat tett, az pirí1l a' dolg·ot jó,·á tenni. 
11ol1a szerct11é. Ez a' 111auvais l1onte bnjos <loloQ'. 
Dc jó lesz l>cllilc. 

. .  

Olellck. Ujfalu 10. 71,r. 1 04. 

4 
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x. 

J{áz1nér, 16. Nov. 1804

' 

J1�des barátom, Ötödil{ napja múlil{, l1ogy férj
vag)'Ol<. - 011 barálo1n, 1nclly boldog·ságol{at a
elolt 11ckcn1 az ég. Erről lcl1ct azt cl1r1ondani , 
l1ogy ehhez l1aso11löt sze1n nem látott, fiil nem 
J1allolt etc. Lcg1ncrésze1Jb rcn1é11ycim sc1n 1nertck 
fclényiig cn1cllícch1i, és a' 111int 1ncgjövcnclöltcd, 
n1ég liulsön1 is azt 111t1tatja, 11og·y 1nost lcczdcl{ él
ni. Az a' gyc11g·éll{edés, a' mcllyct nclcc(l pa-
11aszlotlnn1, eh11(1lt, álirúzato111 ,,ídán1, szí11c1n vi
rító. - l\la, az az 18d. Nov. (n1crt 16-dil{ban l{ét 
�or11úl lölJlJct nem írl1attan1) ina, 1no11clom, már 
k 1ístollan1 azt az örön1ct is , 111ellyct ncl{c1n, 1nidön 
, l'll'1l húlla1n ]1itvcsccl' ág)·álJan, íg·érlél, l1og·y né
ha l\on1oly tó11t1sba11 f ogoll S0pl1icn11nal szóllani , és 
az az üru111, 111cllyct ncl\cn1 az az óra ada11d, f cl 
log- érni a' lcgédcsebl1 sze111pilla11túsol{ örö1ncivcl. 

)la cggy l1etc , No, en1 h cr11clc 11-dil<é11 , ép
pc11 12 óralcor 111cntünl{ 'fcn1plomba. É11 i1gy llé
sz11\t1·111, l1ogy a' Grúf11al{ Cffg)r 111ag)'ar allocuti-
1ít larlol", a' (�rúfnénal{ Cfff!")' fra11cziát, 's 1ncg
kö,z„1lii1n � hog) fanliliújolíha fogadta!{ 's leérni fo-

.. , 
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gom sziiléi úldüsolíat. Dc a' Gró( zolíoo·ú n1co-in-
o .., 

dúlással jölt fclén1 n1idö11 11cn1 is ,·éltcn1 , sír,·a 
ösz,•c csókolt, 's lút,·á11 l1ogy pátl1ósszal alíarok 
szólla11i, intett a' k.czé,·cl 1ninlco-y csó,·ál, a 1100-"' 0 ' t, J 

11c szólJjak, 's mc11t. Sür ,·olt és J1i<lco- és í<r'-b' r,J 

l{OCsi11 1ncnénlc; az é11 S0pl1icn1 az én szl'l{l'rcn1-
bcn Báró Cciszlcrnévcl és B. ,v écscy Lcopoldina 
l{isasszon11yal, az clsö 11yosz0Iyó anya ,·olt a' n. 
\Vécscy 1Vlil(lós11é l{épél)c11, a' másil{ JJC(lig- T(raH-
zclfrüule. E11 B. Splé11)'Í l\la11czi l{isasszo1111)'nl és 
a' l(cdvcs testvércn11ncl l(lúrival. ,.t\.' Pap elr11011dla 
a' 1nisét, 's vég·rc az ollárl1oz l{clle menni. A' ,·ö
féj Nedeczky Ur, líilépclt és S0pl1ict kézc11 fog·la. 
S01)]1ic 11cn1 fogadta cl jol)l>jál, l1a11en1 líilép,·é11 a' 
székJJöl i11ll'lt 11clícn1,  's lcaro1nba öllYé11 liarjúl, 
triun1f ussal 111cnte1n az oll.írl1oz. A' Pap h:t•zci11lict 
ösz,·cfonta a' stólúval, 's S0pl1ic csal{ncn1 silíoltott 
szorítüso111 alatt, azt 1no11dja. Az é11 lcépc1t1e11 az 
a' l{ivá11süg· lcl)cg·ctt, (1g·y üllílja a' Sóg·oro111, ltog·y 
bár csal< ott vol11a szalJa(l 111cgcsólcolni. 'J'ürsasú
gu11k az cbé<l11él n1ind ig·c11 becses cn1l)rrcklJöl üJ
loLt, kilí liözzö ,·élclleniil l1úro111 ,,,íralla11 vendég 
egyvcledctL , (le a' l<il< 111éllól{ ,·ollalc ilt lc1111i. 
Hadd 111011don1 cl 11c,,cil{ct: 1) 2) B. \Vécscy Leo
p0Idi11a és Ni11csi l(isasszo11yolc. 3) 4) B. Splé11yi 
l\lanczi és Cato11 l(isasszonyolc. 5) B. Gciszlcrné 6) 
a' férje. 7) az ifjablJ B. Gciszlcr. 8) 9) a' Ilúgon1 
Krájnilc11é a' lcá11yáYal Tl1ercsi,·cl. 10) szolgabíró 
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,\Iocsúri, és Szirn1ay A11tal a' l)racs<·s fija. Est,·c 
fel<; a' z '''écsc)· ]\isnsszon)'Oll l{iYiil mind elmen
tek. -.lüzscf ücsé111 az Ipa tc1nctésé11 ,·olt i\lisl(ol
rzon, Bcrctö11 pedig· éppc11 al(lior 11ap lcmcttélc az 
at) ún1 tcst,·ér üccsét C onsil. l{azinczy A11drás Urat. 
l\ijö,·c11 cl' Lc1npI0n1búl az ,·olt clsi> dolgo1n, l1ogy 
az an)·án111ali cggy cxprcsstts cn1bcr által lc,,clct 
irjal{ , 1ncg-türtént esl(ctéscn1ct béjclcr1tscm, S0-
pl1ict és n1aQ·a1nat g·rúcziújúba c1já11lja1n. Ug·yan el(
kor irlarn I(azinczy 1\11drás11é né11én111clc is, bcje
lcnlettcn1 cskctésrn1rt, és assccurálla111, l1ogy l1a
l<'h <·lelt ,·ol11 a  cll1alaszta11i , a' len1ctés 111ialt ürő
rnesl dill'crúltan1 ,·olna, és l{i1nc11tctlcn1 n1aga1n. Az 
an) ún1nal( Sophic c�:µ:y sliatulya éclcsség·cl(ct lri.'Ll
•le. 'l'cunap a' Grófné, Sophic és én Jözsil1oz által 
1ncnlü11l\ llc�rn1cczrc. A' ,·izita 11c111 siilt-cl rosszl1l, 
·s t;11 ür, cn<lek, l1ogy 111il1clytt 111cgtu<lta1t1 l1ogy az.. 
Ocsén1 )li!,kolczr\Íl feljött, 111i11<ljárt volta1n nála. 
Hun1anitalc 11011 J)cccalt1r. Edcs barüto1n, adicu. 
Sophic Ilchrcczent l1amarúbll fogja lútni 111i11t Scm
lyL�11t, és ür,·c11cl látúso<lnak. l\Ia J(assúra mcgyiink. 
'.°'zcrdü11 ittl1011 lcszii11li. C'sütürtöh:ön Beretörc mc
!.!)'ünl( az Öz, cg)·et , íg·aszlalni. Ilétf'ön i11dt'1lt1nk 
S<·111 l'f t;11 felé de l(crül YC. '1'alá11 }) é11 lcl(cn 11úla<l le
,zun l(. Adic11. l{asscir<íl 1ninc1p írt lc,·clc1nct cd<lig 
, Plled. J>rofcsszor Császúr lTr11ali. 's Nagy Gábor 
f�arúlo11111nl\ 111ttlalhato<l ezt, ha jü11all lútod. -- 'S 
n' l,is Su:--ika l'ngc111 I{. t·r11al( LölJl>cL 11.em l1í,·. 

•• • 
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Káz111fr 
1 

!>. Oec 1804

�agy érd�mii l(cclvcs barátom, 

Ncn1 férj - a' 1ni11 L  rzt ttlolst> Ic,,elen1bi,l 1núr 
tudocl - 11r1n csal( férj, l1a11c111, ]1a 1ncg 11c1r1 
csalnalc az apparc11tiúl(, al)'U is ,·agyol( eg)·szcrs-

• 

mi11d. Erze<l e, 111clly örön1 ,·an e' szóli.l>a11? 011, 
érzed, l,izo11y érzed! l\lcrt ki érczl1ct11é azt jol>
ban, mint az a' jó és széplelkű c1nbcr, a' l(i a' 
természet (1tján való menést nézte 111i11dég az élet' 
legszebl> örö111cinck? 1ni11t az a' jú és szé1)lclliii 
ember, a' lii maga is fl' legjolJb férj, 1naga is a' 
legjobb at)·a? 111i11t az a' jó és széple]l(ti c111bcr, 
a' lci 1niolta é11 Ölet isn1crcm, söt minch:elötte még 
ismertem , nckcrr1 1ni11dég a' leg·érzél(c11ycbl) ba
rátorn -volt 's 1ni11clc11 ürü1ncin1l>en, 111inclc11 bána
tomban osztozott? -1\lenj, édes baráto1n, és síig<l 
meg ezt a' te tisztelt Hit,,csed11ck. Fccscgjétck-el 
az est,·ét az é11 bolclog·ság·ai1n c1r1lcgctése alatt, és 
lcljétcll jutaln1át barálság·tolinak crá11ta1n abba11 , 
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J 1orry mclco- ömledezéséimböl láthatjátok , hogy t, t, 

l>e11nclcl(ct híven 's hálá<latosan szeretlek.

1\Iinap, édes barátom, a' sebes cső, inelly ab
lakai11n1ak jalouxjirúl az iivcg·re pattog·ott, elverte
álrnon1at. A' szél zt'1gott , az én l{cdves Sophiem
pedig· lassít piheg·ésscl aludt karjai1n líözött. J(éJJ
zclhclcllrn g·)'önyörliödések alatt l1allg·atta1n alig
J1allhaló J)ihcgését, 's tégedet ól1ajtottalal{ tanúm-
11alí. Qua1n it1,·at in11nitcs ,,entos audire ct1bantc111,
ct don1inan1 tenero co11ti11i1issc si11 t1, aut gelidas
J1ibcruus ac1t1as du1n fudcrit Auster, securu1n som
nos in1hrc iuYa11le scc1ni ! Igy 'fibull, íg·y én!

Soli:szor 1nidön S0pl1ic l{arjain1 líöztt szuny
n1·ad , l{ö11yörg·éssé ,·álnal{ érzésci1r1 , l1álát adok
a' gondvisclés 11cl{ , l1ogy reá1n illy irtóztató csa
pásoli:at n1ért, mert illy irtóztató csapásol{ 11élkiil
az é11 éltcn1' a11g·yala nen1 lelt volna sol1a c11yérr1.

Jláz11nl(lJa11 eg·g·y 11j 11,tzasság késziil. A' S6-
goron1, az iíja1)bil{ Gróf 'l'örök József, az én S0-
phicn 1ncl{ tesLYér l>ályja, cg·g·y 27 esztendős Iíjú,
NoY(·1ubcr1 1cJ{ 29-dil(ó11 11yerte rnátl{ául B. ,v écsey
:P.Iiczil, a' Szalth1nár Vg·yci Fö Ispán Báró Wécsey
�Iiklós lcú1t)'cÍL, 's farsang·ba11 J1aza hozza. - Nem
luclo1n 1neg·értesz e? Dc rnit mon,1 arra valaki ,hog·y a' Sz(tf fltmár V g·ye Fü Ispá11jünak leánya lesza· 1(. l•l'rcncz1 1é Sóg·orasszonya?

.. , 
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Az a11yám licg·1,ességg·cl felelt nzon le,,clem
rc, a' 111ellyet l1ozzá lakadaI1na1n11al{ napján, min
gyárt a' I1ogy a' rfcmplo1nból az esl{etés ceremo
niája utün kijövénl{ , írta1n. Hálá Istennek, vég
re csendes l1angg·al és a11yai ha11gg·al szóll. Igye
kezni fog·ok rajta, hog·y a' teru1észet' l'.1tjába a
l{adjunl{. Szépen felel az Ipámnal{ is l1ozzája írt
és leá11yát ajcinló levelére. Ncken1 pedig· azt izcn
te szóval, J1og·y 111indaddig, míg· fel ne1n jő, út
nak 11e indl'.iljal(, n1crL 111ag·a viszen le. Várorr1 te
l1át. 'f alá11 I1ol11ap érlíezilí n1eg I{eg·n1cczrc, 111clly
l(áz1nérhoz 7 fcrLály óra. 'S J1a feljő, 1ní11teg·y két
hét alatt Sen1 lyé11ben lcszti11l{. Nc,n hisz cin, J1og·y
l1amaráLb lcl1essiinl{ ott, mert in11c11 cl 11c1n mc
hetü11k a' nóllíiil l1og·y a' Bátyü111nal{ l(azi11czy' 

András Urnal{ özvegyét meg ne látog·assulí. 'S ú-
tam tö1)bé nezn lesz Debrcczcnnek, minthog·y az
A11yá1n eg ·yütt jő. Pedig S0pl1ie örült ismcret
séged11cl{ ! 

Ricli:l11él nel{cm sol{ l1olmim lesz eddig leté
ve. Kérlel{ l{üldj oda ezen Jevell(évcl, 's ,·edcl
által. i\..zután borítscl cgg·y borítélc aléi, spürg·úzd
öszve, 's pecsételd-bé; l(üvér I1nrénclc írtam,
hog·y ,·ilcsse l{i Scrnlyé11be, J1og·y mihelytt oda
érel{, aszlalon1on lcl11csserr1. El ne felejtsd 11c
vcmct reá ír11i , mert líülömbcn ,·ala1íi tévcdésl)Öl
felbontja. 

' 

C'sol(onay Urnalí 1nondjad , hog·y Bácsn1c-
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1, vcirc írt vcrsccslléjc a' Lillában igc11 édes ér-
... 

zésckre falla zlolt , 's szidta1n a' Ccnsort hogy

hcliílc 11e,1cn1ct llilürlüttc. Éppen ma l1ozza lli J{as

súröl szekcrc1n a' lc11yomtalott árllusoll' palll<ját.

Scn1 Iyé11be ér,,é11 clsü dolgo1n lesz az cxcinplárt

(;S ezt a' llal{llol 11éllie bckiilclcni. Hitvcsccl ke

zét csóllulo1n, csókolon1 a' llét kis lyá11yol<at is.

i\dict1 édes l>arútoin ! az Istc11 ,1iseljcn gondot a'

1 e ürün1eidre is , az enyé1ncl<rc is. .�dict1.

\ag-y Gúbor Urat a' boldog l\azi11czy barátságo

sa11 lléri, l1ogy azt a' pallétct, a' mclly 
cránt 11cn1 régiben írt, 111éltóztasséll llézl1cz 
,·e1111i , és n1incl addig magánál tartani, míg 
DclJrcczc11bc bé1nchct. Jelenti cg)'SZcrsmincl, 
hog·�· in11en az <> élte' ang)'alával egycclf1l 
azo11 Cll{]>(1l nen1 i11 <l(1lt 111cg, mi,·el Scn1-
l) (;11!.,iíl azt a· para11csolatot ,·ette, l1ogy az
a11,·1·a (clérhczlét ,·árJ·a bé liivcl c<ryiilt fog-

�· ' 'O ......

lemenni. 

1{111,mér, �- De<', 1804. 

.. 
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XII. 

E. <., 10. Ft'hr l._O:,

'f iszlclL llc<l,·es barülon1 . 

Á�, rossz úl 1niall sc11l{i scn1 Júr tülu11l\ J)cl>l'C

cze11bc, 1naga1n pedi!.{ i11hú1J1J 1ncgfoszlolla111 111a

g·amat atlöl a' g·yö11yürüségtül, l10Q"y le, clcdct ,·é

gye1n és l1oln1i aprólékos szüllségcin1röl LéQ"yelí.

1ni11rI1ogy cbbc11 a' 111aj<l CS<>S 111aj(l jeacs i<lübc11

embert és lovat rontsal<. Azor1l>a11 l;ppc11 n1ost e

sik Luclto1nra, l1ogy C!tg·y ilt lali.OS aszlalos11é hoz

zátok i11dul. O <la l(üldél{, 111eg·lt1d11i, 11a c·l, iI1cli e

csclédc111ct; l1a cl, ihcti, az által, ha azt cl 11c111

vil1cti, 1na�·a által ,,eszecl ezt a' le\ c·lc111el, 111cly

lyet litilö11l>c11 11cn1 tt1clo1n 111illor fog·lúl ,·oh1a , c11-

ni, inert illyc11 iclölJe11 illy ttlua11 111eg·1nozcluI11i , agy

J11ást 111co·111ozclilat11i , étel{.
I") 

Az é11 S0pl1icn1 111ár felejti 110!.{y 11i11cs Küz-

1nértt. Elsi> 11apokba11 sírt, n16g pe<lir.r lill\011. 1\

zért rejtette-cl llür1ycit, 110,g·y c11aen1 ,·elell 111c�

11c há11lso11; ellalúlla fclcjlc11i I1ogy é11 nclli 11cn1
5 
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csak ft�1�r, hanem tcslvére is ,·agyolc. l\feg·elöz

lcn1 · 1nondotta1n nel{i, hog·y sirásánalc tiszteletes
' 

olíai van11al{, érzi hog·y szüléjitö1 vált-cl; osztán 
az tcrn1észcli mozdúlat. l\Iost 11en1 sír többé, és 

az új l1elyhez, 11j 1nódhoz, új cn1berel{hez szol{

ni líezd, 's a' g·ttl)ás és l{él{szolí11yüs lal(osait Scm
lyénnel\ szereti is. Csötörtöl{ön cstve tájba11 lcilo
vag·lottunJ{, 11cn1 Lrappban, ne1n g·aloppl)a11 ,  J1a
ncn1 a' Jcg·Jassúbb Jéptctésben. Ez olly ncr11c a' 
con1n1cíliónalí és 1núlatásnal{, meilyct sol{ idö olta 
g·yal\orol .• i\._sszonyi 11yerg·c ,,an, 111ellye11 nem fér
fi n1údra ül, l1a11em az cg·gyilc, az az l)al, lábát 
l{eugyelvas helyett cggy fél czipöl{ forn1ál)a clug
ván , a' jobbat pedig· cgg·y villá1ialc 11evczctt ré
szében a' 11ycrcg· l(ápájánal{. Nála1n 11éllrül soha ki

nc1n megyc11, én pedig· sol1a cl nem fclcjte1n, hogy 
anya lesz, 's a' ló olly já111bor, 11ogy sc1nmi baj 
nem érheti; 's úgy hiszc,n azt, J1og·y 'l'c ezen 
gyönyöriiség·étöl meg nc1n fosztod. Se1nlyé11bcr1
bizony LöhlJ szülíségc ,·a11 reá, 1nint J{áz1nértt volt.
Itt kénlclc11 a' tcr1nészct 11ézése által ,·ídítani-fel
n1ag-út, n1ert az cn1})crch� 11c1n tudna!\. ehhez a' ví-

, 

dításhoz. Es ez a' pa11asza és panaszo111 11cm fin-
nyásság·. -- J\Tcg·e11g·e<lc<l e,  I1ogy l0Yag·oljo11? 

Csol{onai11alí l1alúla cránt eg·g,y 1(is Lu<lósítást 
kuldottcm az Ujság·írónal{; reu1énylen1 11clyt ád 
11cl{i leveleiben. !(érlel{, szó1Ij az a11yjúval írá
sai eránt; azol(lJan solíat l(cll rc11dhe szed11i, líi·-

-----

. . ' 
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I1agyni, és úg·y válLozLat11i, a' l1og·y idcgo11 1nt1n
líába11 vúltozlatni szabad. 1\z illy 1nu11l{át 11cdig· 
az az c1nber vil1eti csak jól ,·ég,bc, a' l(i az 
Irót isn1crle , és érzéseihc11 vele harn1011izáll. 
Erre szeretné111 'l'árs11al( ��azek:as 1'Iil1ály Urat. Ila 
Dombinak a' l(ezébe es11c a' 1nt111k.a , 1negovidi1i
sozncí etc. , ha Szilúg·yi Gábor11al{ elc. etc. 1ncg
szilágyizná. - - Nyo,ntalott cso1nója itt marada 

.. 

az embereirr1 meg,tévcdéscl( 111ialt. Orön1rst által-
adom az a11yjúnal{ , 110J1a í,g,y srn1 velicti l1asz
nát. - l\1Iindcn l1aszon a' 1nunkühól , az anyjá<! 
lenne. -

Némctlt László azt írja, J1ogy két excmplárja 
a' Gr. 'felelíi Do1nonl{OS né,nctrc fordított tLLazásai
nak a' 'l'o l(ezc<lhcz fog· érl{ezni 11c1n sol(ára; e
gyik nelícd , 1násil{ ncke1r1. Ila ,·eszed , líüldd-l{i. 
Eggyszcr mi11dcnlcor l1clyett arra kérlek , J1ogy 
ha lcvolc<l vagy palíélod lesz 11él(en1 szólló , té
tcssd-le Riclclnöl. Nén1clly Scn1lyéni lalcos, a' 1'-i 
a' Debreczeni l1éti ,,üsürra bö1negycn, restell a' 
piaczról a' 'f e l1ázadl1oz fárad11i az é11 Jccdvc111ért; 
és is1nercd a' 11ép vadsügüt, par 111at1,·aise J1011t<· 
nem szeret Lis.ztelctct érde111Iö he]ye11 fcI1ép11i: dc 
Riclclt l1amar találja 's l{özclrc füra<l, 's cg·gy ad

jon Isten etc. J)él{öszü11és nc1n l1ozza e1r1lJarras
ba. Adicu éclcs l>arüto1n. l;clcség·cdet S0pJ1ien1maJ 
cggyi.itt szíves barálsúgg,al tisztelc1r1. Sop11ie felő
led l{ázn1érba azt a' jcle11tést tette, l1ogy le cg·g·y

5 .. � 
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ig·cn ei�ncl11nc11d n1ódú, édes tónusú e111lJcr vagy. 
B01 1un1 ,,irun1 facilc ag·11oscas, mag·11u1n libenter. 
Ezt n1011dja 'l'acittlS az Ipa felül. Adicu. Szeress to
Véíbbá is. Adiet1. 

. 

Jla 11c1n 1narnd idő<l cz,1ltal felelni, felelj kérlek 
poi:ilán. 

E11 az lpain lanúcsából oda fel létc1n]Je11 CI1ina dc-
coclu1n111al éllcn1 ,·olt 's tapasztalta1n jó si
kerét. Ncn1 jó ,·olna e S0pl1ic11ak is azt 
cselcl\cdni ? Cl1í11ám va11, 's csak Te en

gcdd-1ncg, élni fog vele. 

11-a Febr.
S01Jhic lcgnap, az az VasárnaJJ, két ízben 

nagy Anfallját érzel le a' l{ra1npf11ak; aztitán ismét 
1nagához Lért, ,·íg volt, 's éjtszah:a 11yug·l1atatla
uúl, dc l\ét ízl>c11 valan1it csakug·1ra11 aludt. Ma 
olly g·)'e11g·e, l1ogy alig t11d fordúl11i az ág·yban. 
�e véld asszo11yi finnyásságnak, cllíé11yeztetésnck. 
.Nc1n az. l)c a' fájdalo111 irtóztató volt. J{érlek 
kunn)·íts állapotjá11. - Ezt a' levelet az I11asom
. . viszi; az asztalosr1éra nen1 bízliatárri. 
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XIII 

• 

'Er-8e1nlyén, 6. i:\lart. t80'í. 

Erdc1nes baráton1 , 

Sophic negyed nap olta íröasztalo1n n1cllcLL iil, 
és pcrg·cti l(crelíes gl1zsalJ'át. Solilcal jol)lJa11 va11, 
sokkal jol)ba11 ! Dc n1i11d l{épébc11, 111i11d l{arjai
ba11 olly a1111yira mcg·fog·yott, l1og·y 11cn1 l(cllcnc 
1negfon11yadtabb11al{ lc1111ic , l1a cg·y 11ag·y 111,ava
lyáböl líölt vol11a is fel. Az általad l<'g,inlíábl) a
jánlott l{ét szer nag·y foganat(1 szer; a' Casloros 
cseppeli, és a' lcristély. Az elsőt eg·gy liis t111do
rodússal ves_zi, dc veszi csalíug·ya11. 1\.' g·örcsök: 
irtóztató dolgok. De csal{ l1o<ry cscndcschl>en le-

" 
t:> 

het. Orzö1n a' l{ir111 járástól , J1og·y cl ne J1üljö11, 
I1a szc1J1J 11a1)olcat á<l a' tavasz , séléilg·alui ,·iszcni. 
l{öszö11t szívesen, 111in<l 111ag·adaL, nii11cl szeretetre 
's tiszteletre 1néltó l1itvcsedcl 's ]Jarúlsúo·odat szí-

' 0 

vcsc11 köszö11i. E11 J:>Cdig, édes barúton1 , 11élícd 
csali: azt mo11do1n, hog·y ürv<'11deli J1og·y segcdcl-

•
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111en1 's ríg·aszLaláso1n az é11 l{cclves Szc11tgyör
Qyiintöl jölt. 

Casloros cseppjci<l' RcciJ)éjét leírta1n, 's kér
leli:, l1og·y azt csinúltass<l-n1cg·, 's ezen fcli.etc bü
rü, dc fehér lclli.ii cn1ber által , a' l{i - Vajdája 
az Ér-Scn1Iyéni Czig·ányol{11al{ ! - l{iil<ld-l{i. Az 
i(lc zárt b�11cóbúl 2 f. 30 xrt tégy a' Prof. Budai

Úr11ali: szólló leveléhez , és adassd-meg fiaid által 
a' C0Ileo·iu1nban, l1onna11 osztá11 Prof. Ur fiaidnal{ 

t'> 

l1ozz,í íüradása 11élkül veheti. Választ ne111 vár a' 
lc·Yél , és íg·y ncn1 sziili.ség· addig meg·adatnod, 
n1ig· a' czig·á11y Dcbrcczcnböl l{ijö. - A' többi 
J)énzbül pedig· fizcltcss(l ki a' Patikáriust, a' ki-
11él Lalú11 1ninap Conlóra hozott valan1it most Reg-
1necze11 1nulatö inason1; 's ez lég·ycn elég· a' So
p11icn1 betcg·csk:edésc felül. l\1Iost bcszélljünk ba
rálsügosa11 cg·)'éh dolg·ainli.ról. 

I-Ia Né1ncll1 László barútt1nk nél{ed 1neo-kül-
b 

dölte 111úr az �1ltala 111agyar])ól 11é1netre fordított 
'fcleki l'.1tazását, líérlel(, l{i.ildd-l(i 1nostan. - Az 
ö szán1ára li.érte1n n1inap Prof. Császúr Úrtól a'

llcforn1. Osl{olúji11ak Status PcrsonáJisát. I{érlclí, 
cn1lél{cztcssd Prof. Urat czc11 lcérésc1nre, és tcdd

ancg-, a' 1nit tc11ctsz, l1og·y ,·el1esse1n és néki meg
lí i.tl <lh C SSClll.

• 

• 
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Hogy Kis I1nrc Úr Lillát nyo1ntattatja, azt 
éppen 11c1n báno1n. Süt bccsiilö1n barátja cránt 
való szép i11<líLlatját. Nag·y Gábor is azt tartja, 
l1ogy az Opera PosL11t11nál{at 111i11dég diplorr1atica 
acct1ralióval kell kiad11i. É11 nen1 cggy íLélcL])cn 
vag·)'Ok vele, noha tudom , hogy a11nalc is van 
hasz11a. A' Publicum nc1n azt ól1ajtja ]1ogy Cso
ko11ait úg·y lássa 111int a' 111illyen alilíor, ct11n flt1c
ret lululentus, l1a11c111 hogy ollyan Csol{o11ayt l{ap
jon, a' n1it meg 11en1 zavart o·yö11yöriiséo·o·el ol-

o t:, t, 

,rasl1asso11. Cs. re11<lctle11 volt eg·ész életébe11 és 
1nindc11 d0Jgaiba11, papirosai cl ,·oltak l1ü11yva, 
semmi rc11d nincs verseinek öszvcszedéseil)cn · 

' 

ezt 111ind 1násnal{ kell 111ár az ö l{épél)c11 csclc-
lced11i, Ortl1ograpI1ia1n, regulas Gra1n111aticales non 
custodit; 111ajd íg·y ír, majcl í1g·y, és azt csak

azé1·t l'.tg·y ott, és így itt, 111crt a' toll l'.1g ·y ejtet
t� az írc1st; Lillájá11ak dcdicaliójába11 a' IIcroi
nája 11c,,ét se1n írta le a' mi11t li.ell. etc. Nag·y ré
sze Diaetai l\Iúzsájá11al{ etc. etc. 1ninthO!IY cgé
szc11 el 11e1n I1allgaLtall1atik, arra ,,aló, l1og·y 1nint 
idétlc11 fajzásolc, 11:iLítlra vettcssélc etc. etc. 1'öb
bet mo11doli.; 111ég· lcgfelség·csebJJ darabjniha11 is, 
a' Rc1nén)'l1ez írt ódába11 , a' Lepéllcn, 1nellyct 
ízctlcni.'tl és nag·yo n a -:ro 1; r, r.u1<; J> illlt1igó-11alc 11e
\'Czelt, és a' Szcmrcl1á11yásba11 is ran ,,a1a1ni 

quod tollerc vellcs , 
, 

és a' n1it tollúl11i ig·c11 is kö1111yit ,·0I11a. - E11 e-
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zen 1nunl{ára allialrnatosabb cmlJcrt nc1n ismerek, 
inint I;ö Iladnag·y Fazch:as Urat. De szeretném a' 
S)'Slcn1alict1s rc11dct a' ,·crsck11cl{ so1jában ma
Q"a1n fel lc11 ni. 

Szcrcl11én1 tudni, é<lcs baráto1n, hog·y az 
ÚjS,1frlJa11 olYasolL jclc11téscn1' olvasása alatt ben
ned és 11én1clly 1nás jó cn1bcrcl{bc11 micsoda íté
let lán1adolL crá11la. É11 azolta J1og·y ezt a' jelen
léscn1ct 11yorntalott Letüh:l{cl olvasl1atom, forg·at
lan1 so]{at, ]1a nen1 l{clle11c e valamit sajnálnom, 
de 1)cn11e scm1nit 11c1n lelek. Rentlesncl{ vel1ctik, 
hog·y 111ag·a1naL l{ia<ló11al{ obLrt1dálon1, és az any
ja' l1írc 's c11g·cdcl111c 11élliiil pracfidcr1ter szóllok 
a' l{iadás felől, dc azt l{önnyii meg1nag·yarázni 
az által , l1og·y éppc11 így al{arta1n a11nál bizonyo
sc1 lJlJa11 clér11i czélo1nat. 

1\z Ujsúg·író I1ázasság·omat is kihirdette. Ezen 
né1nclly c1nbcr n1osol)1og·ni fog, és azzal vádol, 
dasz iclt 111icl1 zur Scl1au habe stellcn ,;yollen. 
Dú lrát az a' parentl1csis 11cm azt scj<líteti e vele, 
hogy Lalá11 1(. F. a' 1nagát illctö dolgot az Ujság 
írönak 1ncgírvún, azt 1iem <tz tTjságí1·óriak, ]1a-

11e111 a1i1ial-: c,z e1nber1iek, ct' kit ű személyese1t 
• f 

I • 

ismer, 1rta n1cg·; 's l11hctctlcn dolog e az czc11
111ús felül 1iem-exc1ts(Íló módori it él1ii szerető cm
llcr elült, l1og·y az Ujságíró al{l{or 111i<lö11 leve-

.. , 

f{7.EN'l'GYORGYI JOZSEFIIEZ, 57 

lcmböl a' J1írt n1cg·értctte, l1etcdfél esztendei szcn
,·c<lésc111rc c1nlél{czctt, és 1néltó11ah: tartotta, 11og·y 
a' n1ag·ü11al{ írt jelentést a' Pt1blict11n elölt cltro1n-
l)itálj0H '? E11 11a llCJll voltan1 vol11a is crrcryil( tao--,.., h t, 

ja a' g·cschlossc11e Co1npa11ic-11al{, 1nég· is l{ihir-
dettcm vol11a ezt, l1a Ujsúg·író voltan1 volna, ar
ról, a' !(iröl a' l1ír l1ozzán1 érl{czclt volna. Én 
örve11dclr, 11ogy S0pl1ic Co1ntesse S07Jltie, szívc
sc11 örvc11dcl{; éppen úg·y ör,,c11dcl{, 1ni11t Szc11t
o-yöro·yi barátom ürve11dctt cg·cry réo·ibb Ic,,cléJJcn t::, b t, ::, ' 

l1og·y fitl g·yerrnckci által ía1nili,1jn JJropag·álhatilr, 
dc az én fő örön1ö1n 11cn1 al)ba11 úll, l1og·y S01Jhie 
Gróf11al{ a' leánya, 11a11c1n l1og·y Tö1·ök La.jos1ial1-
a' lcá11ya; 's 1nag·an111al{ a' ,,,•izsgálja-n1eg· 1r1i11dcn 
ember 111ag·át'' szcri11t való n1eg·vizsg·üláso111 titán 
cI111o11dl 1aton1, l1og·y é11 a' 1'öröl( Lajos ,1üség·ébcn 
licvélylicdtc111 volna, 11a 'l'. L. Gról' nc 111 volna is. 

A' Jél{clfalusi felül tett l1írt (1gy tarton1 te is 
szép11cl{ találtad. - E11 írla111 a' Ca11ccllúrit1s '!'e-
leki állal 111cg·szcrzctt 'l'acilt1s és nláty,is l{épc 's 
Pirancsi Cuprun1ai felül is a' lt1<lósíLúst. 

Sárosiné11al{ - a' lii Ncn1cs c1nbcrhcz 11em 
1ne11t , I1og·y billc11jc11, és 11og·y a' Nsg·os titt1lust 
cl ne veszítse - eg·y lc,·clct írtam a' Pisc, 1 dol-

, 

gál)on. Ezt 11cr11 java1Io<l, úg·y e'? Erts<l-1ncg· Lc-
l1át a' dolg·ot. 
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I)isch 3 J1oh1ap alalL 2 lc,•clct íra nclce111; 
beteg , olt, lovalcat lccllc ,·c1111ic, 111crt a' Lúgcr
bc11 c]düg·lötlclc, cqt1ipirozni lcclle u1agát, ezek 
miall 500 flot ,·ctL fel li:ölcsön; !{ér, l1og·y szóll
jal{ Sárosiné11al{ , J1og·y szünja-1ncg·, és ámbár 
neki azL a' Jiarúts,ígos aj{111Iúst tette, I1og·y se111 
i11Lcrc•st ncn1 leér a' Sárosi11alc l<ölcsö11 adott 1nint
cu·y 1000 f. capitalisúról, scn1 a' capilalis lctélc

léL 11cu1 sür.Q·eti, fizessen. --

''issza írtatn, 11ogy betört 1803-l)an miatta 
a' fcjcn1 ; n1aga111at ])elé 11cn1 a,·all1alo111. 

Yúlaszo111 ,·étele elült Z<lszor ír, l1og·y szóll
jak Súro ·inénak. Néki l)átorodla111. l\lcg·írtarn Sáro
sinénal<, I1ogy án1bár jól cn1lél{czcn1, l1ogy t•gg·)·lcori 
szólláson1 11chcz.telését vo11la reún1 , 111osL 111ég is 
szóllolc , n1crt a1111alc, a' lci n1ag·át l)ersiili, szcn
telll> liütclcsséo-ci is ,·a1111alc n1i11t a' 111ao-a Il)'U-

� 0 

godaln1n; 's kértcn1, l1ogy a' 111aga bccsiilctéért, 
a' Súrosi 11e,·cknclc tartozó tcl{inlctért, at1s Grosz
mt1lh für dic Groszn1t1tl1 dcs Piscl1 fizessen 11eki · 

' ' 

lJcnn iil a' Sárosi birtol(úba11, 11a lci ]ép bclüle, 

inlcrcsPslül cggyütt n1cg fogja succcssorai11 ,·ehctni 
a' n1il flzct; 's 1>iscl1 fcn)·rgctüzilc l1a J(ároly I1cr
czcg·hcz rccurrúl 's proccssust indít cllc11c. Nc1n 
lHtnon1, l1a n1cg fogod is olvasni 11úla Ic,·clcmet. 
\ ig-)úztan1 1naµ;an1ra l1og·y ollyat írjal,, a' miért 
t'SZL'S és 11c1n prae,'eniúlt és szelídc11 ítélni tudó 
l'n1!Jcrcl, elült pirulnon1 11e }{ellessék. Oilyan cm-
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l)crclc rlölt, a' kilc a' 1ntis cselekedetét mrg·ílél
vé11 11c1n rag·adlalnal,-cl a11nyira , l1ogy ,·al\tá1Ja11
ítéljr11ek, J1a11e111 flcg·mújol, ,·a11 azt l{ér•le11i 111a
goklól, l1a vallyo11 11c111 csl1cltclc e ,·alan1i ollyas 
környiiláll.isok, a' 111cll)1Clc l1oln1i úllalan1 111ég· 
1nost 11c1n értett dolgot juslificúlja11ak. Az illy e

lőtt nem piríLlolc lu<lon1; az az, 'l'c clültccl 11c1n 
fogok. Az a' l1cves asszo11y tt1clon1 isn1ét <ludog. 
'S J1a<l<l clt1dogjo11 ! 's lég·yc11 szcrc11csés 1Jillc11ésc. 
Ezt 11c1n epével, l1a11c111 örün11ncl íron1. Elvesz
tcttcn1 kürülltc az idü111et. Dc a' dolg·ol{ sorúba11 
volL, ]1og·y így érjcn1-el a' czélt. l\lég akl<or E
toilc 111cg· 11c111 l1úzasoclék , 's S01>l1ic c11)1é1n nc111 
lett ,·ol11a. Adict1. 

A' Lc,1élvi,·ü11elc ,,a11 11é11z adva lcöllségre. 
Ncli.i se111mit 11c adj. - Ha 111i }Jénz n1cg·n1nratl a' 
patikába11 , tcd<l posl ára czc11 lc,·clcl\cL. 

•
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XIV. 

};r-Sc,nly(•n 
1 

13. l\lart. 1805 

Érdcn1cs barátorn ! 

1\leg·szcp1Je11tc1n lc\clcdrc. - Ila l{cvélycn ör
, <·ndlictle111 szercncsén1c•11, n1i<lö11 c•z Vélf{Y amaz 
c:-i<'ll'kedl'le1n , vag·y Iclkc11111clc cg·ész fizionorniú
ja Ht<'ffll)'Crlc javallásodat: 11cm Jccll e clszégyc-
11iil, <' úllanon1, 11c111 lccll e sc1j11úll(ozno1r1, 111idön 
l<·, <'ie1l nél{cn1 azt 111011dja , l1og·y javallüsodra 
111osl sz.án1ot 11cn1 tarthalol{; süt 1nidö11 lcvclcclböl 
azt lúlo111, l1og-y csclcl{cdctci1n últal a' csípössé
o-icr i11cr('l'l'llell1;l, 110J1a 111odcsti;ícl és })arátsá,2·ocl 
..... ......, 0 \,...J 

annak nag-y okál az. arany-ér által ol(ozott l{cu-
"<'ll111s(·g·rc ](c•11i? - i\lcgvizsgálta111 1naga1nat. 'fc 
11ék1·111 111·111 csalc l1úlúdalos szcrctctcn1et , l1ancm 
hiz11dali11a111al is érd1·111led. 'f<'ki11tsül{ teltút ,•égig 
a' prorl'ssust. 'J'<' 11t;k.c·1n azt 11en1 ,·<·szed rossi 
111', 1·n, hog-y 111ag-éu1111alc púrlon1ra lcelclc, l1a azt 
l'Sak Ú!.!)' l'sell'k.<·dhPlcn1 is, hogy ,·élc<l ellc11lccz
z<·n1 , !-Ül Í!!azságtala11s,ígg·al ,·ádoljalalc. - Barát-

.. , 
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ságt1nl{ 1ncg·érde1nli, l1ogy ez a' lcis 111cgl1aso11Ias 
Icll(ci11k:cl annál szorosal)ba11 cgy1náshoz forras za. 

Azo11 sorain1, hogy ha a' levélbe zárt 5 lhcíl 
,·ala111i u1eg·1naracl , postára 1r1c11ö lcvclcin1ct in
clítat11á<l-t•l, allcaln1atoss,ígot adtak 11élcc<l ,·alan1it 
ollyal 1no11dani, 1ni11tl1a é11 l{cllctinél go11dosabl} 
volta,n ,·ol11a calculuson1l)a11. - Csalc 1>é11z foro4"
vá11 l(érdésl>e11, nem n1éltö hogy cicn czil{k<'l)·hc! 
mélyc11 l>él>ocsátl{ozza,n. En isn1cre111 a' te lel-
ked' 11cn1cs voltát, 111clly 11e111 elégszilc-n1cg· az
zal, 11ogy azt, a' 1nit német(;SCn mocsliossár11i<tlc 
ncvezl1ctnénlc, nen1 követi, l1a11en-i azo11 ft·lyül 
magát a' lcgdisi11lercssc1lusabl> csclclcc<lctch. üllal 
meg is <licsöílcllc. Dc, édes barálo111, a' l\i illy 
szépc11 érzcsz, l1ocrya11 jutl1alsz te arra, J1ogy 

0 
' 

másfelől ke, eslJl) nc111cs érzt;st tégy l'1·l? - .En

Dcl}rcczc11l>e azért l(üldölc 11éha postür,t , al<í Je
vclck<'L, 110!1a Scn1l)•é111Jen is , a�·yo11 110:,la, inert 
Lélún lcétf elé oszló J>Osla lévé11 , l1a a· Szél\cly
l1íd i oda érl,ezil\, a' Lélai azo11nal indul J3écs 
felé, akür va11 olt a' St•111lyéni al�úr 11incs; hon
nan osztü11 az kü\'ell{ciilc, hog·y a' S<·1ulyl;nl>iil 
érlcczclt lc,·elel(11l·lc g)·al{ra11 11égy 11a1> i:, olt l\cll 
l1c,·cr11i. Vé�·yidc sza,·aidat 1Jarúlsúg·os <;, ii1lé:,,11clc, 
rnclly a' Ieg·é<lesehb ürii1ne azol\11al{, ,t' 1\il\ cg·y

másl �zcrclilc. 
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Térc1< a' 11ag·yjára, az eg·y1násra I1almozolt bot
ránkoz,ísol{ra 's la11ításol{ra.- 'l'e ncn1 szereted az 
újsüg·levelek.bc11 f orogtntni ne,·edet. - Az eg·gyike 
azol{11al{ az íg·y ,·ag·y a1nl'.1g·y ,·aló tctszésclcnek, 
a' 111ikröl Rocl1cfot1caul<l az 111011clja, l1og·y azok 
felelt éppc11 t1g·y 11e1n l{cll dispt1Lál11i n1i11t az fe
lett 11cn1 , l1og·y ez 's a1naz száj ez' 's ez' ízt 
szereti, 's ez és an1az szen1 ezt vagy azt a' színt. 
- A' Sá11dorffyzn1t1s eg·gy szelíd lcaczagást ér
<lcrnlö hiúsüg·, dc azért a' Sándorff

')'al< becsi.ilést
érdemlő e111berel< 111aradI1atnal{, 's a' Virtus ne1n 
elle11po11lja a' Súndorffyz1nus11ak , l1a11en1 az Ari

stotclcs állatása szeri11t a' ce11trun1a a' l{ét el
lenl<czü ellen1)011Lnal<. - Sol< tiszteletet érdemlö 
ne·vck ford(1I11al{-1neg· az ítjság·Ic,·elel{bcn 111i11d a
h:arva , n1i11cl nem aliarva. Prof. Sze11tg·yörg·yi Ist
vá11 felől é11 cgg·)'l{or az ö l1íre 11éllrül eggy <lí
cséretcs jele11Lést tétettem ,·ala1nelly 11émet perio
dict1s 1nunl<ába11. Ez a' nag·y em])er, liinel< mo
destiája 11cn1 volt affcclált 1no(lcstia , 11él{etn clö
ltozla a' jelc11tést cggy lc,·éll)cn , 1ncg· sc1n ál
mod, ún 11og:y az lülc111 eredhetett ,·0I11a, 's czc11 
szölrra fa1i.adt: 11vtc;ov axovCJ1i,a é<;lV Ó t:ratvog. 
Barálo1r1, quotl l)hocbu1n dccuit, c1t1c111 11011 decct? 
- - Ez arra c1nlél<cztct, l1og·y 'fc a' Nén1cth
barált 111k.' !{érésére a' Rcccnsiöh: crá11t, l1allgatsz.
::Nen, l\edYcl]cd a' rcccnsiól{at. Né111ctl1 io·c11, icrent) t) 

én is. Ncn1 ,·allo<l e 111cg I1ogy a' Jc11ai Lilt. ·zci:...
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tung és az Allgcn1ci11e Dcutscl1c Bibliotl1cl{ l<ép
zclhctctle11iil scgéllettélí a' Né1nct Litteratura g·ya
rapodását ? Ha úgy, 11e1n óhajtod e a' l\Iagyar11ak 
is ug·yan azt a' g·yarapodást ? 'S érczvé11 l1ogy e' 
részben r l'e is szolgáll1atsz Nemzctednel{, illö e 
magadat olly okok által elijesztetncd, 1ncllyek 
azt n1t1tatjál{, l1og·y Te a' n1agacl Icl1jénck kitétele 
mellett nc1n akarsz áldozatot nyújtani ? - Hog·y 
'fe nc111 recc11seálsz , arról sc11kinel{ szán1ol11i 
11c1n tartozol, 's 11em is azért l1ozo1n-elö }1og·y 
arra btizdítsalak , nol1a ól1ajtottam vol11a, l1ogy 
buzdításo1n 11élki.il is cselcl<edd, hane1n csak a
zért, l1og·y azt rnutassan1-meg általa, hogy nem 
mind esik az rossz11I a.' mi másként esil<, 1ni11t a' 
11ogy 'f e' vag·y én' vag·y har1nadikt1nk csclel<szik 
és sz�rctne csclelíedni. - Eg·yél)erá11t a' l1i(1ság' 
vécleln1czésc végett még azt 111ondo111, l1ogy a' 
hiúság ug·ya11, ha vastag· l1i11ság, 11c,·etséges bo
londság, és a' 111odcstia ig·c11 szép virttis: <le a' 
fiducia 111ort1m is szép; és azon f elyiil J1ogy az 
olly ember, 111i11t Franl(li11, örön1csL 111eo·vallotta 

0 ' 

l1ogy ö 1Jcn11c jó dózis J1i(1süg· van, 's azt ne1n 
csak líercszt,,é11i 1nódra 111c<röldös11i 11e1n akarta J b ' 

l1anem örült i11líább neki, n1i11thog·y az rug·ója -
's l1a Dcbreczc11 111cgc11g·edi l1ogy t'1g·y nevezzen1 
- i11g·erje a' Virtt1s11al{, rnég· azt jcgyzc1n-n1cg·,
l1og·y a' n1o<lcslia rill(á11 igazi 1nodestia, 110I1a va11
igazi is ; söt hog·y az 1nég alíkor is g·ri1nász,
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1niJ(Ol' azt hiszi n1ag·�1röl, J1og·y 11cn1 g·rirnász. A' 
J)iog·én' ro11g·)'ai alatt alig l1a Löbl.l l{evélység· ncn1
,·olt 111i11t a' l)lúló szö11ycg·cs táblázatú szofáján. 
Solíszor el,·011jt1lí 1nagu11l{at a' nag·y sereg·' látá
sától, 11c1n a' csc11dcsség·11clí vag·y pl1ilosophicus 
vagy Lu11yaságból crc<lrtt szeretetéből , l1a11em 
azért, a' 1niérL eg·y fra11czia asszonyság· (talám 
�Jad. dc Scvig·né) ta11ácslotta a' leá11yánal{, l1ogy 
ritl{á11 jelc11jc11-1ncg theütrun1ban, inert 11gyn1ond 
1ncgjelc11ésc trg·y inl{<iblJ magára fogja ·vonni a' 
szemcl{cL; 's r1él1a bosszúból. - -'S l1ogy véget 
vcsscl{ cscvcg·ésc1r111ck , á111bár kiki a' maga sze
mével lát, és csak azt nézi jó11ak, a' 1nit sze-
111ci jó11ak 1nutatnak, mi11clazáltal felette jól cse
lcl{edné11lr, J1a n1cg·c1nlélccz11énk, hogy l1ibázunk 
I1a azt l1issztilí - (isn1ét Rocl1cf oucaulll szóll) -
l1ogy csak 1nagt111l{nak van l1elyé11 csziir1k, és 
1ninden 111ás rossz(1l lép , inert 11c1n í1g·y lép 
1ni11t 111i. 

)linap 1no11dottacl, I1og·y le a' jcít sc1r1 sze
reled , ha atilol{ratori 111ó<lo11 közlik veled. Én is 
azt a' jöL szcrclc1n, a' n1ell)·et vclcn1 clél)b 1ncg
<;Z <'rcltelncli. Azo11ba11 �Ic11Lor-�1i11er,·a 11yal{o11 
raQ;adl·l 'l'clen1acl10L 's l>ércpítctlc a' Cal)·pszó 
lu11czai küzzül a' tct1g·crbe, 's Stilly sol1a sern 
lelt szc]Jh lépést, 1ni11t 111i(lÖ11 a' lV. Hc11ricl1 l1á-
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zassúgi all<ulevclét széljclté1)tc a' i1éll<ül 11o<r Ki-
rályúnal{ co·o·y szót in 1· G , oY 

. t-o " OlllJ011. 011dol11arn te scnt 
vagy 1dcgc11 attól a' mit Dr. l\lcczncr Pál cscle
li:cdctt .�a11�1árl)a11. az Any{ur1n1al' akarnljn cllc11 's
tudta 11cll<ttl incg1Latvün vele a' 'farlartts e1ncti
cust. � Mi dön '"f e a' n1inap az At1tol<rátorol< el-
len k1fal{adtúl ' én ]1allrratta1n ,,] <'>'szo·· 1· . , , L n , " . , azcr 
mert ciig·cin cgg·y 1nc�rg·yözhctctlc11 dclicatcsz tar� 
tóztat ', ott .a' hol láLon1 liog·)' ,·nlnl<i incghatáro
z�Lt  to11t1ssal ino11dja-l,i üllat,isút' és i1cn1 aus 
l\'I1szg·riIT ítél (1o·y a' hoo·y ítél .,, in·'is .. 11 L, . o o , n ( . ,1 a asa-
v�l cllcnkcz11i; - 2szor azért, 111crt Lu<lván J1oo·, 
m1ndc11 dolog l<ülüul1üzü oldal okról Lel{intcll1clik ·, 
tudo,n, l1ogy a' lcgjózauallb ítélettel is lcl1et tl

gya11 azo11 dulog·ról l<ülü11büzüképpc11 ítélni. 3szor 
tapnsztalvá11 111ag·nn1on, l1og·y a' lcg·ig·azahlJnalc tet
szett ítéletet is l<é11tclcn ,1alélc idövcl 1nco·,·,ílloz
tal11on1 , l{épzcll1ctcllc11 tolcrá11ssá lcLtcn1° a' má
sok ítélete cr,í11t. 1Ia11g·atla1r1 111ondon1 , és azt ó
!1ajtot,tan1, l1og·y az idö iryöznc-n1eg· tégrdet czcr1
1gazsag·11alc f élsz('g·ség·c felül. Ila cze1t óhajtáso 1n 
már 111ost tcljcsed,,c lett ,·ol11a, ít<ry n1ost nerr1
1Léltél volna n1cg· a' Cs0I,o 11ay n1t111ktijinalc lciadú
sa cránL Autol{ratori l1atalo1111nal tett jelc11Lés n1iatt. 
- .. �' l{i érzi, J1og·y júL tesze11, a' l{i érzi, hogy
�1zt Jül>l)n11 111i11t ö n1ús tenni 11c1r1 fogja, az az
1llyelé11 lépés által 111cg·clözi a' CaJ)alál{at. É11 ér
zcttc1n , l1ogy Dcbreczc11J1c 1t ni11cs senl<i . a' ki

6 
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HZL a' mu11l<át í1g·y teg·)1C, 111i11t Fő Hadnag·y Fa
zel<as Urnalc seg·cdeln1é,1el és azoli11al< ta11ácsok
kal, a' liik Csolio11ayt életében és utolsó órájiban 
isn1ertél< , én fog·ta1n ,,olna tenni , mert a' mint 
Cicero n1ondja , ezc11 studiu1nol<ban töltvé11-el c
g·ész életemet, ,·icleor l1oc jurc qt1odam meo etc. 
Vag·y azt a' 1nodcstiat g·rimasszolja1n talán, l1ogy . 
azt a' Haln1iak jobban fogjál< tud 11i 1nint én? job
l)a11 e azoli, a' l<il{ solta egg·y sort is 11e111 11yom
tattattak, l1a szintén nél{cm l<cdves és becsiilt ba
rá tairr1 is? J ert1zsálcn1, Jert1zsále1n, Iste1111ek szent 
városa ! ostora és l1ól1érja az Istc11 kezei11e]c azolc 
ellr11 a' kil< nc1n úg·y l1isz11cl{ 's szóllanak mint 
te ! l1og·y 11e111 ,,ag·yok é11 is cgg·yil{e a' te Böl
cseid11rl<, l1ad<l 111ag·asztal11ám é11 is a' megholt 
uarúton1at 11e1n 111isa11tl1ropiú,·al és cynictisi n1ód
<lal , l1ane1n az által l1ogy mcg·l1al,·á11 ö, meg·l1olta-
nak ,1 irg·íl , 1-Iorácz , ÜYid ! etc. etc. 

lfrc11 is , édes barútom , nem kcvésbbé fájt 
az 11�l{c111, hog·y Debrecze11nck jobb fejei, 1r1i11t 
a· Jn1ll)'e11ek, u1i11dc11 l1ízcll{edés 11éll<ül 'l'éo-ed
nc,·czlck elöl, oszlün Fazcl<as Ur Nao-y G ábo�. 1{· I 

' o cs is n1rc Ural{ , l1a t. ·í. a' te lc,·cled szcri11t
l>ebrcczcn!)cn s erik i sem tuLI scm1nit a' Cs. 111isan
thropiájáról és C)'nicltSS}1gáról - füjt 1nondon1 az
r1�·kc1n hogy Debrccze1111Pk joJJlJ fejei liözziil scn
f,1 S<�1n ,·olt a' h.i n1eg·érlett ,·ol11a' és meg nem
iJrt,,•n .bcnnc1n n1cg·botrá11l{ozolt és meo·ítéit -

0 ' 

.. , 
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11em l{evésl)bé fájt, mint a' I1ogy 11éktcl{ fájt en
gem illy botrá11l{oztató alal{ba11 látni. -- l{ié a' hi-
ba , a' botránl{ozóé e , vag·y a' botránl<oztatóé ? 
'S ez , édes baráton1 , ncn1 első eset az én. 111cg
itéléscmbcn. (Epe nélkiil szóllol{. Hallgat11(�l{ l1a 
szavai111ba legkissebb epe eg·yvclcd11e). - 'l'i úgy 
láttok , 's nem tcl1ettcl{ róla , l1og·y úg·y lúltolc. 
lge11 jó; de a' l<i l1elyesen akar ítélni, annak. 
mag·át elébb allcal1natossá lcell te11ni az ítéll1ctés
re; és l1a eg·g·y részről 9sul{ a' 1nag·a sze1nénel{ 
I1iszcn is , illö , l1ogy lég·�·e11 rg·g·y l{is dcfcrcn
tiá,1al azol<11al{ ítélete!{ crá11t, a' l<íl{ 11c111 eg·észc11

érde1netlcnch: fig·ycln1érc. - l{i szerelte ,·alal1a í1gy 
az e111berel<et 111i11t Rot1sscat1, 's l<i ,·olt i11l<ább 
misa11tl1róp ? Ki11clc írásai11 tctszil{ Löbl) cultura 
1ni11t Rot1ssea1.1én 's l<ibc11 ,·olt ,•alal1a több cy
nizm ? Ezcl{ jnco11Lcstabilis állílásol<, 's a' 111a
gyarüzat l1osszas és azoknal{ a' l<il{ Rot1sseat1t ne1n 
is1nerik, értl1etctle11. 'S Cs. l{it teYe cxcn1pláríLl 
magá11al{ az élet' 111ódjába11 , 11cm Rot1sseat1t e? 
az ö g·o11<latla11 , re11dcletlc11, álll1alatla11 , }Jlúnum 
nélktil ,·aló, jún1l)or, szeretetre 1néltó élete nc111 
l1aso11lít0Lt e a' Rot1sseau szép életéI1cz? - Ha 
én Cs. ,1olnél{, 's vissza tel<i11tl1cl11él{ síro111ból , 

's meo·lüt11á1r1 azt a' Lti<lósítást, azt 1no11danám, 
0 

l1ogy ez a' barátoin olly kc(t,,cs illattt l1alotti ál-

{lozatot g·yújtolt síro1n felett, n1clly elfelejteti ve
lem azt a' vastagság·ot a' 111it Haln1i szcgcztetetl 
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sírfá1nra. 'S ti bc1111c111 1ncg·bolrét11l,ozt0I{ ! ti pi
rúJ,,a szóllatol{ rúla ! ti az a11yja' 1ncg·b,1ntatását 
el 11cn1 oszlatjátok ! és cr,1nta1n való szerctetctel{
o1ío1cat nc1n keres a' 111ag·atol{ előtt való 1nent
ség·rc ! - Jól ,,a11 e ez így, édes Szcntgyörgyim? 
·s 1nicso<la ,·isszás Istenség· fascinált-mcg téged
is én cllc11c1n ? - I-la pedig· Or,1osa lettem volna
Csoko11ay11ak, PilütllS i1g1Tan cszc111J.,e nem jutna,
ha n1ég· ann)1ira abI1orrcálnü1n is az 11jság·lcvelbcn
való f org·üst. inert l1iszen, g·yalázato<lra 1no11d-

• 

,·a J1Il1CS. 

'font Joncs 11e,·ü Anitll1s Ro1ná11 '1Vieland ál-
-.. 

tal a11nalí larlatil< a' Ro1nánolc líöztt, a' n1i Jlam-
l<·t a' 'l'rag·ocdiálc lcözött. .l-Iat tó1nl1s ! Ncl1ezcn 
, állalkozlan1 ,,0]11a 1ncg·ol,1asásüra l1a ott nc1n vol
ta,n ,,ol11a, a' 110[ 6. kötet I{on1á11t is örö1nest 
ol,·as a' szc11,,cdö. Nézztl csal{ mit írtam-ki 
hclöle : 

'fhoni Joncs 1. Band, 2. Bt1cl1. 

Lctttc, dic ,vahrhaftig· ,rcise ttnd gl1tI1crzig 
�1n<l, bcQ·111igcn sicli l\lc11sc.:hc11 lu1cl J)i11gc Zll 11eJ1-
1nen · '' ic• si<· sind, ol1ne slcl1 1i1Jcr ihrc 1'Ia11o·cl

t, 

zn l>chlna(•n oder sich zu bcn11il1cn , dicsclLc zu 

.. ' 
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bcsscrn. Sie kön11cn a11 ci11c1n Frct111d , a11 cu1cm 
V cr,ra11<ltcn, an cincn1 Bekan11tcn cinc11 Fcl1ler 
scl1cn , ol1nc dessclbc11 jcrnals g·cgcn dic Pcrson 
sclbst, odcr gcgc11 a11dcrc zu cr,val111c11; t1nd 
dics öfters ol111c dass il1rc Zt1ncigu11g· <las Gc
ring·ste daru11tcr ,,crlicrt. 

ln dcr 'l'l1at, ,,vofcrn cinc g·rossc Ei11sicht 
nicl1t 111it dicscr g·cr11 1ilJerscJ1cndc11 Ge1r11itl1sbc
scl1aff cnl1cit vcrbl111dc11 ist, so solltcn ,vir 11ic
rnals Frct111clscl1aft n1acl1c11 als n1it ci11en1 g·c,vis
sen Gradc von 'l'J1orl1cit, dic ,vir c11tscl1uldigen 
kön11c11. Dc1111 icl1 l1oíl'c 111ci11c Frclu1dc \.rcrdcn 
mir ,,erzcil1'11 \.VC1111 icl1 crliliirc, dasz icl1 kci11cn 
von ih11en i{c1111c, dcr ol111e Felilcr \Yiirc , tintl cs 
solltc 1nir lci<l tl1t111 , ,vc1111 icl1 g·lat1bc11 lcö1111tc, 
icl1 hattc ci11c11 Frcu11cl, dcr 11icl1t fahig· ,vürc, 
die rr1cinig·en zt1 sel1cn. V crzcil1t111g· ,,on di cser 
�\rt crtl1cile11 ,vir gern , u11d ,,crlangc11 so altch 
wic(ler111n. Dics ist ei11e Übt111g der Frel1 11dscl1aft 
11ncl vicllcicl1t keinc vo11 dc11 l111a11g·cncl11nsLen. 
Diesc V crzcihung 1niissc1t \.rir at1cl1 erll1cilc11 0I1nc 
Bcssertt11g Zll verla11g·e11. Es g·ib t ,·icllcicht l{ci11 
gcwisscrcs l(c11nzcicJ1e11 dcr 'l'horhcit, als ,ren11
,vir u11s bcmiil1'11, dic 11atiirlicl1cn Sc]1\.vacl1l1cilen 
{lercr, dic ,vir liebcn, zu ,·crbcsscr11. Dic fcin
ste Zl1Sa1n1nc11sctzl1ng· dcr mcnscltlicJ1c11 Natur lían11 
<'l)cn SO'Yvo]1l a]s das fci11slc Porzcllü11 ci11cn 11'lcckcn 
an sicl1 l1abc11 und dicser ist, ,, ic ich f1irchtc, ])ei 
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bciden ín gleic11em Grad unmöglich herauszu
bring·cn. Glcicl1,vohl l{önnen bcidc noch Muster 
,·on unschatzbarc1n W ertI1c bleibcn. 

• 

Hacc rcs ct jungit junctos et servat amicos. 
É11 azt ,·áro1n tőled , hogy ha rajta1n valamiben

ollyanban, a' 111it ell1allg·atni nen1 /r,ell, mcgbot
ránl{ozol, n1cgítélés előtt szóllíts-meg; 11a pe<lig 
clhaJJo·at 11i Lelle! licress ol{Oliat, a' botránliozást 

t:' ' 

indító esetet szebb színbc11 pracsentálni 1nag·ad-
nak. 'fttlaj(lon tapasztaléiso111ból tudo1n, hog·y csak 
l{e,·és g·yah�orlás által is az en1ber ebbe11 sol{ra 
1nel1et. Ez a' gyal{orlás csclcliedte, hogy 111iclön 
sok tisztelt en1ber Bo11apartén felal{aclt és ötet 
Julius Cacsar11ak 11cveztc , én ötet a' n1ás csapat
beli tisztelt cn1berel{kel hazája Ieg11ag·yobb bol
clogítójúnak 11ézte111. l\lcge111léliezten1 n1it 111onda 
már )lo11tesc1uict1 a: nagy határra terjedett Res
publicáJ{ felül; 1negernlél{cztc111 hog·y Fra11czia Or
sz,íg E11ro1)ába11 és nen1 A1nericába11 feliszil{, hogy 
,, ... iPland, a' l{i 11en1 re1nélt koronát, 's nem is 
cíhajtolt 111ásfélét l1n11eml1a borostyánból fo11ottat, 
már czC'lött régc11 1r1eg·jövenclöltc, l1ogy minek 
lí.eLL ('Jöbb ,·agy t1tóbb 111cg·lc1111i; eszembe jutott 
11ogy liazú11liat 111elly szerencsétlenné tette, l1og·y 
drühs<-g szcri11t ,·aló l{ormányozóji nem ,·oltanak� 

.. ' 
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és l1ogy Lengyel Ország ezért tiint cl az Európa 
superficieséről; 's Bonapartét eg·gy 11ag·y és jó 
cn 1ber11eli néztem, hozzá vévén l{i,1ált azt, hogy 
ö a1111al{ a' frivolus né1Jneli rclig·iót és erkölcsöt 
adott, és l 1og·y 11a rajtt111l{ állana i s  a' választás, 
bizonyosan i11kább élné11l{ cg·gy jó Fcje<lelmi
igazgatás alatt rnint respt11Jlil{ai korn1á11y alatt, 
a' 1101 1nindcn órába11 lehet félni a' tiiz liig·yúla
dásától és a' g·illotí11ck' ,·érontásátóJ. l\lit tartasz 
Te és 111ás Napolcon felül, arra 11eken1 olly ke
vés g·o11tlon1 ,·a11, n1i11t arra, l1og·y a' i\li aL)'án
J{ot a' 1ne1·t tiéddel 1no11do{l e vag·y a' rn,ert tiétl 
néll{til; a' l{i igazán toleráns , 11cn1 csali rclig·io
bcli l1a11en1 1ninde11 egyébféle állatúsba11 is tolc-

, 

rans. En Napoleo11t csal{ azért hozo1n elő, mert 
annyiban ad 1)racsc11ten1 111ateria111 tartozik , a' 
111ennyiben azt állíton1 , hogy a' botránl{ozást in
dító esctel{ben a' nag·y 11al{ és jó11ak is111ért ember 
cselelicdctét za,,aros f orrúsból <leri,,álni lioránt-

. 

sincs olly szép, 111int azt 1nonda11i reü, a' 1nit So-
crates eg·g·y ért11etctle11 l{ö11yvrc, }1ogy a' 1nit ben
ne érteti szép lé,1é11, azt l1(tzza-l<i l)clölc, l1ogy 
az is szép lesz , a' mit 11c1n ért. l\leg·Iel1ct, hogy 
az e1nLcrcl(' isn1érete ezt a' szérJ l1itet clölhr,Li, 

' 

és bízatlanl{odni taníthat. En i11l<á1>b n1cgcsaló-
tlon1, mi11t l1og·y ne111 is1nért dolog·ban arról a' 
kit szercthetcl{ 's szcrctrb111, rútat g·yanítsak. 

Az a' 
1
t101 101 1 a7a001,, az a': l1a az eg·ész
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cn1ucri N cn1zclct csak egg·y ig·azs,:1gtalan c�cl�kc
<lct úllal lchcl11c is 111cg111c11tc11i' ,·csszc11 i11l<abb' 
inint ho<ry clkövclLcssél< , cz1frá11 és l<evélycn 
J iano·zó i�·azs�,<r dc soliszor n1erö ig·azságtalan-

o t, '-"'' 
• 'l" , s,1g. 'fc ttido(l, szi11túgy tudocl 111111t al\ar it, cs 

jolJba11 tudocl 111i11t sol< eier 1ncg· ezer, I1og·y l<ét 
külclesség g·")·aliorta olJy collisi0l)a jö, l1og·y a' 
1,o1•o11 c,yc,On1' n1ellctt is virtus ,·irt11ssal cllen
·kcznc. Dc1noslhc11es cg·gy Aristidcs-Sze11tg·yörgyi
croitclolliozás(1 cn1berncli azt 1no11dotta szemébe,
e> 

• • hog·y ig·nz t1fryn11 a' 1nit mo11<l: dc az 1s igaz,
hO! . .rY az ig·nzs.ig11ali. c1,' ltazct részél'i lcell <tllct1ii !

y.1:ry azl l1io··v1cn1 talá11 l1oo·y te is l1alúlt li.iál-
c t:" t"'J, , e 

tollú! ,·ol11n a' 'fhéhai sziirös l<anl<ós lriol1ol11sos 
néppc'l l�pan1ino11dúsra, l1op:y ö, nc'111 a' 11ép ál
tal 11c;J<i adott , l1anc111 a' n1agn érde111é11cJ< rrzc�
séhc11 aulol\ralori ]1ataI01nn1al 1nng·ú11al< ,·ett gc
ncrúlissüg·a úllal l1azúját 111cg111cnlclle. Ccllc fa
<.'011 <'�i!,rea11lc qui ,·elit par-Lout la 11crfeclio11, 
son , rai 11on1, cn 1111 111ot, c'est l' orgl1cil. -

\lindc11<·l\tl<�l pedig lJccscscbl> dolog a' szc
l'l'lel. Jer barúlon1, liiperlclltil< 1nag·u11I<at, fog·-

. , junk l\1·zct, l;S adjuk a11nyi l.Jizo11)·sága1t cg·)'1r1as 
t•rúnl , alt'> szcrcletü11l<11cl<, J1og·y a' lcgr1ag·")·olJl1 
l izon�O\Sctgg·al érPzlt<'SSUk' ltog·y HZOll a' IlOkol-

.. ' 
�ZE�TGYoRGYI JOZSEFIIEZ. 

11al{ kaJlUji sc111 ,·esz11ck tliadal111al. Te pc<lig czell 
fclyül, édes l)aráto111 , érezz<l liöl<·lcsség·cd11ek, 
hogy a' szcgöny Csol{onayr1é bá11atját closzlassd , 
·s ölet az én szíves tiszteletem felül mcg·g·yözzcl.
A' Jcr11zsálc1n Bölcsei J1aclcl l<iállsa11al< rún1 : ��,,_.. 
szítscl-meg-et, azzal nem gonclolol<. Olrllcl{ szí-
, 1's tisztelettel ·s tántorítl1atatla11 lJarátsaggal. 

l{az111czy Fcrcncz 

• 

\ 

- 7 
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• 

• 

l/:r-Senilyén, d. 23. i\lart. 180'>.

' 

Edcs harátorn, 

, .  

.illi éppen i11dúlunk Váradra, én a' Conscriptio
ncilis Gyűlés n1iatt, Sophie l1ogy Dienes11él a' vi-
zitet ,·éo·re meg·téo·ye · 's most érte1n 1100-y a' 0 b ' , b 

húgom Péchy Sándorné Debrecze11bc 1negyen, és 
így sietek felelni leveledre. - Fájt , azt lát11i 
hogy mind a' te opi11iódban, mind a' Debreczeni 
jobb emberekébe11 alá süllyedtem, és hogy a' Cso
ko11ay an)'ja , meg nem értvén , fija eránt való 
l1áládatlans,1g·g·al, l1ideg·séggel vádol; 's ezek olly 
okok, a' mellyek reá bírhattak , l1ogy 1nagamat 
justificáljarn , ha azt egyébképpe11 te11ni nem le
hetett is, 1nint a' ti vádlástoklíal. Úgy ,·élem, 
I1ogy meg1nutatvá11 azt, hog·y Cs. Rousseauval ha
sonlítatolt öszvc, a' 111isa11thropie-11elí és cynis
me-11ek új vagy bővebb apologia nem kell; l1a 
a' több czikkclyeltbe11 vétkes vag·yok is, azt ké

ren1 töled, I1og·y azt nézzd-el, és szeress azzal 

.. ' 
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is ; - 's így oszlá11 11yl'.tgodt lélekkel vagyok. 
' 

Prof. Buday Ur c11gcn1 clszégyc11ítctt, vissza líü ld-
vé11 a' bát.yja' munkájára tett praenu1neratiót. A' 
mennyire barátság·ának ezen bizonyság·a 1niatt ör
vendek, úgy sajnálorn szívesen, J1og·y azon mun
ka kia<lására tett líöltségci ez által nagyobbodtak; 
és ez valóba11 nem affcctált dclicatesz 1Jcnnern. 
Prof. Buday Úr is a' 'l'c fclcdbül való, sajn:illíoz
va szóll a' Cs. Neologismt1sa felül. Az az a' pun
ctt1m , a' n1cllyben sol1a cgg·yet érteni nc1n f o
gu11lí. Minél is1neretesebb ,•alalii az ítj 11yclvck
kel és az -C1j nyelvel<.' literaturújá11al{ szerc11csés 
előmenetelével , a11nál hajlandóbb an11al{ óhajtá
sára 's követésére, hog·y a' mi nyelvünl(l<.el is az 
történjék; inert ott a' 1101 va11 11en1 1naradhat. Dida
cticus mu11líúlíat 's prcdikátziókat 11eolog·izál.ís nél
kül írl1att1nk: <le 11e1r1 1ni11dcnt a' Stylisticúnak más 
ncmcibc11; 's rr1it tcl1ctü11l{ róla alíár jó a' barátné 
in scnst1 : asszoriy bc.1,r·cít, alíür 11em? n1il'-or nerr1 
mao·ol{ az lrólí l1anc1r1 a' f'ü circt1lusok.l>a11 forgó 

0 ' 

szc1nél)1Ck azzal széltébe11 élnclí? B. \r ay l\Iiklós . 
ncn1 co·o·,·il(c tto·,,an az Irólínalí, dc ne111 is nco-

ot:> J OJ 

Iogizáló, és még· is Sophie felül szóllrá11 Gróf-
11, é nal{ nc,,czi , 11ol1a csali Grófi Asszo1171 ad imi
tatio11en1 Comtesse és Grüfin, 's íg·y ,,a11 ez min
dc11 111ás esetben. Pedig· l11do(l a': Si volct t1sus-t. 
É11 -C1g ·y l1iszc111 , l1og·y cr1g·e1n az ön Szentgyör
g·yi111 itt a' billc11éssel bizo1ryosan 11cm ,·ádol, és 

7 -:� 
•
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cl11iszi, hog·y ha billc11és])eli bolondságo1n vol-
11a , go11<losa11 óv11á1n magamat clöl1ozásától. No
l1a szcrcten1, I1og·y a' bille11és mag·ától jött. -
Élj szerencsése11 , édes barátom, és engedd min
dc11 tartalék 11éllii.il azt 11innem , l1ogy úgy sze
retsz n1i11t ól1ajL0111. 

.. ' 
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XVI. 

77 

:Er-Sernlycn, 31. l\Tarl. 1805. 

Szcrctctrc1nélLó baráL0111 , 

Ez a' Zsidó lJcszólla 11ozzá111 , J1ogy DcJJrcczc11-
lJe megyen , 's azt l(érdi , l1a 110111 1)ara11cs0Iok: ,, 
valamit? Hog·y ne para11cs0I11él( é11 DcJ)rcczc11J)c, 
l1ová mindég· ,·a11 ,,ala111i ír11i , liér11i , ,·ag·y tti<la
kolni való 111. Dc ez cgg·yszcr rü·vi<l lesz Ic,-clcrr1, 
mert hosszalJlJat ír11i 11en1 érl(czen1. Hadd jelen
tein tel1át, J1og·y S01Jl1ie látta VáracloL, 's a' Püs
pökjé11él 's 111ég· 11égy l1c1znál (tölJbl1öz 111c11ni 11cn1 
lehetett a' rossz idö 111iatt) ja,,allást 11ycrL. )Ii11-
den azt liérclczlc , l1og·y l(. F. I1og·y ttidn ill�' 
szerencsés lc1111i ;· 111clcg· h:ézszorílússal graltdúltal( 
barátin1, és a' liik Scptc111l)er olla 11c1n látlali. 
azt 1no11<ljált, l1og·y 111cg·il]o(ltan1, 111cg, íclún1ocl
ta1n , n1cgszé1)iillcn1. Eg·g-y asszon)'S,íg czL 111011(la 
Dic11es11cli a' RI1édci11él tarloLL cslrcli g"yiilcl(c-
zcLbc11: Sic l\dnnc11 stolz SC)'tl attf so ci11c Scl1,vü
gorin, lln(l Il1r Brt1<lcr isL scl1r g·lüch.licl1. D. nzL fc-

' 
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lelte, hogy v�lóban szcre11csés vagyok. l\lint 1ne11-
lek a' czifra vizitel{ ,·égl1cz , arról ne111 szóllol{; 
Sophic a' 111aga tern1észetes tónusában volt, 's 
11e1n csuda, l1a 1ncg·szcrctték: de l1add beszéllem 
eggy szép auftrittját. 

��' 1ni11t Váradot cl akaránk hagyni , lovain

l{at f oo-ták , ·s én mög dolg·aim után jártam , So-
o ' 

pl1ic felül a' szcl{érre, 's a' Baran)-1 Jósef Ur há-

za elölt meg·áll. B. kijő, 's kérdi, ha nem lesz e 
szere11cséje ? Das soll Ih11en \viederfahren ! 's me
�·yen bé. Ott Dobozy Lajos és a' Debreczeni la-

, 

kos �iarg·itai Ur sódaroztak. S0pl1ie széket fog 's 
eszik, 's víga11 ml'.1Iat. l{épzeld ör0mö1net, 1nidön 
a' D. I1úzál1oz vissza térvén szekere1net a' barlí
tom' háza előtt látom-meg , 's érzem , hogy So
phie oda egyedül azért 1ncnt, hogy az én bará
to1nnal{ tegyen siirprenírozó compli1nentet. Bt1csí1-
zunl{, 's é11 n1eleg· szívvel köszöntem-meg Bnak 
azon barátság·át, 1nellyct crántarr1 a' Conscriptio 
ideje alatt mutatott; S0pl1ie is bí1csl'.1zil{, B. neki 
kezet csól(ol, l1át S. csak 1ncgkapja l{ét kézzel 
a' fejét, B. vissza vo11ja mag·át, S. öszve csókol
ja pajkosság 11élkiil dc baráti tréfával , azután 
neki áll Dobozynak 's utánna �Iargitainak. l\Iarg·i
lai és Baranyi Jósef igen kedves barátjai a' vak 
Gr. 'f örök11cl{. A' 1ncgcsókoltak' öröme nagy volt, 
nz cnyé1n még· nagyobb. 

Egyébcrúnt Várad 11ékcm az által lett neve-

.. , 
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zetessé, l1og·y Sophic ott érzctte-incg a' gyer1nc
kc' 111ozg·ását lVIart. 24dikén. - f\f ost testén oly
lya11 f or1na Ausf chlag terjedett-el , 1ni11t a' f rizli; 
kefélgeti magát kí11jában. Nc1n tavaszi pl1ae110-
mc11011 e ez ? Csak erre az eg·gy l{érdésl{ére arlJ.

, ' 

kerlel{, feleletet, l1a szabad e nel{i fcrde11i? Jlal-
lotta , l1ogy anyá11ak késziilö asszonynak azt tilt
ják = de ne1n szabád e ig ·c11 kevés ideig lenni 
vízbe ? -

Csokonay11ak cg·g·y barátja öszvcakada velem 
Várado11, és azon l{ezdé a' beszédet, I1ogy ig·a
zabb képet Cs. felől tenni 11em lehet mi1tt az é11

festésem volt az újságlevélbc11. Ez a' sorsa az 
c1nberiség11ek. Laudatt1r ab l1is , culpatt1r ab illis. 
Ezen feliil Erdélyből l{ét lc·vclct vettem , cggyet 
1VI. Ország·ról , a' mellybcn n1egl{öszünil{, l1ogy 
néki rugtattam. A' g·á11cs J1clyébcn tcl1át, édes

barátom, inás részről javallást nycrtcn1. Dc az 
valóban fáj11a , ha a' meg·szon1orodott a11ya azt 
hinné 1nég is , I1og·y fiját bántottam 1r1ag·asztalá
so111n1al; és ámbár rr e azt látod jón a]{ , ]1ogy a' 
dologról hallg·assal{ , é11 sztikség·csncl{ ítéle1n , 
l1ogy 111aga1nat a' szeri11t a' mint illöncl{ találom, 
1nentsen1. Félre értet11i szo1nort'.1 dolo<,. 

0 · .l\.' Jeg·közelcbbi í1js,1glcvélben cgg·y tiszte-
letet ér<lc1r1lö Ifjt1 lépe fel mindc11 sziil<sög nélkiil
a' Publicum elébe. Cserei Farl{ast értcn1. Ne,1ét
clhallg·atl1atá vala. Ládd, édesc1n, J1og·y í1jság·lc-
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, elcl{bcn forogl1at 11e\·ü11lí a' néll{ül l1ogy 11iúság·
�·al ,,á<loll1asson a' ,·il;ig·. 

i1Icgcr1g·eclj barúli bizodalmú újabb mentegc
tüzése1n11cli, és szeress. 'fisztelünk mincl l{ettö-

, 

l.üliel. Elj szerencsésc11. 

Ila Németl1 László barátt1nk ellcüldötte már a' 1na
g·a 'fcleh:ijét, az eg·g·yik cxemplárt add en-
11clc a' Zsi(ló11alc; 's 11e felejts felelni , ha 
Sophie fcrcdl1etik e ? 's lág·y 1nelegbe11 e 
,·agy l1idegbc11 ? 

• 

• 

• 

, 

t •• I 
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XVII. 

Kc(l,,es barátom , 

Két órfl alatt inclúlolc S01)hie,,al I{áz1nérba, (le
n' Gyiilésre, 1nelly l\l}tjttsnalc 15(1. fog tartatni, 
mi11d ketten is1nét Semlyé11l)c11 lcsz(i11l{. - A' ,·á
sárkor nem lel1etett szere11csé111 ,,ég·re is111ét meg
látni, l1ol1ni telci11tetelc miatt ez' cgg·yszer bé sem 
menvén arra a' Gyülel{ezetre, 111ell)'et 11ölclen ko
romba olly igen szerctten 1 - a' bcitt érLerr1, a' 
Debreczeni vásári-bcilt. Hát 'fe 1ni11t vagy, éclcs 
barátom , 's tiszteletet érdc1nlö Hit,,escd? Felej
titek e azt a' csa1Jást, mcllyet a' Go11cl\'iselés reá
tok 1nérc? 'S a' veszteség· helyett 11c111 lca1)LOl{ e 
poltolékot? Nél{ed, a' lci jó fé1j és jó atya, 's 
jó gyermeke!{' atyja vagy ezen fcl)'Ül, ól1ajLanám 
ezt az öröinöt, inkább n1i11t czcrcl{11clc 1násol{11ak. 
- Nagy l1íre van a' Billc11üs czifrájú11ak 111i11dcn
szerte. Epe 11éllciil 1nosolyg·on1, J1og·y a' l{i any-
11yi pl1iI0sopl1iát afTecLált , a' csillogás 11alc olly
gyermel{i módra örül. l\Iost tulajdon l{czcivcl ,·t1g-
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ta be ,,olt férje atyjafijai' cselédjének a' fejét egg·y 
tég·l,íval, és kurvanyázva, akassza11ak-fel-czvc ta
szig,ílta-le a' grádicson. Ezt 11evcssiik 1nag·l1nkba, 
és - szünjuh:, 's örvcndjü11k. - Szeretnék veled 
szólla11i a' Bert1tcl1,' 111agyar tcxltlssal is 1negl)Ö
vítetl l{épcs l{önyvc crünt , l1og·y l1allaná1n ítélc-
lcdct. E11 még· 11cm is láttam. Rc1né11ylen1 egyél) 
ítjsúg·a is volt a' vásár11al{. - I(istöl nel{e1n nc
g·ycd nappal ezelőtt érkezett cg·g·y 111c1111yei 
szépség·ii , 28 stropl1ából álló éneke1n , 1nclly
be11 11ázasságoml1oz g·ratulál. Ne tcl{intsük meg 
nen1 érde1nlett 1nagasztalásait. Es ist cine schalc 
Crilik sicl1 <lariiber Zll stossc11. Poéta és Festő 
1nindc11t 11agyít, szebbít. Eng·e1nct tehát cl ne111 
szédít a' 111agasztalás. Dc l1a 111ásnak 1neg·tisztel
tctésére íratott volna is az ·a' szép ,,ers , azt 
n1011da11,1m , hog·y még· szel)b 1nunkát magyarbari 
ne1n is111crek, 1nint a' Superint. Nag·y' tiszteleté
re írt ,·ersét és ezt. Tartoztam vele enne!{ a', 
1nint Poétát, n1i11t 'fudóst, 1nint e1nbert , cggy
crá11t tisztelt barátomnak, l1og·y mu11káját az ö 
becsülete és a' Nemzeté miatt ki11yo111tassa1n , 's

felkiildöttcin Bécsbe, l1ogy nyointassák po1nípásan. 
Ilélj érde111éröl az utolsó stropl1ából: 

1(ét Isten nyit páll)'}Í.t - a' Hír 's a' Szcrelen1 

Eredj! 's a' nemes szív 's isteni értelem, 
1,Iutassd-n1ei;, mit érnek, 

.. , 
SZENTGYORGYI JOZREFIIEZ. 

Ho g)' a' 1ni nt l, á.1n úl ni fogj a di cs öséged ', 

1\' boldogskgra. is hív Unoká.nk téged 
Válasszon vezérnek. 

8:3 

Elj szcrc11csésen, édes bar1ito1n. 1'iszteletre 
méltó hitvesedct S0pl1iemmal cggyiitt szívesen tisz
teljük , 's magunkat ajánljulí barátságodba. 

i9. A pr. 1805. 

•
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XVIII. 

Pönkösd első uapjón. 

Érdc111cs és lelken1-szerettc kedves barátom ! 

Letrátus Urarn elhozta mind a' liépet, 1nind a' 
V 

lc,·clcl. A' liépct várla1n a' 1ni jó lelliii Néme
lhü11liLÖl rég olta , és íg·y 11e111 SiLI'l)l'CJlÍl'OZOtt:

I1a11c111 a' le lc,·clcclc11 édest 11evetlc1n. Azt írod, 
l1ogy ,·clc az in11ep' örö1neit aliarod 1 1e,1cl11i. Az 
i11ncp11eli liét f élc örön1c ,·ag·yo11, testi és lcllii; 
ez azon ,·aló örö111ii11l<, l1og·y a' Sz. L .... licg·ycl-
111ei rajltu1I< clárad11ali etc. a' 1násil<, J1og·y az cm
l)cr ·vig·a11 ,·a11 etc. El)bc11 11incs részc111 , tt1d11illik 
a' ríg·a11 lételbc11, a' 111,ísiliba11 .... - I{öszö11ö1n 
tcl1át 11c1n azt l1ogy az i1111ep' örö1neit 1ievelted,

l1a11cn1 l1og·y i1111epe1n11el< örö1net adtál. - Ezt a' 
képet 1791 bcn Sltrnclcr fcstellc Bécsbe11 90 arany-

. 

ért. (NB. a' kép olly 11agy n1i11t cg·gy ajtó, és a' 
figura élct- 11ag·yság·ba11 tetöLöl fogva talpig inog 
,·an rajta.) ,

r éghetctlcnül szerencsés 1nt111l<ája ,,olt 
Stunucrncli, mert crröl a' képről clöször 'fcsscdih: 

.. , 
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- 2szor az öcsén1nck Pesti szállásaclója 1nég fél
esztendő 111úlva is úg·y 111cg·ismcrtch:, l1og·y 111aga1nat
meg·11c,1cz11c1n ne1n líellctt. Dc a' liép ,·crzcicl1-
nolva ,,a11, és erre is cl lehet mo11dani : ccla est
trcs bie11 fait, 1nais ccla n' est pas bcat1. - A'
rnint 1nost 1ncg·láttam, azt 1no11dotta1n reá, a' mit
Gcn. Gróf Feliete 1nonda Stt1ndcr11elí, 1nitlö11 l{é
pét clliészítcttc: l\!Iacl1en Sie 1nicl1 so scl1ö11 tlncl
ich will Ih11c11 die Halftc 1nci11cs V crmög·c11s scl1cn
kcn. So1)l1ie is1neri a' lré1) Origi11áljút, 111elly most
a' 1ni Né111eLl1ü11k' szol)ájában fiig·g·, és re1néllcn1,
örvc11dcni fog·, l1og·y co1)iáját 1negliapl1atta. -

Edcs barátom , ig·en rég·e11 11e111 ,·alél{ veled, 
és szi11te sziil{ségét érze1n, l1ogy lússalali és cgy
másnal{ szívt111I<et panaszosan az az pa11aszl<oclva 
elibe tég·yiil{. 'ft1a na,1is in alto est! én pedig· so
kat nyele!{ , 's liéntele11 vagyoli kö1111)'C1Jl)séget 
szerezni. Nel1éz a' !rét tiszt líözött liöZlC't11i. Ha

velecl leszel{, lesz panasz ! -
' 

Egg·y Ur vala itt, a' Ili a' Grófnét, dic Ncu-
gebacl{c11e, Zilal1on látta a' G)1iilC,scn. ,, Szé1> asz
szony, sollat olvasott, dc szü11cllc11ül cs<Íliolja a' 
fé1jét.'' Ez az i.9eg·e11 Úr' reflexiója. Csókolta az 
elsüt is, és azt is szii11ctlc11ül. - IIag·)'juli-1ncg az 
ö örö111cit. Szeg·é11y assszo11yka , l10Q·y e s a k f or
dítását liéri vissza. Hiszc11 é1111ála111 cg·yebc is 
va11 a' 111it vissza liérl1ct11c, n1ég })ellig· talán 
becsesbb egyebe, mint a' for<lílásu. Az az asz-

' 
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szonyka talán azt hiszi , J1ogy é11 neki se1·io ,,a
gyok clle11ség·c. Pedig· é11 1ninclr11 billeg·etö cse
lekedeteit 1nosolyg·on1, 111ég· pedig· olly csendes 
Yérrcl, a' 1nill�'et ö 11cn1 is képzelhet; 's l1a Wie
la11d11ak Arislippjét vissza kívá11tan1, az azért ,rolt, 
inert félten1 l1og·y 36 tón1us n1unká111 ·cso11kán ma
rad. Pedig még l{ét 'l'ó1nusa 11ála ,,ag·yo11. Ol1aj
ton1 l1ogy ,,clc öszve jöl1essek, l1adcl siissc1n 1neg 
hideg tüz11él. - Annyi szép tulajdonsággal Jnin
den eszes sőt 1nég a' 11e1n eszes en1ber' ja,·allü
sát is vcrscherzolni ! 's abban lelni minden örö
mét, hog·y Grófné! -

Bertucl1nak Bilder Bucl1ját ismerem Németül. 
Az Ipam megl1ordatta. De mag·yarban még csak 
a' Prospecttisát láttarr1. Azt a' 1nit látta1n , nékc1n 
nagyo11 tetszil{. A' mt111ka nicht systen1atiscl1, söt 
merő Spiel,,·crk. Dc a' képek ig·en szép cl(, és en
ne le is va11 haszna. A' mag·yar textus jobb kéz-
1Jr aliadt mi11t rcn1éI11i mertem. Azonba11 én er
ről ne1n ítéll1etek , 111ert ideg·en vagyok a' tudo-
1nányban, 's 11a az ncn1 ,,oJnél{ is, kevés a' n1it 
híll1atél<. Dc S0pl1icn1 l1or<latni fogja. 

' 

Edes baráto1n, az özvcgye11létcl keserves l{c-
nyér a1111ak a' ki a' l1ázas élet' boldog·ság·ait 1neg·
kóslolá. 15 napja hog·y Sophicmtól clválta1n , ·s 
már rcpiílnélc hozzá l1a lcJ1ct11c. J(Lniusba11 csak
ugya11 meg fogom látni. Dc elébb lég·ed lc1tlak 
1neg, 1nihelyt lel1et. 

11 

.. ' 

S7,EN1'GYURGYI JOZSEFIIEZ. 87 

Eg·g·y cso111ó kö11yvet küldöl( Bécsbe , - ál
talatok, Orthodoxusok által, condc1n11ált magyar
sággal írottakat, hogy 11yomtassák-de ha rosszak 
is, l1a 11yelvetrontók is, l 1a bennnii11lcet 111ocsok
ba keverő!{ is , l1agyjátol( í1gy - ct se ve11eran
tur - elég· az hogy J{azinczyt szereti az illyek
bc11 I{is - 's arra lcérlek , hogy l1a tudsz valami 
jó embert, a' kire azt bízni le11ct, és a' l{i a' 
l1éten mcg·ye11 Pestre a' vásárra, add által 11cki, 
's kérd, l1ogy ,,ig·ye-cl RiclcI11ck Pestre. É11 a' 
Legátusra bízon1, hogy adja Scl1rnidtnek; 11cki ta
lán Lesz nem sokára alkal1natossúga. Dc l1a tudsz 

· ollyat., a' melly 11amarább 1négy, scg·íts rajtam.
- Hát Hitvesed, hát a' szép kis 1nenyecslí:e Spál1-
né mint ·va1111al{? Régen nem láttalak be1111cteliet,
barátim, pedig olly közel Iakt111k ! l\fíg n1ég Sá
rosiné keg·yes volt eránta1n, többet f orogta1n közl
tctek.

Elj szerc11csésen édes baráto111 , ·s tarts-n1cQ· 
becses emlékezetedl)cn. 
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l{u11mér, August 811. 1805. 

Lclkc1n' l1ccscs fele ! lpl1igcnie 1ncgsziilrlclt. 'f c 
,·agy az első a' ki11cl{ ezt íro1n, 111in(l ltlÍl<'tclatos
.vágból, pél<látalan és so11a 111cg· nc111 értlcmclhe
tC, l)arúlságodért - 111irlcl a�. atyai örö11i1iek édes 
t<i érzésébe1i, is1ncr,·én eléggé, 111clly igen tiéi<l 
ezrk az érzéscl<., 111t•ll)1Cl{l<.cl lclke111 111osl cl van 
tcl, e. In1ácl, a szeretett a11yja Lcg·11a1) éjféli 11 ol
ta reggrli 4ig- szc·11, Ptlcll. A' g·ycr1ncl<. ép, nagy, 
és gyü11)·orii. n1c•g pedig· 111•111 csal<. az é11 szc-
1nc•i11n1el\. l(c·rrszlsziiléji B. ,v cssclé1l)'i l\lih1ós és 
az ö Jlfl!l) lell\ii fclt·sc·g:c; <t' gycrn1cl(ct B. S1llé1l)'J 
�lagd,1lt•na l(i.sasszo11y fogja a' l{crcszlvíz alá 11y(1j
tani: 'fc 11edig· éd<'S Szc11Lg·yörg)·in1, l\ctl, cs l1it
' l'�edclt•l l\0111úl\11al\ , ag)·lok 1ncgl<.ér, e. li'iizzc-ösz
' t' lc·ll\t'inl\el l'Z az. aclt1s 1Íjltbb lá1iczolikttl, 1ni11t
h11gy s�o1·osabb1·<t fíizcll<'l11iel<. lcl1clell<'tl. 

l�z1·11 ll',,<·l<·111C'L , é,·c;11. a' Dol,ozy 11úr.11ál i\1ar
�·ila1 l rlol jarj , t�u·érc, l1a 11i11cs e l)C'J1reczcnl>c11 
}Jéll. {;rúr 'l'öruh: Józ5ef (rr, a' S0pl1ie ()11l{cljc, 

sz.E \'TC,YiiRC:YI Jo:r,sr.FTIEZ.

és I1a oll , a11, 1\<1rcssd-f1·l, ol, assd-l'el elöli<' le·\ 1 -

lcn1cl ·s ajúnlj c•11g·c1nct Sopliic, al es Jpl1iu·c•11i1•
vcl al.yafisúg·os f.rr.ílziájiha; 1'Iag·a,l p<'diu· l\t�rd , 
hogy 'fc;g.<'d<·l 11ézz<·11 t'1i:ry. 111int 11c;J\c•1n harülo-
1nat ·s jcíltévü1nc•l. Spal1 lTrat és a' Szc·p S11..,it l{c:rd 
l1asonlól\épp<·11 I(o1núi11h.nal\. Nel\c111 az a' lco l't1h)1 ::, 

vág·yúso111, ]1ou·y 111a!ra111al c�s az t'll)·C-i1nl'kl'l a· 
Jó](l1oz csallhassa111; 's <'ZL az. .íldúsl 11� u11101n ;i

tyai clsi, csól\01nn1al a' his l<'iz�i hu1nlok.1r,1. 1la 
Oobozy ,\lihúl)', )lil1iil) né és JJajus ·s Bara11) i Jó
zs<'f harúli111 J ><'hrc·cz<'nhe11 , annak, ezt jelc·11lsd 
tlél\.i]c is n1i11L l\OlllcÍÍlllllHlc. J�lj SZC1'('11l'Sésen . (;S

szrrc'sS. 

1\z ()nl(<'liinl\ncl( )\ézc,<Íl(t1nl{l(al jclc11lsd liotry n1a 
in1lt'il '"'"!"111 ,,c>..,lú11 )lisl\011 zra 1s. 

ti:--.1.tcli,d hat .'itotl 

l\azinczy l<'l'rc1u.:z 
• 

-----
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xx. 

J{azn1ér, 5. 7br 180�, 

• 

l�dcs barúton1. 

.H oln1i ludósílúsok, 111<'ll1rckct gazclas,,g-01n felül 
vrttcn1 Scnil)·0nböl, l{özcl l{ét I1ötirr ln111yl{odások 
köztt tarlotlúl{ lclkc111ct, ·s ann)'ira viltclc, l1ogy 
nag)'Oll 111c1..rijedt az Ipan1, 's vagy forró 11ya,·a
lyától féltett, ,·agy súrgasúg-tól, n1crt I1i(lcg l1ideg 
kdrn)·él(t'ZC'll nl<'g· rcltc•11tö l1üség·g·cl. \' égre nya
,·alyúnt súrg·asúgg·ú dcciclúlla n1agút. Ilú11ytatója 's 
n1a11núja , 1ni11cl'-<'lÜltc Dr l\lcczn<'rt n1cg·l(apI1a
tíi11l, , 1neg-szabadítolt a' 11ag-yj,ttúl. .Jol,ban va
g)'Ol\., cle .dagad, a \'ag·yol{. 1'Iccz11cr azt 1no11dja, 
hog)' a' ('úra jól 1ncnt, 's rl1el)nrl)arút prncscribúlt 
..,{lliúkl(al. Isn1c·rc·111 a' tt)·n, al1·úl; 1791 bc11 sol\úig 
kínzott. f'él, é11 a' rc·cidi, útül, 11c111 111eg)el\ St•1n
lyénb�, 1101 új J1istoriúl( vúrnalc. - Bút)·ún1 l)éclt)' 
l!nre Ur közbe, <'lelte 111ag·út. ,1<'glátjuk rnil ll)rcrck. 
1�11 Szl;p11altnot , álasztollant lal\üítl é� birtokítl a· 
n1c\\ellc , a\ó rüldck11ck ecrcry részC:·l ·s ccrv11eI1·i11y 

ro� • �J ' 

• 

RZEXTGYÖRGYI JÓZREFIJE::t,, nt 

emberi. A' ](él ulolsöt ne1n óhajtja .J<JZSÍ, és nrn1 
tudo111 1ni lesz a' dologból. Sophic ll!fY 1 1/2 órányi
ra lesz in1ü<lYa szeretett jó szüléjilöl, é11 pedig 
Ipa1ntöl és nc1pan1töl, l(il{ 11gy szeretne!{ 111inl gycr
mckclcct 's scg·(!llcnek. Leg11ag·yolJl) az , hogy 
Semlyéntöl csc1n 1ncsszc, hol 11yug·odaln1at 11cn1 
várl1a télc. 

Sophic SZÍVCSCll l{ÜSZÜtll. lJ�r)'.lll ('Zl paran
csoltál{ sziiléji, u1idü11 n1é�· 11c111 g·ondolta111 l1og·y 
itt 1ru1radok. A' lcis J;'izsi c·g·!:rY szl;p g·)·crn1ck. 
�Iintcg·y eg·µ:y l1cl<'S volt, 111idü11 ,·ala1nclly l(clés 
ütüttc ki n1agút rajta, 1nelly 111íg· r<'jtve ,,oJL, a· 
Búba clvesztcltc rc111ényél u1cg·u1aradúsn crá11t. 
l„útla<l ,·ol11a nl\l(or, hog·y az az asszonyka, a' lci 
viselős h.orúba11 sc111 hitte 111ég· l1ooy sz1•rctni 

'- ' r"\ 

l'ogja g„y<·r111<'l(t;t, n1il ll'Y<' ! - .i\'1;rry napos ,·olt 
a· g ·ycr111el\c, n1idö11 111ng·úhoz szüllít, és b('szélli 
últnút: Iphi 111,ír júr<> , l1cszéllü g·yc•rn1cl{ ,·olt; 
cgg)·iilt sét.ílt , ele ; ·s az a11)·júnal\ ezen kérdé
sére �',z.erelsz e1tr1erri t ezt felelte nu1gyarúl: 1'!,'�.e

rele11i ;t/(t1Jl<Ícsli<tf ! Ilúl fog·sz e Lan(tlni? - l<'o
r1of,· ,lf(t1ti(icsl,<t ! - ,\l<'ll)' holdog· érzesel\ ! 

J{og)' lc,·<·lc111 l\ezcdhc' 111c11L; 01111n11 lt1don1, 
t'S eg·)'t'dí'tl onna11 tudon1, nt<'rl a· Sügoro1n11nk 
l>epi11el( a' l)chr. Yúsúrhan �ag·y (,úhor barúto1n 
n1011dotla ho�)' t-:ophie 1\1 1ya � J(ö,·t;r pedig· 111u
talla 11el(i le, clc•111el is. - Se11l(i sc111 , úlaszolt 
barátsúg·os le, elc1nrc; Lalú11 n1crl 11en1 l1itlél( hog)' 
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Jc,,clcli itt talál. - Hiszcn1 tehát, hog·y levelemet

az anyá1n, a' l1í1gom, és Dobozy i,s vette. - Az

Onlicl 11c1n ,·ala Dcbrcczcnben. Edcs barátom .

áldj. 011 1nccr Isten 111i11dcn örömölil{el ! Hitvese det
� ' 

tiszlclcn1, l)'tínyliáidat 's fiadat ölclc1n. �n szil-

retig itt n1aradoli. l\li ítjság nálatol{ ? Elj sze

rr11csésrn. 
F. I(.

• 

P<;chy lrnrc Bátyám11ali szólló levelcn1ct ajánlo111

harútság·odba. Cselclic<ld hogy rninél elébb 

, <'f!yc. Az én l1úzi clolg-ai1nat illeti; <'S rnr,g
c;yü l és iQ· l{r 11 Y<'n11 ie. 

• 

• 

.. ' 
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XXI. 

l{ázmér, d. 29. 7hr. 11,(1,',

' 

Erdcmcs baráto1n , 

, 

li,n � 1n(>g is rosszíil ,,ag)10li ; a' hi(lcg cll1ag·yott. 
{!e a11nali 11clyélJc nél1a gyíijtog·ató tol,·nj l1öség 
jő rcü111; szí11c1n 11cn1 s:.írg·a lölJl)é, l1a11<'n1 pcty
J1cdt, 's olly g·yc11g·c ,·ng--yoli , ]1og·y scn1 iilni, 
sen1 járni , sc1n liocsiz11i 11c111 Lttdo1r l1ossznsan. 
Nc111 t11do111, 111il{or láL01n 111eg· Sen1lyé11t, I1ol l{c
s<'riisé<r11(•l úo-y sc1n ,·úrol( eo ·�rc})ct. 

0 � �J 

l\la11czi és az i11ason1 ren1é1ryle1n n1cg,·ilL<5h. 
néked lc,·clc111ct, 's le az accll1Sllll10L Péchy I1r1r<· 
Urnali n1cg·l(itldéd , , ·ag·y 11a DcJJrccze111Je11 , olt, 
n1cgndád. 1\zolta sc111n1i tiLdósíl<íson1 11i11cs. Senl{i 
sc111 ír: és ü111bür 111cg·pnrn11csollan1 a' l(ocsisnal\, 
hogy 111 i !te l yt I o,·ai 1ncg·pihc1111c l(, jöjj ö11 , 11c111 j ü11

hc1ncr11 lt) on1lnt. .i\Iost íijra 1nc!.ry 1>nra11csolai(11n; 
l1ogy Lcg·) c11 fólrc 1ni11dc11t 's jöjjü11. 

fia azo11 lí.ütl)'VCl{rc, 111cllycl{ct Jítli11sJJa11 11a
lad Jiag·)'él( , tühbt; szül(ség·cd nc111 lesz, pccsé-
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. 
leld-le, és a' Debr. OcLoberi vúsárlcor �dresszen1 
alatt küldd J{assára, 1ncllé ,·ctvé11 ezt: abzt1gc
l)cn bcy1n 1Icrr11 ,·011 Ncu111á11yi, i11 J{ascl1au; 's 
adassd-n1cg a' J{assai J{alap-áros Róznrr-ncl{, ki
ncl{ boltja a' l{is István J >rsti J{ünyvúros sátora 
1ncllctt ,·an. 

A' mi lccdvcs l{isü11Jc rl11ycrtc a' B. Prónay 
pra<'1niu1nút. Ezt az öreg B. J >rónay László Ex
cel!. fijúnalc, B. f>rcínay Súndor barátomnal{, a' 'fc
lclí.i Jözscr vrj<;ncJc Jc,'cléböl lt1don1. A' leél ftc

cestilel C!J;!J;Y 1�rdélyi ll<'f. J>réd. Púnczl;l, és eg·gy 
Uujcsi Pl<'bánus (I(on1áron1 n1cllctt) a' 11cve Pt1lz

A11tal, 11yc·rl<�lc cl. l\liL mo11cl c•zclí.nrlc 111t111lc�íjok
ra 111ajcl l><'hrcc·zc11? Ila J>ró11ay Dcbrcczcnt Lelte 
YOlna 1Jralict1Lúvá , c'z bizo11yosa11 a' l><'lctildött. 
írúsol\hól c•g-g·y í1jaL lcc;szíLclL volna, 's azt 1no11d
ta volna (n1i11L a' Hir1nondó' rrac1niu111a által 1nun
lc,íra h cv í l<' l l r rö inlc (;ran11nntic{i j olcra) h og·y l' g·g·yik 
SCTII (� rdc llll(' LlC-Jll('g ;\' j utal 111 aL, és h og·y l\iS JlClll

tud 111ng·yarúl ! - l;éltc1n <'Llül, és l{l�rtc111 Jl. J >rü
nay J�.\rlt, l1ogy ])ehr<'cze11bc 11c lcüldjc ítétet

r e! - l(isn<'lc l<in1011dhatalla11úl ürvcndclc. Az Ö

prózája c;s ,·,,rsci lt;vé11 a' n1ag·yarsüg·nnlc lcg·szcJJlJ 
ca11onjai : illö ,·ala , hogy Lhl'orclicus 111unlcúja 
1 rúink nalc e o d<' .\<' J <' g·ycn , 's az lesz ! 

Sophie ina 1ll(;11c ]{i anyjosLúl és lyá11yoslúl 
leg·eléhb lí.ocsin. Virel{eresztanyjú11ál tcszi-1neg· a' 
gycrn1el< az első vizitet. Nö és 11cl1czcdik, azt 

. . , 
SZF.NTGY<JRGYI JOZSEFl(EZ. 9á 

l<aron1 ige11 világosa11 érzi. Az anyja cxcmpláris 
anya, valamint excmpláris feleség! Maga szop
lat, 's teje elég van, és eléggé substanlióz. -
Élj szerencsésen, édes barátom ! hitvcsedct tisz
te leni , gyermekeidet 's rnagadat t>lellck. Atlieu. 
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XXII. 

• 

Er-Sen1lyén 23. xbr. ISOf>. 

Szeretetre-méltó lícdvcs barátom! 

\ z A11striai l\I0narcl1ia Literat11rájúnal{ Évkö11y
reit - ezzel az (1j , dc szül(ség·rs szó,·al bosz
szanta11i al\arlal{ - i1nc l{tildön1. l\üzültöl{, czc11 

• 

E,·liü11)·,·' daral>jai líüztt, fog·otl talú111i a' szép 
l\r1sh:n , issza l{íYánt írüsait is. 1\lo11d<l 11cl{i azt, 
<l' 1nil aliursz; 11ckc1n 111in<l cg·g·)"- - Ezt a' l1osz
szas cso1nö J)roccsst1sos clolg·c}líat lárg·)'azó papiro
'-Ol\at oedig·, 1(érlclí, ndassd-n1eo- Nacry Gúl>or Ur-1 � 0 � 

11ak. 1nrg· Jledig 111inél elélJ1J, és lJizo11yossá té,·ér1 
111ar1adnl nz erú11t, I1og·y lulajdo11 111ag·ú11alí 111er1t 
kl'Z(;hc. 

En (5. \.Urhe11 értc1n-fcl llúz1nér])a. }\.� l\is Fi-
zsil nH'f.!.' 11<·1r1 is1nerle1n ,,0J11a, l1a lül)J) g·)·er1nc'
kt'k l\oztl lúlla1n , olnn nlefr. l\l<'g·11ölt 6 l1éL alatt. 
ntC'[!'ltízolt � ·s r)·zionon1i,1ja evol,·álla 111ag·ál. Olt
, nri.� �Zt'i{éH)l\e. Xel{ell1 l>izo1ryosan l)'ú11yo111, 
1111·rt lta ullie , eszil,. rncry ha fcli\'C lít:{lltez l{ü-' � 

S7.EN'rGYÖilGYI JÚZ�F,FJIEZ. ') i 

�el jt1t, 111i11dég· n' }{épet 11ézi; ·,s cµ;!fY ,·issza
Jövctelcn1n1cl il L lalált Ic,·clél1c11 azt írja �opl1ie. 
l1ogy üsz, e]{elés'i.i11l{ a1111i,·crsariu111ú11, No,'. 11 d,
�é11, ,·tíszo11ra festett líépcn1c'L fclfüg·g·eszl<'ll1· n 
lalra, l1og·y a' g·yer,nc1{ ,·isszatérle1nig· isinPrtli 
l{czdjc11, ·s n1ik.or a' g·ycrmcl{ szcn1ci nlllia ta
padtal{, al{l{or ö 1ni11dég ,ezt a' l1a11got súgja fu
léhe: l)a7Jct ! J>rtJJct ! - Edcs l>arülon1 , 111elly é-
1lcs, 1nclly szc11L érzése}{! 's melly asszo1ry So
phic ! -

Gc11crúlis B. Vay11é 11ckcm Bécsl>ül cg!4·y n1a
gyar lc,·c·lct írt. l\Icg·larto1n azt a' 111aradél(nalí, 
hogy cs11dúllassélí. A11nah� az asszo11yság·11alc 11i11-
cscn 1nása. l\Icg·lel1et , l1ogy cgg·y le,·clkét zúrolí 
eze11 lc,relcml>c. Ha ,,eszed, ,·i<l<l által liérlC'k · 

' ' 

végye bár késön, csak kezedből vegye. 13izony 
11agyolJJJ asszonyt 11en1 isn1erclc. 

Elj szcrc11csésc11, étlcs J1aráto111, 's 1núlassd 
rnag-a<l az E,·l{öny·vel{l{cl , az az esztc11döi l{ü11y-
vckl{el. Az I11a1n1nal szöllottar 11 Rccc11si,íja felől. 
-: ,,rio <las grob ist ! 1non<lá1n. lT11<l ,vic seicl1t ! 
1no11da az a' szeretetre n1éltó rn1l)cr, a' li.i a 
l{ccc11siölJa11 11em a' dt1r,·aságot érzclte, l1a11c111 
a' l1il>ássúgot. Elj szcrc11csésc11 , é<lcs l)aráton1' 
l-IitYcsc<l líczét 's �-ycr1r1cl{cidet csól{olon1, 's k.í
vánol{ ,·íg i1111eplést, ,·íg· (1j eszlc11döt, ,·íg hírr
l{et. Adicu !

----
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• 

• 

XXIII 

2. J n n. 1806.

, 

Edcs baráto111 ! 

. 

Lcvclkécl Lcg11ap cstve érl{ezelt. Ugy tetszil{ , 
J1og·y az Istc11 tég·ed arra választa-l{i, l1og·y 1nin
tlcn e11yl1ülésclibe11, a' 111ellyck engcinct ér11ek, 
Te légy az eszl{öz. Azt 11y1'.ljtottál 11el{cm 1803-
1Ja11, azt 1804ben, azt 1805, 's í111e azo11 kez
ded 1nár 1806ba11 is. l{öszö11öm szíves barátsá
g·odat. Ide zürol{ 5 ftot, fizessd-lii a' Postát; a' 

. .  

pal{étot pedig· litildd által 11él{e1n Pécl1y László O-
csé111nel{ l1ol11ap l1aza jövő liocsisa által. Az ö
csé1n Prof. Szilüg·yi Gál)ornül va11 szállva. - Eze11 
pakétnak, a' 111ellyet a' l{is fi(1 visze11, pedig adj 
helyt, 1níg· l{ezen1I1cz ,·cszc1n. Ez semmi 11e1n e
gyéb, 1ni11t 180i olta ·raló diüriun101n. 

, 

Ren1é11)·len1 , I1og·y az Evkö11yvcl{ lcczedbe11 
lévén , vetted a' Nag·y Gáhor11ak szólló palcétcl 
is , az az , azon prolcálori IJapirosol{at, mellycket 
nelci az Ipam liüldötL, 's álLal adtad neki. Szeret-

• 

.. ' 

SZENTGYORGYI JOZSEFnEz. 

11(:111, ha Nagy Gábor Ur 11ekc111 1nost rala1r1elJ-�, 
13. Geizlert illető irásl{át kiktildenr .

Elj szerencsésen, édes baráto1n ! Gcn. B. \J H)-

11é11ak nem sokára általad nyújtol{ be rggy Icvel
két igen szép 1nag·yar levelére, 111cllyet látni fogsz. 

� 

Aclieu. Csókollak mindnyájatokat. Azt neli<'111 ncn1 
fogod ellenzeni. 1\dieu. 

•
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XXIV. 

J,;r-Scmlyen 16. Fei1r. 1S0fi 

E<lcs lJnralon1 ! 

l(1s11ck ide zárt leveleit g·yö11yörüség·gcl f ogotf 
ol, asni; lcgalál1b azért, l1og·y a' szcgé11y Né1netl1-
11elí állapotja felől n1inL Orvos jobba11 aug·urc1l
J1atsz , 111int é11 azt érteni tu<lon1. A' levelet 
larlsd-1ncg 1níg· 1n�ís ízbc11 is1nét 1Jéküldük. Ak
)(o r Jcilíüldl1ctcd. Szcret11ém l)C<lig édes })aráto1n 

, 

, 

lta rggyszer II0rvüll1 Adá1n11al{ az a' lc,·clc is l{c-
zcdbc akad11a, n1ell)'l>c11 valamit I(á11lizál; inert 
azt a' le,,clct ő ,·issza ,,á1ja tölc1n. 

J-Iog·y a11nál l)izonyosabl,an 1ncglíapl1assa1n a· 
lcvclcl{ct, jó ,,o}na, l 1a a' lcvcllíét, r11cllyct mel
Jé írni fogsz, clörc 111cg·írná<l ; n1crl rre egész 
1;lclcdbc11 kevés szc1npilla11tást tdllesz í1gy, l1og·y 
nllöl 11c kcllessélí retlcg11cd, J1og·y is1nét alJba 
hag·yatják ,,e)ed az írJst. 

l{ét 'fypog·rapl1t1stól vcttc,n az utolsó Postán 
Jcvelct. nlind a' l{cttö azt írja, hogy nyo111tatjáJ< 

• 

HZE�TGYÖRGYI JIJZHEFJJEZ. 10 1 

a' 11álol( lévő íráso1nat. i\.z cgg·yikc czck11clc l{o
�hcfoucattl{l - a' inásilc a' Sylvcslcr Gran11nalicá
Ja. J3czzcg alílcor fog· 1najd fejet cs<Íválni az éti

Sze11L Gyiirg·yirn, l1a azt lútja-rncg. Irg·ulntaLlailttl 
ro11lon1 a' szóL, és solcan 11c1n csalc a' o·ran1111•1_

ticális sz,ílláshan, l1a11cm a' log·icaiba11 i; fo<rn:h: 
J)otr,inlcozni; DcJJreczcn pedig fcszíts<l-inco·cI J\i
ált rcán1. l\IerL 11ckik 11c1n titlcon - J1a11c1n" 111c,r
r1cvcz,·én a' Dcl>reczcnickct-11cvczclcsc11 a'JJelJ

..,

1•

•

Grct1n. J1·óji11aií irgaln1allan vúg·üsokat aclol{. J( l:pzc
Icd azo11JJa11, hogy é11 11cn1 l>éínto1n sc11Ici11ch. :,zc-
1nélyét, 's ne,,ét sc11l(inclc nem crrilítcn1. Az ol)·
lyas 11en1 illilí, 's az 0II1rasl 11e1n csclekszen1. f)e

;-1' Iíirál)'Í 11álczánalc cl kell ,·éLctni .T(ulálól. 
Csóka Ur a' 1ni11ar1 e11 co11f1dcncc azt luda

kozá l )échy Sá11<lorné I-Ií1gon1tül, J1a ,,a}lyo11 az 
é11 szaln1a-üzvegységcn1 11cn1 a' ltázasság·hcli 111eg
l1aso11lás 111unlíf1ja e '? i\lás 11ap egész 1Jarütság-g·a1 
Cs-l1oz 1ncntcm, 's clolvasta1n 11cki a' felcsé!fClrl 
lcvclé}>ől cg·y11ehá11y sort. 'S azt ,·clctlen1 111c·llé 

'

J1ogy ]{érdczüslcödését nem vcszcn1 rossz 11c,·cH, 
,ncrt 11a 1nás él11c illy 1Joss.zít szaln1aüzvca)sérr
lJcn, é11 is l{érdc11ék 0II11at. i\lulalla1n az I1>an1 1e
velé1>öl is annyit, l1og·y láthalja 's J1izo11yság· le
het, J1og·y az cng·cm 11cn1 csal{ 11c111 tüzel, a' 111i11t 
vádoltaLik, l1a11cn1 nag·1ro11 ja,·allja 1noderaliü 1nat 
és arra i11t, l1ogy al>ból a' l<í11usLcíl soha se e11 ... 
gcdjc111 111agan1aL l{iraga(ltat11i a' türlé11l1ctö fell11 · ... 
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\ iilés .íllal. A' S01iJ1ic Jc,·elét 11cn1 tcl1clcn1 a' I(isé 
111c1Ié: i10I1a Szc11t Györg·yi olvashal11á azt is kcz
clettöl fog·,·a 111i11d ,·ég·ig·: <le hicld-cl , l)aráton1 , 
:-:01lhie <'\:ccllc11s feleség· , an1'a J)Cdig szi11Lén a' 
Q.)'Cr111cks<�g·ig· zürllicl1. -

E11 F<'l>rhan Ujhclybc írtam Pécl1y I1nrc Ur11ak 
ecrcrv lc,·clct l1orry Rco·n 1ccz túJ'án lévé11 most t,t-,J ' 0 0 • 

l>Zólljo11 Asszonyün1n1al , és vcg·ye arra, l1og·y 
n1i,·el Pécl1y In1re Ur a' ITaza l>ajai ültal cI,,onatta
lolL az é11 dolg·o111 cli11tézésétöl, 1\.sszm Báryá1r1
('on1üron1y G)'örg·1, lTrat LL'g„yc arbitcr11ck:. Ezc11 
l'el)·iil li:értcn1 is1nét, I1og·y lcg·)'Ü11h: a11ya és fi(1:

t�11 h:criilö1n a' lúrn1,1s 111ódoL; 11c l(é11szcrítscncl\ 
I 

reá. - J) ... a' lc,·clcL az A11yán1nali: úllal a<lta. Es 
jele, J1og·y a' Ic,·él úg·)' ,·ala írva, a' l1ogy i!lili. 
J). J. 11cn1 holdog·t.'dl cg·)·éhhc11 , l1ancn1 abban , 
J1og·y C'on1. G)'· Urat arhitcr11cl( tettél(. A' P. I. el-
1nc11ctcle t1lü11 ,·<.\g·rc {lllal Júttu az 1\11yúm , l1og·y 
ig·azság·on1 ,·an; 11cH1 g·aztlúlJ(odhaton1 é11 Jesztrc
he11 , 11a SzépI1alu1o11 lal(on1 , 's 1ni11Lhog)' c1taljá
ba11 11c111 ali:ar11al( ad11i Rcg·1ncczc11 , - J... 11cn1 

• szc11Ycd-rncg· n1ag·a rncllctt ! - arra az i11ciclc11sre 
julollali:, l1og·y a' l1áza1nl1oz ,·ala1ni kc,,és földet 
<'s 1 k.nszúlót ad11ak:; crnlJcrt épr>cn 11c1n; 's ezer 
l�ftot cszt-cndö11l(é11t. 'l'arLvá11 attól, l1og·y ezt scn1 
l'og·ado1n cl, nclí:cn1 111cg· 11cn1 irtúl{. Dc transpi
rált l1ozzú1n; 111cg·írla ,·alaki. 'S é11 , a' ki  nem 
r'ng·cdcn1 111aga111 111cg·clözlct11i alJba11 a' 1ni szép. 
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�zonr1al cg·gy lc,·clcL írlan1 az Anyún111ak S0pl1ic 
altal, hog·y l(öszönö111 's l)c1111c n1cg·11yugszon1. J(ér
tc1n, J1ogy tcg·ycn le mi 11clcn bosszús cn11é1(ezc
tct , 's lcg·yiinli: jól. l\Iég· nc1n vcLLc1n levelét. 'fa
lcín 1ncgszií11 a' fcrg·ctcg. 

I-Ia ez n1cglcsz, a' fclcségc1net lcI1ozo1n vao·-y 
l{ét J1étre, J1og·y a' ,·ilág· lússa , l1og·y 111cg· ,,; 11

cnyl1iilvc a' J1arag·. Osztá11 nag)'Ol1 szég·yclli azt 
az a11yün1 , l1og·y S0pl1ic cl1nc11,·é11 a' l1ázlól, a· 
Yilág a]Jban a' l1icdclc1nbc11 confirn1últatott, l1ogy 
l\Iil(lós11é11al( is volt oli:a cl1ncnni. Ig·y 1ni11dcn 
l1clyrc J1ozódik, 's 1ni 11tl1ogy 11cm lali:1111lc eu·y
�·yiilL, jól lcl1ctü11lc. 

.. i\lig· bírorn a' lcczcm a' sol( írásban. Élj szc
rc11csésc11 cg·ész l1ázacldal, édes barúto1n. 

, 

tisztelőd 

I(. F. 

•
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Ír-Sc111lyén, 23. Febr. 1806. 

Edcs harúlon1, 

Kuzliin1 velc(l az Ipan1 feleletét a' Lt1cl,·a lévö Re-
, 

cen!-i(,ra, 111elly az Ausztriai 'l't1don1ánj'beli E,·-
ku11j rcl( cg·g·)·ilc daral>jába11 úll; 11c1n az Ipa1n 1>a
ra11t:,olatjálJöl : l1a11cn1 l>arátsúg·IJcíl. J(i11ek ,·a11 
10 uzsú(ra? az I11au111uli e? a' Rcce11sor11al{ e? azt 

t:' � 

é11 11cn1 ltt<lo111, inert é11 Or,·os 11en1 ,·ag·J'űl{. l\Ii11(l 
az <: 1ro··vil( n1co·lércdl1ctclt, 111i11cl a' n1ásilc ,· 's re-

t-o J t' 

cc11seúl11i , felelni, 's a' feleletre is1nét fclel11i, 
úg 'j' szctbrtrl és l'1g·y J„ii/elesséu, 111int a' Gyiiléscl{
he1.. szrtba<l és lcell cllc11l{cz11i a' 1nús ítéletével; 
e:,, 1. J1og·y l1}i11tás és ,·astag·ság· nélk:iil légyen az. 
,\z .\ttsztriai É,· lcü11)•,·el(' llccc11se11sei sok jö h:üny
, el 1·ossz1'tt, sol{ jó li:ü11y·rct .iól, az az dicséret
tel 7 en1lítc11cl,; 's t611tts0Ic ollyan mi11t a' BárJ
cz� cxprcssiöja szcré11t a' va(l Nén1clel{é szol{otl. 
ie11u1. Az Ipa1n tó11usa nem }Já11tó , 's az 11ékcn1 
l' l (.; !!"..., 

' 

' 
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A' l)ebrcczeniel{11ek, édes llarálon1 , az é11

g·losszüin1ra és pracfatirímra Syl,·cslcrI1en, lll'O

tcslál11i , 1ni11L l\Icrg·c11tl1eimnal{, igen is , szabad 
lesz. Adja l·Icr1nes Istc11, a' 11�1clv Pátronusa, l1og-y 
IJrolestatiiljoh': olly 11c,1etség·essé Leg·yc ölccl, n1int 
a' l\Ierg·c11tl1ei1niakat , (11ol1a é11 11e111 tudolc az i; 
protcslaliújol{ felc;l 111i11cl ezidcig· se111111it; azt a
zo111Ja11 Lt1clorn, J1ogy a' l\fergent11ci1nialc a' Né-
1net és 1\.tlsztriai Dirodalo1n Feje alcaralja cllc11 11c
vctség·.) - Dc az olly 11rotestálólc }Jrotcstati,,ja, 
mint a' J)el1rccze11iclcé, - a' Gran1n1atilca Irójit 
értem - azol( elölt a' kik a' dolog·J1oz értenek:, 
bizo11yosa 11 11cvetségcsclJI1 lesz, n1i11t a' 1narolc11yi 
l\1crg·e11LJ1ei1ni lal{osol{é. l\Iég· 111ost is n1os0Iyg·o111, 
l1og·y a1111alc az asztaI11alc a' g·az<lüja , a' hol Té
ge<1 egg··yszer Laláltalalc, ltog·y ,·ítatta, I1og·y 11err1 
íg·y l(cll 111011cla11i festetett, (J)icttu11 est) l1a11cm 
íg·y: festőrlött, 111crt, (1g·y111011 <l , a' festetett ezt 
teszi: ctira,·it ctli</?lid ,·cl te pi11gi; és 11cn1 fért 
a' fejéJJc, J1ogy az űdijtt tcr1ni11atio 11c1n csal{ 1·e

ci71rocit11i (rázöclolt, iilöcliitt, vo11 sicl1 sellJst ge
scI1iiLtelt, a11g·cschlag·c11 igc11 j<íl va11 n1011<lva), 
l1a11em JJassivtn11 is. 'S a' 1>ülcs Gra111n1atica szc
ri11t a' l\Iag·yar 11cm él 11assivun1111al; t�s Í!!Y 11en1 
jül ,·a11 111011d\·a: elvéyeztetett (co11st1111attn11 est), 
ha11en1 a' l\riszlt1s11alc, l1a 111ag·),arí1l szúllolL ,·ol-
11a le a' Ji.eresztfüról , ezt kellett ,·ala 111011da
ni : el,·ég·zödült. - 'S osztá11 11c ncvcsse11 ,  11c 

•
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JJossza111(ocljék az ember! o Debr�czen , Dcbro
rzcn ! -

.r'ö I·Iacl11ag·y Fazekas Ur l)izo11yosan <leréli és 
szép tuclomú11yú , 's ítélni all(almatos ember. 'S 
azt ,·ítatta, hog·y 11c1n jól va11 111011cl,'a: Otla be11,r1,

,·a11 a' I1ázba1t, e' l1elyctt: oda bé va11 a' l1ázba. 
- 'S l1a a' l\Iag·yarsúg· l{,íno11jait, a' Debrcczc-
11iclieL kérdjül{ , 111i11ch1y,Ija11 Fő Had11ag·y Ur11ak
ad11ali: ig·azat (gcl)c11 Rccl1t.) - 'S kinel( ,,an te
l1;;iL ig·aza? Fö 1-Iadnag·y Ur11ak e? ,1ag·y nel{cm?
- Igy jár az e1nJ)er , l1a az usust teszi Crité
riun111al{. - Az é11 lcctl,1cs baráto1n a' FreundinL
l.Jarálo111-11ali: ,,ag·y baráton1 asszo11y11al{ mondja,
inert a' 11.é u:x:ort tévé11, a' barcit1ié ezt teszi: it

.r;o1· arnici. - Hát ElisabctI1a A11g·liac n1iért rnon
<latili E1·zsébet I(ircily1iértctk? l1át l\I. Tl1erésia mi
ért?� Vagy ez sc1n jó ?-De azt fogjátok mon
da11i, l1og·y A11g·elica I{aufma1111t n1iért 11en1 n1on
do1r1 J1tít e' szcri11t Festö1iéncic, l10Iott a' festés 
1nesterség·e által elhíresedett , és az autricc-t, 
Schriftstclleri11-t, 1niért 11cm l(ö1iyví1·ónénak? 'S 
azt 1nondo1n, l1ogy azért, n1ert a' Gescl11nack, 
1nell)'(;L az e1nbcr 11cn1 eröltetl1et , ne1r1 engedi. 
l)c c•z ,·íz a' ti 1naln1otol{ra, 's azt 1nondjátok, 
hog·y 11ag··yon scl1,va11h:c11d a' Gescl1n1ack critériti1n-
1nú , aló tétele ; cgg·yilc azt 1no11dja, l1og·y az ö 
ízlése 111egeng·edi I1ogy l)aráLr1énak 11eveztcssék. 
a· n1úsilc azt, l1og·y az ö ízlése ner11 engedi; 's 

• 

.. . 
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ig·azság·toli: van. (.�sak I1ogy Horatiusnál már a' ki
l(aczag·otL Arl)t1scula 1t 1cg·mondta , hog·y Satis est 
eqtlitcm mil1i plattderc. 

E' 11apol{ba11 édcsc11 el11cvctte1n 1nagamat az 
újság· olvasása alatt. - l\látyási Jóscf, l{it az ö
reg· Do1nokos Ur is jó lró11alc tarta, én pedig· ncn1 
tartoltain 's 11cn1 tartol{, cgg·yil{ ujságlc,·élnel{ u
t-Olsó soraiba11 annunciálja , l1ogy a' l)ró11ay l(ér
<lésére írt pályairása l(ijült. A1111ak titttlusa így 
liezdödil{: T'élelíedés, 1nellyet etc. (a' Rectornál 
va11 az újság·o1n , 's 1ncg·té·vedhctck. Dc sen1mi ! ) 
Ez gcr1nanis111us, 's laLinisn11is. Dissertatio, c111a 
etc. V crst1cl1 etc. - Jóscf nlatt Don1ol{0S Ur cg·gy 
com1ncrciu1not illető broscl1iirt lefordított, és lci
a<lLa, clc meg· 11c111 nevez,·é11 111agát. Ráll1 �látyás, 
al(k:ori l Tjsüg·író, 111cgcaslig·álla azért, liog·y ezt: 
Trat11n, ül)er das Con1n1crz,,·C'sc11 ,·ag·y hogyan is 

' 

,·olt, íg·y tette-ki Alo1n a' kcrcsl{cdés etc. felől. 
Csak l(épzeld , Lt1thcrán11s atyafi tanítja a' Deb
rcGzeni Colosszust és arbiter clcg·a11tiarun1 l1t111-
g·aricaru1not n1ag·1rarra ! - Pedig· Rülhnak ig·azsüg·a 
,,ala, l1og·y czL így lccllclt ,·olna l{ilenni: 

A' kereskedés clö,·itclc f elöl 
,,aJó 

, 

A L O i'J. 
i.\'Icrt . l1aszontala11 ! a' J)cLrccc11is111us ! - az az, 
az a· purilan11si makacssc1g·, mclly nrn1 n1cr 's 
11cn1 is akar scn11niL ,·álLoztalui, bö,·ítcni, 1nég· a' 
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hol látja is J1ogy a' 11yclv azzal sol(aL 11ycrnc -
azt ü�·y l\í\·á11ja. EiryéJ) cránt é11 11JrclYrontó azt 
larton1, hog·y llátl111al( a' J)ol11ol(0S Ur J1il1üját ncn1 

• 1neg·fcddc11i, l1a11c111 111cg·clícsérni ](cllclt volna,
n1crt ü�·y ez az istc11Lclc11 ,v cilsc11,vcificrl(cit szé-::, 

pc11 cll(crültclhclctt ,·ol11a , 's cln1aradL ,,0I11a a'
V A l. <'>.

Xc111, é<lcs J1arúton1 , Dcurcczcn scn1 Gran11nati
cúl>nn, scn1 a' Sy11taxis}1a11, sc111 n' SL,1lisLicáJ)a11, 

l>ír<> 11cn1 Ic]1ct. Valal(i ott szívta a' Ic,·ccrö co-ctt, t, '

az i111pcstül,·a ,·a11. l\Iég Csol{o11ay scn1 rázl1atta
le Cftészc11 n' 111i lcráz11i ,·aló ,·ulL, l)C<lig 11el{i
nag·y n1érléhhc11 adta n1cg· a' lVI{tz.sn az ore ro
tu11<lo 10<1 ui-l.

l\fi11dc11 a' 111aga szeiné,·cl lút, 's I1iJ1úzhat
1ni11<lc11il(ü11I{. Dc azért ürükké rc11dcsncl{ fogon1
tl('Zni, hog·y Prof. Császár Úr, n' Nén1ct nyelv
profc!>sora, és Bécsi 's Gü!Ling·i lal(OS, 's l{ülön
l>c11 is i�·c11 j,, fej, mi11t 1no11dá, J1og·y l(l1lpstock
11cn1 lttdott j<íl 11émcliil, 's Biirg·cr tilly r11sz Jl<>é
ln ,·olt, JL()g·y az ii ,·erscil1ez Jiasonl,ílíal al{ár1nelly
Bursch is tu<l ír11i. Ifát l\Iürton .für,scf Ur, a' Le
xico!_. ra1>l1lts, 111it 11en1 íra a· Dcrt1tcJ1 l{ép e s le ünyvc
1narr: ar 11racfati,íjü11al{ ttlolslí suraiha11 az 1\j szól<
felül, a' hJ·on1péI-yt J1uzvún 11,ra,·alyás cln1ésséa1rcl

" J t,t, 

l'lü ! () l>clölc is DeJJrcczc11 zcng·ctt, n1idö11 azt
írla. I�·)· júr az, a' l{i elfoglalva lé, é11 rna1rátö]b '

az nz a' 11racjtt<lici11m rccc1>Lac J1J'}lüll1cscos és

1 

• 
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ir1fallihililalis últal, fi1111yüsl{odik: az 11j Iról\at 0I
''as11i, 's előre 11e111 l1alall az i<löszaklíal. Jf a Vi

rág· Be11cdcl{lccl , l{is Já11ossal clc. isn1crclcs ,·olt 
�ol11a ', 11cn1 lött ,·ol11a J)akot, 1ning·)',lrt a' l{üny-v
ttll1lusa11, ezt I{épes-/cö11yv így írvá11: J{épes/.:iiiryv 
's 1negta11últa volna, I1og·y a' forradús csal\ a' 110� 
1ni11ati,'t1sJ)a11 cshctil{ 111cg·: I1orkö, h{tsvét ú1·t·i 
etc. �g·yéLcrá11t fordítása cxccllc11s Bcrlt1cl;JJai1. 

. 
Edcs 1aráto1n, g·ent1s irritahilc Pl1il0 Iocrort1n1.

tlac i11 re scilicct u11a 111ultu1n dissirnilcs, a:1 cae
tcra gcinclli ! E11g·ccld , l1og·y 1nacrarr111al< ezt a 
<licséretct adhassam. Egyéhcrá11t ;ondd bt11·tit11ali 
az é11 ])ar,ítnéinaL, én meg· 11c1n lJolrá11l<ozom 
serr1 előttem �,Itala se1n1nit 11c1n ,,csztcsz. '1'olc� 
ra11tiá1r1 11c1n csak a' Hiitet illeti , J1a11c1n a' ll)'el
,·et is. 

Az Ipa111 levele 11a<l<l maradju11 11úlad , n1íg 
látásocll1oz ,·aiaha szcre11csé1n lesz. Élj('lcl{ SZ('
re11csésc11, édcsei1r1 1 Ölellek tisztc]ctlcl 's szr
rctctlcl. 

tisztelő bar,í.(otl 

I{. r'. 
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XXVI. 

Szerelmes barátom , 

Nem tt1d,·án, 11a vettél e Ieg·közelébb híreket 
Győrből, közlö1n veled a' 1 11i szegény Néme
thünknelc ezen szomorú levelét. Rossztíl kell ál
lapotjának lenni, l1ogy már l1ívataljáról is lemon
dott : de lelke 1nég· is olly eleven mint eg·éssé
ges napjaiban volt. - l\1artiusnak 12dikén paoifi-

, 

catio co11cludáltatott Al1nosdo11. P. J. Ur volt a' 
lcözbenjáró. Ug·y viselé1n magamat, a' 1ni11t !{el
lett. A' kész pé11z offertet revocáltálc, és a' he
lyébe eg)Tebet adta!{. 'l'artottalr tőle , hogy én a' 
pénzl1ez ragaszl{odom : én pedig az első szóra 
1nindcn to,Tábl)i go11<lollcozás nélkül reá állék a' 
11em-1)é11zrc, 's szü111ból félha11g· sc1n jött ki il
lelle11séggcl. Igy nc1n ,Tala alkalmatosság a' ki
f akadásra. Lakásoin Szé7,ltalo1n lesz, 's oda Csö
törtökö11 i11dí1Iolc, 11ogy a' 1ncstere1r1bereklicl vé
g·ezzck. l\Iég l\Icijus1Ja11 1neg·Lclepedc1r1 ott. Végre 
tel1át Gsalcugyan lcil>úvok ebből az irtóztató lal)y
rintl1usból. l\Iost nyomtattatni fogok, 's a' mi lJc-

.. , 
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jő, abból apróbb adóss,igaimat csalhalatla11úl fi
zct11i fog·on1. A' nagyobbal{ra is 1naj(l reá jö11 a' 
sor. Csak l1og·y 1neg lesz ,·égre a' n1it olly ré
ge11 o11ajtol{ ! -

Lepecsételt cso1nói1nat, édes baráto1n, }{ér
lek ezen Levelein 111cg·vi,'Öjé11el{ a<l(l kezébe, 
J1og·y még· mi11el{előtte felfelé i11<lúlol{, vcl1essen1. 
Csötörtöl{ön íLLl>a11 leszek, ·s clakadnék, l1a cze11 
papirosaim itt 1naradnánalc. ..._ 

Itt az a' híre, hog·y Gróf '1'ol<li11é g·)'er111ek
ágyban n1eg·l1ala. 'fudsz e bizonyost? 's ha 111cg
l10It, írd-111eg, 1101 l10It-meg·, 's a' g·ycrn1clc élet
be11 maradt e, vagy meg·l1olt az is ? liát a' kis
asszo11y testvére igazá11 fé1jl1ez 1né11e e Szilág·yi 
Lajosl1oz ? szerencsétlenségét szívesc11 sajncilom , 
's levitás, an11yival i11lcálJb epe 11éllciil 1no11do1n, 
I1ogy kár volt neki meg·l1alni. Sok fojtós gyü
mölcs szotyós korába11 lesz jó. Nclci eln1éjc sol{ 
volt, 's szép volt. 

Még eg·g·y Győri levelet lcszclc ide , J1ogy 
nevess, bosszanlcodjül, és öriílj. i.\. • Pápista 1na
gyarság bossza11h:odásra fog g·yúlasztani: 's örül
ni fog·sz azo11 l1og·y Te 11ern Yag·y olly 111inL ö. 
- .1lli 1ie·,•n 'CCtgy1t1ik még meri! ek az ( C{llO<l aJJ
sit) el7,atlrólfistól. Szegény PaJ) ! c1t1od absit ! pe
dig· ő és Gróf 'fclcl{y Jóscf azt tartja 's tartot
ta , l1og·y csak ott va11 az élet , és 111ég scrn kí
vánkozil{ ah}Ja a' boldog·ság·l)a. Levele ollya11 111i11L
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a' Canusiun1 lal{osai11ak clcál<ságol{ , l{il{ct Horátz 
bili11gitise;Ji.ncl{ 11c,,ez ; fele 111agyar, fele <leéili. 
Azo11ban cblJ011 a' Papi férjfií1lJa11 1nég is lel1et 
bccsiil11i, söt 11agyo11 l<ell, 11og·y a' 11aza 11yelvét 
szereti, értlc buzog, és 11aragszili az utolsó Di
acla tör,·é11yérc. - l{iildd ,,issza ezt is, édes })a
rúto111 , l1ogy felvil1csse1n I{ázmérl1a. 

Élj egész l1ázad 11épé,·cl teljes liedvedrc, 's

tiszteletre 's szeretetre 1néltú Hitvcsedct ncve1n
lJe11 1<öszöntscl. Gyerrnel{eidet csól{olon1. l\Iil{or 
l<észűlsz ismét atyasüg·ra? Ne tagadja 1ncg· a' sze„ 
rc11cse tületcl{ ezt az örömöt, 's adjo11 a' ,·ilág·nak.. 
1sn1ét eggy íija11b Szentg·yijrgyi Jósefct. OlellcJ{ 
tisztelettel 's J)arátságg·al eltölt szívvel. -

16 .'\Jarl 1 0� 

' 
El. sok ,·ícr J<1scf 11apokal, édes lJflr{ito1n •.J -e 

• 
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Edcs barütorn. ,

t°J'' 
�Á napollha11 111l'ilatn itt cg·)'llcltúny 11a1>ol\1�· az 
lpa111' lcslvér hútyja, a' 1\·Iislí.olczo11 lal\ozo (;ruf 
'f'ürülc .József. Dcl,rcczcn foro!.t\ ú11 a' I,cszédhc11, 

L 

a' Gr<ífnnl, a' 'J'c nc,·ed jt,la c111lél\czcléhc. Rá 1r1 
r>arn11cs0It, ho�ry ü1nuc1r nincs szcrc11cséjc t<: !{Cd

isn1crni, ncyéJ,c11 tiszlcljclcJ{, és ltél�C!C'I\, hog·�r 
a' 111it izcn, fog·a<l<l ,·alösüg·os barátsiíg·' <;s 1isz
lelct.' jeléül. Ilnllja, ll!f)'n1011d, hogy nél\cd osz
t,ílyrésziil �-)'cng·c i11szö,·c,·é11y jutott. l�gQ·y Gü
iniir ,·ürntC!.f)'CÍ Szolg·cthír6, l'auko, ics 11<'Vt'zelii, 

• 

nzt bcsze1!<5 az 1zc11iincl{ 1nag·ü11al\., l\cYés idör,,J 
1'zcli\lt, ho!{)' iinéki ,·c1Ia111rlly Arca11ttn1a Yan, .1·

1ncllycl csalltalntla11úl scg·ít 111i,1dcnc11 .  a' ki az-
. '· 

znl <�I. lgnz e a' rnit n1011d, nzl é11 LS nz Izcni, 
11en1 lt1dhaljuk: dc azt az Tzrnü hallotla, I10Q·y

1o·cn sol(al\'.an serrítclt, n1éo· ,,edicr 11c111 11a!Ii·-1liY<'. r-, � � C" 

L c Ye le det n' 'fornall�·ai J)oslúrn i,tasí!sad: olt n' 
1 () 
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Postnn1cslcr kérctlcssél( a' lc,·él J)orílél{ jüra íran

dó sorol{ ültal, liOft)' a' Ic,,clct juttassa Paul{O
,·ics Urnnl( l(rzéhe. IIog·y cl 11c tévcssziil( a' dol

g·ot, írry írhal1litd udresszét: 

rrel{i11tcles 1>aul(O\'ÍCS Ur11ak:' 'f. Gö111ö1· Vár-
1neo·vébe11 a' Pt1l11olíi Jüréis Fö Szolo·abíró-

o J , o 

já11al{. 
per CassoYic, 

'I'or11allya. 

\'agy írd-1neg a' le,·elct, pecsételd-le, ledcl rcü 
az adrcsszt, 's J(iildd B. \'ay �Iil{lüs11alí, l1og·y az 
jü1jo11 bö,,chben , ég·ére, 1101 lnl{ il( az a' Paul{O

vics lJr, a' l{i Szol�ralJírcija a' J>utr1ol{i Jüréisnak.
·s Iléirö SzcpC'si l(isasszon)'t ll1rt f<�rjnél? Lcgjol)l>

lenne a' le,·él cli11díliisút rrrészc11 B. Yn)·ra l>íz11i.
Az J1a tetszil{ szóllhnl11a a' 1r1i ()11keliinl{l{cl. Ila

tetszik. , ,·cle111 is para11csoll1alsz ; <·11 a' le,·clct

e Ilciil d ü n1.

E' 11apol(l)a11 eggy 1g·cn li:cd,:es ,·rndt��·iinl\ 
, .'l la i l t. . \ ·éti P111, , n1 o 11 do ni , ig·C' n J\e dy<' s. J1I cg·szc

rc t tc· 111 szép l(ülsöje 's 1ní,·clt le]l\c 1t1iall. EQ·!ry ..... 

a-:r·ön�·ürii fiatal rn1hcr, niintC'g·y 32 Psztdös. Eg·y-

nchá11y eszlc11dcig· l{aton,ísl\odott; 17!)7 tüjc1 11 Olasz 
orszúg·llan clf o�rattnlott , 's Napolcunr1é (azért, 

rnert ig·e11 sol(at liasonlíta 11(;1\i valarnclly küzclriíl 

, alö nL�·jafijúhoz) ludal{ozódoll ercínta, l(i 1,�ff)'('Il, 

.. . 

�ZEN'I'GYO R {;YI J o '.l�F.FJIF.?,. 11 :) 

s n1egérL,·én , J1og·y ö Gr. 1) .... 1 .... , Adju-
lanlja Gróf J\fcrveldt (�e11crúlisunknnlc , pé11zbcli
.scg·cdcle1nmel vala crünta. �=z n1 fiatal Ur .:\lürsl 
szolgálvá11, Vénttst is szolg·últa. l\lárs 1ncgkín1él
te a' sebcl(tÖl: dc a' 111ásilí Istc11ség· l1áládatlan 
volt 11ozzá. Eg·g·y rosszúl gyög·yított g·-rrhca 
strangl1riúL okozott 11el{i. l\J i11den or,·osol{ seo-c-

o 

<lclmévcl sikcrctlcnii! .élt. Eg·�·1,szcr 36 óráig· volt 
vizcllés 11élliül. Valalii 11él{i az Ipa1n l)isszcrtatió
ja fel öl szóllott; ol,1asta azt; éI11i kezdett szerei
\'cl - 's jobb(tn vart! Ré,r;otfct jobl)a11 ! és ú.<JY 

jobban, a' 11og·y azclött sol1a scn1 ! - Ezt 11cm 
azért íro1n, 111crt az Jpa1n' szere: l1a11cn1 azért, 
inert o lly factu1n, a' 1nelly ig·asság·ot J)izo11yít, 
és 'fég·cdet, Orvost, i11lcl'l'sszúl. Ncn1 nc\'czte1n 
\'Olna 111eg· n' 1>nlieust, l1a a' dolog· tud,,a 11cn1

YOI11a 111i11dcnfclé. l(cyés 11apolí 1uulra nzután B. 

S .... ncl\ lcúny és 1\sszony g·ycrrncJ(cí ·valcinak 
11ülu11Jc. 1\zolc is Lizo111'ítoLLúk a' do1g·ot � n1crL az
,tlatt 1níg· a' szcg·é11y Gröf itt ,·ala, Gróf11éja S ... -

, . 
.. cl{nél 111ara<lt. J�n 11c111 vítatol\ scn1n1it : 11e1n 

1no11do1n , l1og·y az Jpan1 szere jú: all11oz én 11en1

érlel( : csalc azt mondon1, l1og·y D. 111it 1r1011<l; 's 

rnit 1nondn11al, a' � ... ck a' D ... 11é sza,,ai ttl:ín. 

l 1t0Isü lC'Ycledb<1n , édes harúto1n, 'l'0Idi11é 

l111lúla erú11t \'úlaszoltúl 11cl(cn1. Elforrott , ala a7, 
� 
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t-ll'<Íltfs' 1Jünalja, a' 111inL írúd. 1\.zt érze11i igen 
,� 111c.Hlö: 's rsl{iiszii1n, J1og·y azt l1alülü11al( ért<5-
�(·l\or én is érzcttc1n, 's szívcsc11 ,íl1njlolta111 11c
l{i. hog·y J,nrútjni11alc 's a' ,1ih-1g11alc, fé1jénclc és 
111ag·ü11al\ élhetett volna. Bár 1ui keserűség· \'Oll 
,·ol11a szí,·c1nl1c11, azt 11cn1 fogta111 volna elfclcj
tent, l1ogy a1111alc a' sirnál vég·c ,·an, és annal{ 
;1· sír11ül ,·ég·énclc Iccll lcn11i. 1-Ia j6I scjdítcn1, 
lc11tl(c<l az a· 1nit é11 írtam, 1ncgfogl1atatla11 ,·olt, 
,·áratla11 ,·olt: hallJ·a,t 11üt a' l{iilcsiint: rneo-foo-J 1a-

o 0 

1nll<tn, ,·áratla11 volt 11élccm is a' mit te írsz. Tr,
,t' l\i l11lajdo11 h.cdvcscid11el{ l1alülát 11rn1 ton1pa, 
l1ancn1 filuzofus lélcl(l{cl ,·isclcll , ezt a' halúlt, 
110111 az c!si, 1neg·ltnllús szc111pillalltüsúba11, 11anen1 
111ég· azltlü11 is Cff)'11ch,í11y nnpJlal, clliíg·yúlt sziv
,·eI ,·iscléd ! - I)c ez a' 1ni cgyn1üso11 ,·aI6 csu
dúlkozást1nl( mC!tsziinil( lc1111i csudúlkozüs, 1ni
J11•lvtL a' dolu-ot 11c111 r<r<ry 11onlb (íl 11ézzülc 1 1 <''-J � n� , 1 

11en1 tül>hckl,t,I, és 1nil1cl)'lt cgy,nüst n1cg·értcni 
aka1julc. Nelíc1n civcsztrlL 1\ét eszlc11dl°in1 11c1n j11l
hnt cszc1nbc ,·isszüs c1ulél{czet 11élkül , sc1n az , 

11c111, ltO�fY olly g·)·er1n,·l{i nHídra e11g·cdén1 1nu-
!.!·,u11at orron1nül fog·,·a httrczollal11i. Az cg yéh 
, <'SzLest•g·cn1et 11,·n1 csali 11c1H saj11úlnn1, ltnnc1n 
nn11al{ 111,·5.r ürvcndel<. Jio�y ne i>r,c11dhcssck a-

• 

zon, niik:or 1nég n1üs is iirvcnd 11cli:c111 n1ialla '? 
r.1·1.r) tin]{ tcliüt C!!) rnüs crú11L ignssü:..rosok ('S i�a
zal( 111ag1111li l1rú11L (g·<'rccl1L l1r1d a11frichtig·). 

-

• 

-
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. A' l)'i:Ífi)'01n11Dli: i{ét foga van, és 3d. Apr. 
-az ('ll jcle11Iétc111lJc11 ejtcttc-lci az cls1'i sz,, J1ang
zású , dc 1nag·a é.Íltal ncn1 értett szúl. Atycl, a
tya, ezt l{czdé rcl1egni. J{épzcled <irö111ün1ct,
hogy az éri nevezctemct mo11<lLa-lci lcgelél)}J, és
hogy mclgyclr szót mon<la lcgclélJb. Az11lú11 111ég
cgyncl1ány 11apig mi11dég· rr1ondla. l\losL azt ell'c
lcjLvé11 egyél> l1ang·oliat ejt. Eg·ésségcs, kövér,
ép, és kedves alélkú g·yerc]i. S01Jl1ic n1agatlal,

, 
feleségedet tisztel. E11 ajünlou1 111ag-an1at 11agy lic-
csil lJarútsüa-odha. ·s iilellrk r!.résr, l{ed, cs h�z-

,., I 

népeddel. J\.dil'u.

•
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Szé1)lclkü ke<l,·cs barátom 
' 

\T cdcl barüts,íg·osan ezen két l)ulellia csszenliücs
l\út. J(ocsi11!<11alc oldalzscbjébe, ncn1 az oldalába,
ha11cn1 a' 110,·,i az iílli a' 1{czé,·cl fcl11yí1l dlto·-

' b lan1-fel azt; ·s S0pl1ie lcét l1clylt 111cg·szomjúz,·ü11
·:,; 111üs ilala 11cu1 1é,·é11, fclbo11tolla 's cgyne}1,í11y
l\orl)'�t ]Jelöl<' lcii,·ott. ,Ezért 1neg·11c11 az cg·f{)'ili
bulell1a tireschbc11. - E11 ide })é11lcl\c11 cstvc ér
ten1, 's l10I11ap az az I(cddc11 reo·o·cl n1écryek bb b ,
hogy az i11nc1J clött való cstvc 1nár I(�iz111értt lc-
hcssü11k. Elhoztan1 a' liis 1��izsit is illő Ié,,én ' '11og·y az a11yün111alc valaha bé1nt1tassam. l\Ia 9 110 1-
napos és 11 napos. Ila I{üvér Imre bátyám1na!
\agy Pécl1y Sü11dor11é J1 (1go1nn1al leszcsz, tt1da
lcoz(ídjül crü11la. Csali az a' l 1íja, hoo·y a' 11aplcc
lcti Bülcsck ellijüjjc11cl{ és ncl{i tö111jG11t, 111irr}1üt
és a' 111i 111indc11 n1irhéÍ11áI joblJ, arr11iyat) 11yújt
�a11ak. Ne,11 csak az é11 sze1ncm láLja tcl1át szép
nc1(. l{ét fog·a n1úr ,·a11, ·s A prilis11ck 27 dilié11 ig·l'rl
:-zerc11csé�e11 ollatolt belé a' ,·accina. De a' 1nclly

• 

-

) 

.. , 
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igen l(örér, olly fclelle elszívta az an ·yjút. Bár 
·nél(ed is ]}cn1t1tathnttan1 ,1ol11a , édes ])arúlon1 : 
's lúthalta<l ,·0J11a azt, a' lii crá11Lacl és a' te l1á
zad erünt üröl(ösc11 le ,·a11 ·Jiötclcz,·c, 111incl azért 
Jncrt atyja crü11t 111cg·clözvc n111tattál barálság·ot, 
111ind azért mert a' l1aláltól mcg1nentctlc<l, 111i11d 
kivált azért, l1og·y élcténelc cgg·yih: irtóztató cpo
cl1ájában 'fc voltál örzö A11g·yala. 

V ctte111 leveledet 's Icc<lvc1n volna mi11dcn 11á
ládatos barátsé1g·o1n 111cllctt ,·clcd Jceg)'Ctlcnül ösz
,·e ,·csz11i. - '\7a}óba11, édes baráto1n, öszve vesz-

. 

1ii, a' szónal( legszorosLb értel1né]Jc11. Sejdíted 
rr1iért és l(i 1niatt. J>ról(átora vag·y a' Rollo és Rol
la forditójá11al<. Szép lell(c<l , libcralis , l1u1núnus 
go11<lolliozúsocl nc111 Lürl1cli, hog·y t'11 azzal a' szér} 
testű asszon11yal 111ás ló1111son ,·afr)·ok: 1nint. ,·ol
ta1n, és ez a' lcg·vilügosbb jele a' te nc111t'S lel
h.cd11clc. Dc ig·asság·lalan \'HffY erá11la1n. Entlékcz
zöl vad bü11tüsira. Az eszelős ,,issza l{tildi Ic,·c
le111cL, - a' N1\G)- Bacsün)1inalc elúr11l 's \'EL]� 
,·isszüllcodásba hoz , úg·y hog·y 11clccd ntag·a<lnal\. 
i<.; ("'sol(Onail1oz 1\c'llc 1nen11ed 's ötct i11slr11úl11od. 
Emlél<czzél, hog·y, r11idö11 é11 }1alálra beteg· ,·ol
la111, 1ni11t dül1öslcödölt a' n1ag·a n1akacs fe11c!:lég·é
he:11 l1o�r)' 11c'1n ! soha 11cn1 fo!ron1 lúl11i ! 's n1idö11 
felg·)·óg·)·úlva hozzú 1nc11lcn1, 1nint fogadott! 1\lost 
inéltc,zlaLik. crú11ta111 L11dalcozúd11i. Nc1n 111aradol\ 
adós: é11 is 111rltóztalla1r1 lt1dc1Ii.ozöd11i l1alüla crú11t. 

, 

·-
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és cs11d,íl<l jó SZÍ\'e1ncL ! óJ1ajtotta111 J1og·y a' h,,. 
J1a1nis , olL lég�re11. - Nem 11elci , ha11c1n cgye<lüÍ 
néked adla111 ,·issza litcrütori n1u11IcájáL, 111crt n1a
g·a n1cg·ér<lc111lctLc ,·t1l11a a' fc11yítél(cl , - osztá11 
hiszc,11 a' litcrütori 111t111lca c11yé111 ,·u]L 01Jti1110 ju
re. Etlcs l1aralo1n , 11c lég·y igrtsslir1tal,11i crcin
tf1111 szé71lelli.iísé.lfbűl, és tiírj-cl ollya1111alc 1nint a· 
millye11 i·ltf;ynl1-. I-Iogy tréfü,·al ,,égezzc1n-cJ az 
cllc11 cl' l1<d11í csclcJ{cdctelict tenni 111co· 11cm szii-o 
11ü szér)ség· el1c11 liilo1,1Ja11t lüzeu 1ct, azt 111011<10111 
11ékcd = a' 111it Prof. l)fc(fcl írL l)rof. Ra1nn1lc111el{ . 
rnidl\n ez az <> ,·rrscit liérclle11iil 111c![corri!.lülta. 

' 

\Ici11 Ilerr l)rofcssor ! l\lit dcr 1\.t1sl)csscrung· frcnt-
dcr .\rhcilc11 ist clas ncJ1n1licJ1c ,ric rnit dC'1n _t\.uf-
1--clz('11 dcr lliithc a11f ci11en1 frc1ndcn J(u1)f. \'icJ
lcicht lrag·c ich mci1 \e11 t1nrccl1t : a!Jcr er stcht 
niir su a 1 11 J1cslc11 ,vie icl1 ihn atifsctze. -

Csol(n11ai a' bttbé1· apol11g·ic1j,ít cllc11e1n írta. 
J(is ln1ré11clc 1ncg·írlam, }1(>ftY éppen 11e111 leszek 
1ncgliü11t,·a , J1a lliadJ·a. Hn 11ékcn1 ,·a11 io·azan1 

::, ' 
akúrn1it tllPnd <>, 11cl{c1n és az igassüg·11al\ 11c1r1 
,�rt: ha igaza1n nincs , n1éltó l1og·y 1alioljali. -
En I udon1, n1it írlain ·s érte 11e1n 11irí1Iok. Literá
tori csalúh:ha 11t'1n ereszl{c<lcin: <le az a' tartalék . '

hog·y 1ncfrítélncl{ I1a l{in1011dt)1n a' n1it érzcic, és 
a· n1iL ,·rdakincl{ esnie líi kell 1nondani , c11g·c1n 
uuynn 1ncrr ncn1 11én1ít. - l)rof. Varjasnak J� , 0-
cali!,(1 éncl{ét Syl,·cslcrnclc Gra1nn1alic,íja 1ncllö 

• 

, 

.. , 
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11yo1ntattatán1 cggy praefatióval, melly l1oln1i Böl
cset 111ajd is1nét fejcsóválásra fog rag·ad11i. 

Elj szerc11cséscn édes barátom. Ha a' széIJ 
.. .\sszo11y barátod is111ét 1néltóztatilc róla1n cn1lé
líezni, n1011dd-1r1eg nclri, l1ogy adósa nc1n n1arad
tam. Ha vele leszek , magamat elfelejteni cránta 
nem fogolc, inert bár mi legyelc, paraszt csak 
nem vagyol{. Egyébaránt szercssiik cgyn1ást, édes 
lelkem, jó és szép lcllcii Szentgyörgyim, ezután is 
szent barátsággal. Sophicm csól{ol 1nind tégedet 
magadat, mind egész l1ázad 11épét. Adieu édes 
baráto111. 

Ér-Scrnlyén 18d. l\111ji, 1806. 

ii 



1 ')?..., ,., K.\ZINCZY FRRENCZ LEVELEI 

XXIX. 

Szé1>halom, Jún. 10d. 1806. 
• 

' 

Edcs barúlo111 , 

'rölcm l1alld, I1a talán még· 11cm tud11ád, - a' 
rni szcg·é11y barúLunlí , Né111etl1 László , elaludt. 
Ncn1 l1iú n1cg·rcLtcnés sz01Iott leveleiből, inely-
1yck: szível{ct l1asg·allak, l1a11c111 a' l1alcil11alc clö
érzésc. i'Iüjus11alc 15dil{é11 l1ala-1neg·. Harn1ad nap
pal ezelőtt a' l)ostára 111e11t cseléd clérl{czik, 's 
l1ozza az í1jscig·okat is. l\.z Jpam nc111 vala a' l1áz
nál. Fclbo11to1n az cg·g·yikct, a' Pozsonyi né1nc
tet, 's szcmc111, 111i11ll1a ,·alan1clly cllc11ségcs Dac
mon vczérlcttc ,·ol11a , a' 11cvczctcs 1r1cg·I1oltali' 
szá1na l{özt ezét a' lccd,,cs burátt111lcét pillantja
meg·. Halálánal{ l1frc nc1n jö,'c ,1úrallu11, dc még 
is l{észülcllc11ül lell. l\li11<lég· J1ízcll{edlc1n ,,clc ma
gan1nak, l1og·y 1ncg· fogon1 Ölet lútl1al11i. Ö cltü11t 
's 11incs löbl1é. Dc c111lél\czctc él11i fog· l{üzöttiinlc. 
N�'omban írtan1 Öz,rcg·1rénclc , 's rész,,étc1n által

igyekcztcn1 c11yl1ílcni fújdal111át. A' l{is AriszLipp-

.. ' 

H7.E:--T({Y0IlG YI J O'.lSEFJJEZ. 
1 ·> ,, 

- ,)

" 

hcz is lcllcn1 ro·o·y czédulúcsl\áL cl' l<",·élbc. () 
en 

ugya11 g·ye11g·éhb koríL n1i11t ho�·y nzl clol\'ashal-
ná: de az ntyja szcrcL11i La11ilolla 11c, cn1C'L, dc 
már régolta J(azi1iczJ1 bácsi11ak l1í,·, 's <'Z nr
l{cm jtisL a<lc1 , Ölet ücsén1nck: 's fi.anu1al( szóllí
ta11i. Az é11 adoplió111 crszényéJ>c11 ne111 11yo111 
egg·y fillérnyít is; az azol( dolg·a, a' l(ikrc a' 
szcrc11csc szclidcl>hcn 1nosolyg·olt: dc ,·ag·y öríil
ni fog a' 11c,,czcL11cl(, vag·y 11eH1 Iija a' 111i 1Jará
tu11knalc. -

Ér1 rr1a ncg·yedfél órakor reggel l1agytam cl l{áz
mért, 's ide l(ölLözk.ö<lLc1n. Scn1 njtúrr1 11i11cs felver
ve, sem ablal(o111: dc az építés' go11djai azt l{i,·án
jálc hog·y jcle11 lég·1rcl{ 's jelen leszel{. Ila Napolco11 
tavaly solc ideig sátor alatt üll1cLcLt, n1ég· pedig a' 
hívcs és 11edvcs l1ol11apol{l>a11, 1r1iért 11e é11 a' l1é
vcl{bc11 a' l>olthajtás alalt? ÜlL vag·yolc, édrs l>a
ráto1n, a' 1101 ifJús,íg·o111 ara11y ál1naiba 11 rc111ény
lcLtc111 hog·y Jc1111i fog·olc, és a' l101 111an 1nag·a111aL 
örölcrc l\ircl{cszlyc g·o11dollan1. A' (lo11d, is<'lés a' 
polcol11ak: 1ni11dc11 rcllc11ctcsség·cin l(crcszlül, tig
risclc és súrk.ú111roh: !(özütL , czérlcltc Í1la1nal. niosL 
hát 1nár csalc életet, l1og·y fclcség·e1T111clc 's lcá
nyon1nalc Lirtoh.úban. JJoldog·11alc érczhcsscn1 n1a
ga1nat. Az lpan1 azL az ajú11lúsL Lelle, l1ogy félő 
lévén, }1og·y adósság· 11éJl\ül fel 11e111 épíl11ctcn1 
l1irtelc11 ezt a' 11ag·y all\olnHí11)1t 's oecono1nicus 
épülclci111ct , 111agan1, fclcség·c1r1 's g·ycr111cl{em 's 

11 -:� 

-
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körülttü11It forg·ó cselédcinlt nála maradhatunk. 
Eliocradta1n az aJ· á11Iást fcleségc1nre 's g·yermekem-

o 
' 

re 11éz·vc : dc 1nár n1agam csak itt maradok. Ugy 
jobba11 I1alad a' 1n1111l{a. l\felly szere11cse , hogy 
Ióháto11 11yargalás nélktil két óra alatt S0pl1iem
nál leJ1etclt ! 

Lyá11yon1 ig·e11 szercncsésc11 általesctt a' va�
cinátión; ültalcsctt 111ár az emlöell1agyúsán is. Ep 
és cgésség·cs, 's l{i1nondl1atatla11 örömii11kre van. 

A' llazai Titdósílcísolc Irója l{ultsár István 
Úr - (ez előtt I1árom esztendővel n1ég· 11evelöje 
a' Gr. Feslcticl1 Györg·y cg·g·yctle11 fijünak) - olly 
for1na szo]o·álalot h:észtil tc11ni a' l1azci11ak, mint 

0 

az Allg·cn1. Litcratur Zcitt111g vagy az An11alcn der 
Litcralur 1111cl J{1111st i11 de11 OcsLcrr. Staaten. -
Nu11cit11nát é11 csalt l1arma<l11appal ezelőtt látta1n. 
Hol11ap l{iildön1 Ujl1cl"ybc a' félcszte11dci ])ért, mint
l1ogy lc,·clein1ct ide Ujl1elyl)Öl fog·o111 vc1111i; 's 
n1ao·á11ak: l(t1llsár11alt is ör,,e11<lö Ic,·clct írtam 

0 

szép szü11déltáért. 
I ·Iüt Te édes ])aráto1n, 1ni11t ,·ag)'? 111int van 

tiszteletre tökélletcscn ér<lcn1es Hit,·csccl? 's há
ron1 g1·ern1ekci(l ? 111crt J1iszc11 fia(l lélcl{ben a' 
I1ar111adil( is ! Eclcs baráton1, a' szcrelct, tisz-
lclcL és l1álúdatossüg· érzéseit leg·inl(úl)b akkor 
látszil{ az ember érzeni , 111il(or a' sors cg·ymás
tól messze szagg·atta cl. Ncn1 fog·o111 é11 s0I1a el
felejteni , mennyi és 1uclly fontos baráLság·ol(at 

.. ' 
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vettem Tüled , 's háládatos barátságom felől l)i
zonyos lel1eLsz. Élj szere11cséscn , kedves ba
rátom ! Az Iste11 tartson-1ueg a' Virtus' szentsé
génel( ércztctéseire. 

l1ívcd 

I{azi11czy Fcrc11cz. 
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X.\X. 

zépltalom, Jul 9d. 1806. 

Edcs 1Jarúlon1 ! • 

�\la ·vcszcn1 lc,·clctlcL Ii:ázn1érból , 's azo1111al fe
lelek reá. - Nén1c'll1 Lás;t,ló11é, 111ég· n1i11el{clütlc 
lc,·clc111ct ,·ette , n1l'g·írla 11élccn1 férje ]1alúlát, 's 
clbcszélltc 111i11L l1olt-1nrg·. Er ,var bis auf dc11 
lclzlcn 1\11o·c111>Iic1{ sícl1 o·co·cn,varli<r · sci11 ]ctzlcr 

t, t, t' o, 

Oden1zug ,rar 11ocl1 cin 1Iut1cl1 dcr Liebc; cr t1m-
ar111le 1niclt J1crzlicl1 11ncl l(rüftig· u11ll vcrscl1icd. 
Ei11c11 1\11g·enhlicl\ ,·orher g·nl) ich ih111 scinc11 S0}1n 
hi11a1if, er l((iszlc ih11 1111cl spracI1: }llei1i liebe1· 
S0l11i, 11iei1i SliJJJJi, wer<le ei1i gtlle1· 1lleriscli !

Das ,, are11 scii1e lelzlc11 ,v orte. - Ör,,en<lc](, 
hog·)' t'zt az 1\sszo1ryt a' lcYéllJöl isn1örl1ctcm; ez 
azt n1ulalja, liog·y lellic el6g·gé 1ní,·clt ,·olt, lctsz
helni Né111clhncl{ , és l1og·y g· ycr1nel(C jó l(ézben 
hug·)·atolt. - A' le sznporo<lúsodnal{ szí,·csc11 ür
Ye11dcJ\.. 1\dja .Junö L11cína, ]1og·y a' 111cg·szi.ilctc11-
dii fiú ft·lt·jlcssc-cl sebeidet, n1cll)'Cl{cL szí,·edc11 

• 
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a' I,ajos és l(ároly J1alála ejtett. J�ppc11 ina ol,·a
sán1 Et1ripi<lc::;L 's oLL 111cghöl(l(c11lc111 czc11 során, 
J1og·y a' férfi g·ycrn1cl{ a' J1áz dísze. A' �·011dolaL 
rnintlcnnapi: <le tuclo<l, liog·y a' p0Psis11alí: n1icso
da ereje va11 a' 1ni11dc1111apit is pil(liántti\ tr11i1i, 
's eze11 pilla11tatl)a11 óhajLottan1 , l1og·y I>hig·ic ii(t 
vol11a. _l\.zo111>a11 az Euripides szaya c11g·c111 hél{él
lenség·rc sol1a nem fal{aszt. �lCf{11yt1g·szon1 a' sors 
re11<lclésé11, 's Pliíg·ic 11cke1n, azért 111crt 11c,·c
mct cg·g·yl{or cl,·cszli, és azért 111crt a' Ró1nui és 
ncn1 Dcbrcczc11i l1ítrc 11c,·cllctil{, 11ol1a 111i11cl a' 
k:ét pt111ctu111ot szcrcttc1n ,·0]11a cg·yéJJl{ént, 11cm 
lesz solta lrc,·ésbbé l<:ctl,·cs 1ni11L e(ldig ,·olt, csak 
l{ívá11sügo<l tcljcscdjél<: 's rcn1én)·cii11et n1c�rcsa
latni 11c r11g·edjc. 

J{oczó d úsai11l{a L 111ag·an1 is azo li11a]{ 11ézcn1 a' 
111il<:11cl<: 'l'e 11ézc<l. Légyencl{ an1a11Liu1n irae.-Ncm, 
baráton1, l{ifrjczéscn1, l1ogy ,·cletl üsz,·c,·esz11i a-
1<:arol<:, azo11 lJizo<lalon1' l{ifal{adúsa ,,olt, l1og·)' n1cg·
értesz · 's 1nco·értcttél r 'l'c 111éo· n1indéo· térílo·ctél 

' t, 
• 

0 t" t, 

tt' szép Asszo11y dolgába11. - l(í,·ú11!1aton1 e én 
azt, I1og·y rrc a' ,·élcn1 ell{ö,·rtcltcl(Cl oll)' ,·ilúg·osan 
l1agycl cn1lél{ezcled előtt lcbcg·ni, n1i11L azol{ az én 
c1nlélrczetcn1 elült lclJcg·hctnel( ? IIng·yjul{-n1c!,r az 
cgy111::ís érzéseit a' 1nc1g·ok.' szahadsc:ig·ol\.ban, 's Lürjük 
ollyal<:nal\. eg„yn1ásl, a' 1nill·yc11clc ,·ag·yu11k .. 'fe 111ost
vagy olly(o1·11ia 111int é11 vollrt1n j é11 Jledig· oll1·
forn1ün, 1ni11L Te voltcíl, 1nidö11 gral!1IáltJl tlcil-

!------._ ___ _ 
•
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J)arl{cito1nI1oz 's azt ,·allottad l1ogy mcgté,·cdtem
volt, 's 111idön Csolco11ail1oz 1nentél volt cl, most
vr1gyolr. Ez a' tc1i.i11Lct t0Icransabb11alc tel1ct l)en-
11ii11kct cg)•n1üs11al( érzései 's bá11ásai crá11t. No

kcn1 róla c111lékczni is l(cclvetle11 dolog·, annyival
inl(úbb téríLésc]{ct l1allét11i.

Csol(o11ay ]Jarátt1nl{at l1ozocl-elö 's a' babér 
t)rocessusát. - A' n1it J>fcffcl 1no11dott Ra1n�crncl{,
az íg·c11 ig·az: dc az 11c1n l{árl1oztatja azt a' mit
a' Cs. ,·ersci,·el é11 al{art:-1111 és, a' 1ni11t t1g·yan re-
111é11)·lc11i n1cren1, fog·olc. 1\..' PulJlict1m osztán ítél
jc-111cg·, J1og·y lcl1clctt e , lccllctt e azt cselclccd-
11i a' 111it é11 csclcl{edtcn1. J\..' n1it é11 csclel{edtcm
vol11a, ,,agy cselckszc111, az ollyfor,na ,·olt v0I-
11a, ,·ag·y lesz „ rnint11a valal(i l{i al(ar11á 11yomtat-
11i a' r11ag·a n1unl{,íját, 's é11, látY,í11, l1og·y gon
flatla11 orthograpl1iú,·al írt, ])ollásait n1eg·ig·azíta-
11án1, 's í1g·y adnc1111 sajtó alá. - I{czcn1bcn van
cggy l{ötct 111unh.a , 1nc]l�'11ck tiszta papirosára
i 795bc11 azt írlatn, l1og·y ha az Isten vissza nen1
11oz a' l{iilföldröl , Dayka és l{is baráton1 közös
g·o11d<lal corrig·üljál{, és úgy adjül{-l{i. l\liért ne
i1ibázl1atolt ,,0]11a Csolco11ay ? 's miért ne leI1ctnc
néki 11é1nelly l1ibái11 (1gy ten11i ig·azílást, mint

Dayka 's ]{is János telt ,,olna az c11yé1nc11? É11

11clccd czcl{ct vag·y az ide tartozó o]{ain1at előd
be adtan1: dc 1nco·1nondta 1nár azt co·o·y fra11czia 0 Ob 

Iró, l1og·y co·o·yili. l{iilö11össéo·c az az c1111Jcrcl{11ck V 00 0 '

.. , 
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l1ogy miclön az Igazat , a' 1ni11t látszil{ , bona {i
de keresi!{ 's cllenl{czö okaikat clöhordjt1k , a' 
l1allgató ncn1 arra fig·yclmcz a' mit néki monda
nak, ha11cn1 azon töri az eszét, l1og·y mint clidúl
ja az cllc11kezö állítás tá1nogatásait. 

l{is 11r1réncl{ 1ncg·írtan1, l1og·y l1a azt, a' mit Cs. 
a' babér apolog·iájáí1l írt, ki11yomtatjálc, vele cn
ge111 111cg nc1n bánta11al{, 111crt az é11 vclc1n trium
pl1áltat. - Cs. ösz,,cjövé11 ,·clcn1, 11ag·y 11cI1czte-
lésscl szólla az ujsüg11al( azo11 articulusa f elöl , 
a' n1e1Iy1Jcn az ö babérja attal{írozlatott. Azt l1it
te, l1og·y a' 7>i7,aczét1bc11 l(észiilt az az arlicu
lus. Ell1allg·alhattan1 volna, l1ogy é11 írlan1: dc 
midö11 a' Publict1n111al{ rnondol{ vala1nit, l{ivúlt ba
ráton1 felől, al{kor ])izonyosa11 nc111 111011dol{ oly
lyat ttL(lva, a' rniört pirí1Ino1n l(cllje11. l{i1no11dá1n 
tehát 11éki 1ni11de11 megszcppe11és 11élkül, l1ogy 
azt én írta,n. Cs. 11c1n g·ot1tírozta a' 1nit é11 a' ba

bé1· clle11 írta1n. I-Ia 11el{i va11 ig·aza , győzzön ö : 
ha ncl{e1n van ig·aza,n: úg·y, 1ni11dc11 apolog·iája 
mellett, c11yén1 a' g·yözcdclcn1. I{i részén ,·an 
ttz Ig·azsúg· a' ba])ér dolg·úban, az 11c1n lcl1ct l{ér
dés , csak l1og·y azol{ lég·ye11cl{ a' J)roccssus
ba11 a' Bírák:, a' l{il{ct a' Bíróság· illet. - Csol(o
nay 1ninde11 bizonnyal ig·c11 jó fej és a' leg·szc
rcncsésclJb Poétai Gc11ic ,,o[t: dc l{i 11c111 látja 
azt, l1og·y sol{ 1nt1n]{�íja ,ncrö sze111ct? l\Iint l{cll
jc11 h.iad11i a' 1nás n111nl{üját, 111eg·mutatta111 a' Day-
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Jía ·rcrsciucn, 's a' 'fi lí.ötcl(edéstcl{ Cs. eránL azt 
csclckcdlc, l1og·y ,,íg·yázóbba11 bá11tam , 's Cs-t 
cg·g·y l1el)·Lt a' scl1olio11ol{l)a11 aestl1ctilí.ai tel(i11te
tclí.böl clöhozta1n. I -Iiclcl-cl 11élí.cm, édc1s szc:plelkü 
l)arúlon1, l1og·y a' l)arátsúg·' efféle l(ötelesség·ci-
11elí. telj<'sílésébe11 11i11cs sziil{ség·e111 l\Ic11torra. Dc
1ni11de1111cl( t1tlajdo1i módja ,·a11. i\z, l1og·y az c-
11yé1n 11c111 cg·g·y 111i11dc11bc11 az azéval, a' l{i meg
11cn1 t11dja fog·11i , J1og·y 111i lehet I(lopslockban
szé1) és l1og·y' lcl1ct a' 11é111et11cl{ l1exan1clcrc -
vag·y az azé,·al, a' ki 1ncg· 11e1n Lttdja fog·11i, l1ogy
tartall1atil{ Poetá11al{ Biirg·cr, lí.it ,,ricla11<l és Gö
tl1c is CS1l<lltlf, - cg·g·),ikc Szc11tgyörg·)'Í , 111úsilca
Csúszúr József - az, 111011do1n 

1 
11en1 1nt1talja azt,

I1og·y é11 J1ibúzol{. Sc11st1s positis La11Lu1n acl sen
lie11dun1 rcqt1isilis 11011 fallt111t. 1'Iin<l l(ettc11 1ncg·
,·alljúlol(, rc111én)'le1n, l1og·y az a' túrg·y, a' 1nelly
röl ilt szó , a11, 11el{tcl( 11cn1 ,,olt stúdit1111otok. Dc
hag·yj11l{ ezt, édes 1Jarúto1n, inert ez bizonyosa11
ccro·y azo11 lárrrval( li.özzül a' 1ncll,rcli. crá11t so-

o i::, ::, J ' J 

l1a eg·g·y értclc111lJc11 11c1n lcszü11lc. Dc eszes és jó
cn1bcrcli. 11c111 g·o11clol11al{ azzal, l1og·y 11én1clly clol
goli. felül 11cn1 cg·g··yfor111ú11 g·o11doll(oz11al(, 's a'
pracccplorl(oc!ás ltcd,-ctlcn dolog· rnin<l a' l{ét fél-
11cl<. Ölcllcl( lisztclctlcl clcg·y szeretettel. 

,, 

.. , 
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XXXI. 
, 

�zéphnlo111 , 2-i. J ul. 1806. 

• 

Edes barálorr1 , 

, 
Alclassél{ a' Go11dYisclés l(ívánság·odnnl( }Jétrljesí
LéséérL, ·s tég·)·c .József fiado11 ,·aló örö,ncidet tar
tósol(l(á, Ölet l)Cdig· nc,·cljc 11g·y, l1og·y a' l\i 'l'ö
gcclct és az an11.iút isn1crtc, isn1crjc11 sziiléjirc a' 
g)1Crn1cl( tulc1jdo11ság·niból, n1i11t a' J1og·y' az arcza
vo11úsoli.lJól lc!t( 1l g·)'Hl(orla a' szülékrc is111crni. Lc
J1elld belé a' 'l'c szcrclclrc 111éltó jó lelkedet, é
des barúlo111, 's 111ulassd-l(i 11cl(i, 111clly ítlah.011 tö
rel{cdjél( az ig·nz clicsösög· fclt�. - Sophic g·yö-
11yörlcötlYc értette a' hírt lc,·clcdböl 's 11c,·etyc ad
ta oszlú11 l{ezc1nbc , 111idö11 az elinúlt szon1l)aton 
Kázn1érl)a 111c11tc111. J{öszönt bcn11clck.ct cg·ész )Ja
rátsúg·g·al. 

Ila a' �{)'Cr111rl<nrl{ J\i l(cll e 1nt1lat11i azol{al 
az ör,·t�11�·el\ct 's szil"lül{at, 111cllycl\ber1 hajülür<-st 
szc11, cdhcl11c]{ u' ,·il..íg·i dolg·o!( ,·cszcclcln1es lrn
}!'<.'f(:11, , a�ry a' , al( szerencsére l(cll l)ízni sorso
líat: azt lúttalol l\érdc11í; n1crt le, clcd 1nc�rté, e-
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désbül Sophiénúl maradt J{áz1nértt. - Azol{at ki
n1utatni n1i11dc11 bizonnyal l{ölclcsség, édes bará
ton1 ; csal{ l1og·y - lelt arról a' Lcrn1észct, l1ogy 
az ollyas La11ításol{ l(cvcsct é1:jc11cl{ a' ,·cszély' ta-
l)asztalásai 11éll( til. Hijúl)a n1011djt1l{ a' g·Jrcr1neli
ncl{, 11og·y \'ígyúzzo11 n1ug·ára, 111crt clcsil{ 's be
töri az orrát; ö cl fog· cs11i ])izo11yosa11, 's betöri 
az orrüt, dc osztc111 isniét lübra ](ap, 's a cl dig· buk
dosil(, 111íg· 11cm lesz szül{ség a' tanílúsra. Jaj an
nal{ a' g·J·er1ncl{11cl{, a' líi11cl{ az atyja ezt a' 'l'e 
kérdéscclct 11crn Lelte: dc annal<. is jnj, a' l(i a' 
rcttcg·és n1ialt lJul{dosni 11cn1 l1ag·yta. Búr 111it lát
lassúl l{érdeni, azt l1iszcn1 , l1og·y 'fc azt fog·od 
tcn11i Józsiddal, a' 111it 1-Iorátlzal Leve, a' 111i11t ezt 
1nag·a írja a' poéta, az atyja. Ipse 1nil1i c11stos 
i11corruptissiinus etc. 's ez oda n1eo·y-l(i J1ocry a' 

t"' ' t, 

thcoria ig·cn is J1asz11os , dc a' praxis n1ég· l1asz-
' nosalJb. Példa, J)élda 1(cll lcg·inlíübb a' g·Jrcrn1eli-

11ck, 11c111 ta11ítás, inert clJ1Jc bizo11yosan iig·y })e
lé csö1nörlil( 111int é11 a' szcg·öny alyún1 levelei
be, n1cllycl{ 111indég· czc11 forn1ttlú11 ,,ég·zö<ltck: 
l\Ii11clencl( felelt pedig· az isteni félclc111 etc. 1''1.i
l1cl·ytt a' lc,·él Y(:g·é11 a' 11ag·y 1\1 tii11t szcn1c1nbe, 
már JJccsapta111 a' lc,·clct. 

:Xén1clh11é11cl<. utúlsó })Oslüval ,·cttc111 levelét. 
Az , aló1Ja11 11ag·y lcllítL Asszony. Lcll(C lco·a]úbb 
mívcltcl>b n1i11t l{épzclé111. Ilall<l csal( szavai7: Dic 
traurig·c Erfal1rung am Randc <les Gral)cs sicl1 ín 

• 
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dcr �Val1l sci11cr l"rc1111dc so schr g·cirrt zt1 l1abcn, 
vcr1)1ltcrlc11 1nci11c111 1\Iann 1na11cl1c Stu11dc sci11cr 
lctzten Lcbc11szcit. U111 so Lhct1rcr sind n1ci11cm 
�cr�e11 sci11c ,vc11igc rcdlicl1c Frcu11dc .-Aristipp 
ist c111 I{nal>e ,·oll Gcist u11d LclJcn. Dic FcucrScc
lc I1at cr ,,011 sci11cn1 Vater zun1 ErlJl11cil cn1pfan
gen; cs ist il1n1 Bcdürf11iss ,·on allcn 1\Icnscl1c11 o-c
licbt zu ,,,crdc11. Scinc g·c,völ111licl1c A11rcdc ist: 
szerelsz cng·c1nct? 1\Iit Ih11c11 ist er durcJ 1 Ihr Bild 
scl1r gc11at1 lJel<a1111t, uls zartcs Ki11<l ,var cs ihm 
immcr sci11 lic]Jstcr Gcg·cnsta11d. l1bcr Ihrc11 Bricf 
frcutc cr sicl1 l 1ngcn1ci11 , cr l1üpftc l1cr11111 11nd 
klatscl1tc i11 sci11c I-Iandc 1111d ricf i111n1cr : édes 
anyá1n, az a' l{azi11czy bücsi szeret; 11ozzci al1arok 
me1111i etc. i\J ci11cs E11tscl1laf e11e11 lctztc Lcctüre 
,,rar 'l'acilt1s. Panaszolja, l1og·y sol( baja ,·a11. -
Nincsc11 rc11dbc11 l1oln1ijc. 

Pata1(011 ,·alél<. az cxá1nc11 clcjé11, Földvúri és 
Prof. Széplal{i olt lal,tltak. Ezcl{ cg·g·y l(üszüntést 
és köszönclet l1ozlal{ 11cl{cn1 Prof. Budaitól, nicly
l�ct �löltecl cl l<cll ]JcszélJc11c1n. Ör, 1cndel( hog·y
a szep csclcl{edet a' u1ag·a becse szerint vétetett, 
és l1og·y cg·y olly érdc,ncs crnbcrt 1ni11L a' n1il!�1cn 
Prof. Bt1dai 111i11de11 bizo1111yal mi11de11 lel1ctü o·)·cn
géji nicllclt is az, 1nag·a1nhoz csatlltatla1n. Lépé
s�n1ct a' 'l'c bcdcnklicl1 lcll{c<l 11c111 fogja ja,·alla
n1, lcg·alúJJJ) ha cg·gJ'l<ori tanücso<lra cn1lélícztct
J1cLlck:, <le é<lcs baráto111, a' Lcr111észct 111i11d11yá-
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ju11J(nali líülö11ös júrüst adolt, 's ez a' lépés nen1 

iitötL-1\i rosszi.'d. lialljacl l1át: 
Bihar V g·'fC a' �lng·yar Nyelv dolg·c'tl1a11 J)cpu-

taliút rc11dcl. l\lásoh: l,
r
r11al(, Prof. Budai ő /(egyel-

1né11cl( lilt1lúllatili benne. E11 111cg·lcapla1n a' nyo1n-

talott dclcr1ni11atiót 's n1co·borzadta1n rnjla. Hatva-
o 

, 

11i Ist,·á11 és Sc11alor Sirnonfi tcl1út U1·, l)rof. Bu-

(lai pedig· 1iem l r1·. 'S ez eg·g·y '!'eleki Sún1t1cl ál-

tal lior111á11)'ZOlt \'g·)·élJcn csil( ! Jlol ,·ag·)·unk és 
melly időbe1i? Arra l)uzclította1n levél által Prof. 
Budait, J1ogy a' dolg·ot rcn1011strálja, 's tulajdon 
példá1nat l1oztau1-elü 11el(i, J1og·y é11 cg·g·y Vicc Is

pá11tól, 111idün hivatalt viscltcn1, Pcrillustris11ak szól

lítaltam ,·olt, l1olott 111i11<lcn 1'isztvisclö , a' liivcl 
nexusban ,,oltam, n1aga az elüljárón1 is és 1ninder1 

Püspölcjc n1egyén111cl(, az cgg·y Esztcrl1ázit liivé

vén, 's n1ag·a ez a' V. Ispá11 Ur is 111íg velem ex 

officio össze 11en1 ,·eszelt, fe11nlcl)lJi tilt1lt1st ad

tak, 's ])útra11 liil(öllcn1 cllc11c, n1cg·írvá11, l1og·y f!Z
én a111biliún1 cl 11c111 11ézl1ct11é, l1og·y az é11 g·yen

g·cst;g·cn1 111ialt l1í \'atalo111' tcl{i11tetc alábl) szálljon, 

's i11l(übl) is1r1crc111 a' 1nodcsliát, 111int l1og·y ezt an

nal( nézltcsscn1, l\üYetkezésl(épp l(érc111, l1og·y ha 

azt a' 11c,·ezctct sokallja, a' n1it 111ás 11cn1 sol(a]l 
és 1nag·a is C(ldig 11cn1 sol(allolt, irjo11 1nás nycl

vcn.--l>rof. B. lc,·clc111et 1ncg olvastatta Földvári és 

Széplaki Urah�l{al, 's ezcl{ ig ·uz11al( is szépnclc is 

lelték a' 1nit tctlen1, 's írnc az a' jtLlnln1a111, hogy 

.. ' 
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eg·y11cl1ány becsült c1nbcr szeret. Prof. D. 11c'n1 l(ú
''elte ta11ácson1at. Hél Biharba11 ,·oltau1 ro111a, és
ha ott I1ol1ni ol(ülira 11ézvc, 1nellyel{cl tudsz, l(c
vcsebb l(c<lvcm e vag·y 1Játorságom volna szóllani
1ni11t 1nást1tt al(arl10I , mag·an1 l{öllcn1. ,,01 11a l{ i. -

Elj szcrc11csésen, édes l)aráto1n ! J{cdvcscdct
tisztelem, gycr1nckeidet csól(oloin. Tarls-111po· ba-

,., 

rátsúgos c1nlél{czctcdbcn. 

----

hív tisztelőd 

l(azinczy Fcrcncz. 

• 

.. 
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S.cépbalo1n, Aug. 25d. 1806. 

Edcs barátom, 

Öszvc ,,agyok ro11t,1a. Csal( még cggy csapást, 
csak eg·g·yct még·, 's vég·ig lesz, �zc11v�<lve szen
,·edése111. 011 barálon1, 1tacl<l s11'.}a1n-l{1 magamat 
liaijai<l l(özött, J1add J)a11aszolja111�el neh.cd is,

, mi
ért. PJ1ig·ie 11incs töl)bé ! Eg·g·y g·y1ll(os l1urut s a� 
azzal cg·g·yütt járó I1idcg·lclés 's 111áso(l re11d_bcl1
focrai11ali li.í11os ütl(özésck oltoltáli-cl cphe1ncra-

o 

életét. 
Ne1n é<lcse1n nc1n vétkes· béli.éLlc11ség az a' 

' ' 

1r1i éi1 belölcn1 sír. Érzc111 vesztcség·e111' becset. 
Háládatlan a' Go11(l,1iselés crá11t, a' l(i illy adomány 
cI,·cszléL mély l{cscrgés 11élkül t(irl1eli. 

Ug·y járLa1n 1nint Niobc. I{cvélyl(cdtcm a' gycr-
1ncl(1)c11; 's cg·g·y bosszús Istc11ség 11el(c111 szegez
te n1i11dcn nyilait. 

PL1szta is1nét elötte1n a' világ. El va11 oltva 
az a' rc1né11y, I1ogy l1a sírba szálloli , lesz vala-

• 

.. ' 
AZENTGYORGYI JúZSEFiíE7.. 131 

ki, n' l(i Soplriet az én szent szeretetemre, ba
rátság·omra, l1üségcmre, 's J1áládatos tiszteletemre 
e1nlékeztesse. 

Az Orvos látta , hogy a' csapás alatt öszve 
fogol( rosl(ad11i , 's hánytató,,al éltetett. Valóban 
nc1n is tudom, nen1 volt ,,olna e 1néltó rettegése, 
J1a a' bajt ·111eg· 11c1n előzte volna. Ötöcl 11apig ér
zctte111 fö111' l1át11ljában azt a' fáj<laln1at, 1ncllyct 
ott 1nost l(ét esztendeje a' gt1ta s�jtúsa ol(ozott 
volt, miclő11 a' Go11dviselés a' te l(arod által tar
ta meg·. 

Szog·é11y a11yja még· töl)l)et szcn,,ccl nálarnnál. 
A' szo1Jtalüs' gondjai és azolta is l1og·y g·ycrme
líét cn1Iőjélöl clvúlasztotta, az a' l1atárt 's 1nérté
l{et nc1n is1norö a11yai g·yc11g·cség·, n1c1Iy alutl11i 
sol1a nen1 hag·yta, cgészc11 clfo1111yasztollül(. Az 
atyja l(iszúradüstól félti. - i\.zt é11 l(iúllani 11cm 
fogo1n. 

S0rso111 az a' rni az első sz1ilÖl(é, 1ni<lµn ö-
ket az Úr haragja a' ParadicsomlJól l{ikcrgette. Ep-

, 

pen az a' 111érlél(c a' füjdalon111;,tl{, éppc11 az a' 
szent szcrC'lc111 tart cnge1n és Sophict ösz,,c font 
karol(l(al, 's ez elhaló 11yög·ésscl l(érdi tölc,n, mi 
lesz öbclülc ha tölc1n marad-cl? 

S0pl1 ic 110111 a' l(özö11st'g·cs l'1j lónt1s(t asszo
nyol{ l(özzül ,·aló. Ő nc1n isn1er affeclaliól; ö mc
rö tcr1nészct' lcünya. Az ö szájából 's tollából 
nc1n fol1r11al{ a' Ro1nánolí' phrázisai 's azok a' 

12 
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liöll)'\' 11éllii.il ta11(tll sl'nli111c11lúlis édességcl{, n1cly-·

tycl 111úsol{ ,·01111al\ fig)·chnel 111ag·o\i1'<l; ö csal<. azl

u1011dja a' 111it érez. - 1\' �.r)-ern1t'li , 11011a csal\.

cszle11dü · és tíz 11apos ,·oll , 11ag·y 11ajla11dósúg·ot

111ulnloll a' liépeli erú11l. c;uidó lll;nincl{ egy A

n1orja , 3 lúb11)·i n1aµ;assúg·t'1 ,·úsz11a11, lcg·lcetl,,cl

lebl) túr!f)'a ,·olt szcn1cincl'", 111i11t ö 111ag·a a' lcg

ér<lcn1<.'st'bb l)s�·chéjc a' liiS Islc11nclc. A' g·)·cr1nck

ezt a' festést 1nin<lri.r csecs' ltiúllússal n1ulatla ,

1nclly az ö g·ycr1nel{i 11yclvé11 a1111yi ,·olt, valamint

a' bctrri is - n1i11L széJJ. - Elhú11yta csörg·cttyiíjét

·s búlijail 's lii11)'újlolt 11jjnl 11111\alolL a' falo11 füg

gö olaj fcslésl'krt','s illyl{or 1r1i11déu· bttvcí 's csecs

,·ala sza,·a, 's rúzog·atln örü1nébc11 l\isdccl fejét.

'' Oh l)nrJto1n , (n1011dja 1nost Sopl1ic, c11)·l1iíl11í

ltczdyé11 a' fújdalon1' l\ínjni) .,l{épzele111, hogy az

az ang·�·n1g·�·crn1eli., J1a 111osl c1· csillnf.tOlt ]{özlt fel

száll, 111int 11� 11jtjn-l\i l'clt;jcl\ l\eiél,, ·s 111int l{iúllja

csuclúll\ozö örü111111cl 11cl{ilt: cscccs ! ·· - A' fújda

lo1�1· l,épc ·s hil't·jcz<ise an�r)·ali lell\í'1 a1ryj.íba11 11cn1

l\e,-é�bhé nai, 111int a· le<rnaívul,b o·)·er111el\hcn ,·olt
t"' � .. 

H bttrtí ·s csecs li.iúltozúsa.-- l)c ki l{ell tép-

nc111 111nf:.:-nn1nt az l;c!cs li:í110I\' szüYe, t�n) eibül. Szí

' c•n1 111C'g l1asnd lerll<'lll alatt. 
' 

1'l<'g·hulL 1\uu-. 1t1d. J(ú7,n1<'-rlt. - Elsü sznvn.
' 

,

1nrll) <'l l\is<lc<l njkili J\í111ondottc1I\, eí', , nla. ttf y<c.

111<�!.! 11edig 111ag�·«rí1I: aí', l1lol:-.<í. 1nell) cl lell{e i::

\,ir<·ppe11I . t'í'.: 1iitt1n1nlÍ1t ! -

iel lc-el czercn1tíniüj il. 
szül. 8d. Aui.r. 18()5. / 
-J- 18d. AuQ-. 1806·

\ Nagy J(áz1nérll.

<·lten1cllelelt SzépJ1aI111o11 21 tl. A11g.

. 
Dr nlccz11cr l'or�rolt l{ürültLc. Azt úllílolla hog·y 

111ncs cg·yél> lJaja a' fogzú�11c1l . . l\.z Ipa1n 11en1 a, at
la 111agúL n' ff)·vir1·íliísha, l1ogy J1a szcrcncsétlcr1-
ség lörlénil{, é11 és n' lc.í11)·a 11e , ndolhasstil\: de 
l\lcc7:11erl fig-) el1nessé leli e u' n1i jelcnlétünh:l>en
·ol{

_
1zl>c11, J,og-) a· g) er111cl\ tüdejére ,·alnn1i dc

ponalla 111afrút. lTg·) is ,·ull. 1\z olt, ar bc<r'-·úo·, t1lt 
·t J'l' 

t,J oJ 

raJ a tt 111sba11. J!ecz11 e r sil\et ,·ol L nr. I pa111 sza-
, úra. 's 1uindég· hl'' ítell<· a· g„ycr111el\et. 
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XXXIII. • 

• 

Szephnlo1n, Se p(br, 23,l. 1806. 

Ig·c11 sok érdc,nii licd,,cs barátom, 

• 

Az a' n1i11de11 rnfís en1l)ercl<töl löliéllctcsen l{ü
lönl)özö cxjcst1ila G)'Öri Pap, a' l<.i a' l\\1Itsár Ist-
,·ú11 Ur (1jsúg·ail.la11 a' szeg·ény Phig·ic1n e111lél<ezc-
tét fcn11 lartolta - NB. é11 sc111 sc1r11nit 11e1n Lt1d
lan1 szúntléli.úról, sc111 a' ,·ersct liézírúsban nem 
látlan1 -- ez az Originális en1l)cr, 111011clo1r1, íg·y 
vég·zi 1nag·yar(1l írt lc,·clét: l'er(er·, grccvio1·a tu-

listi. Edcs lJarúto111, é11 an11yi g·ra,·iúli.at szcn,,e<l-
tcn1 111úr, ]1og·y 111cg· 11en1 1r1011dhato1n , n1cllyik 
,·olt l{özöllöl{ · a' g·raYit1s és g·ra,,issi1nt1rn : dc azt 
11ag�·ítús néll(iil 1no11dl1ato1n, hogy sol1a scn1 tud
tam, soha sen1 ]{öpzclhetlcn1, liogy az efféle csa
pás ill y g·raYc lchcssc11. Ilarn1i11czöt 11apja l1og·y 
oda ,·a11 az a' szeg·ény g)·er1ncli:, 's azolta, I1i<lcl
cl, nc1n Ludo1n, 1ni az örö1n. Ne1n affectálok 
Sch,vcrn1ull1ol, és Scl1,,arn1creylól tá,·ol ,,a11 pl1an
lasián1: dc n1ég· rég·c11 11e1n látolt l)arátir11 circu-

.. . 
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lusaiba11 is vélctlc11ül tört i.it szíven1l)c a' fájdal
mas en1lékezet, 's 11c1n hasz11ált se1111nit sem a' 
Szepes V gyei út, scn1 a' Csál{y E1nrna11ucl11él való 
rnúlalús , 1101 l(ülö1nl)c11 azt a' fél 11apot 1\.ng·lus 
kcrtjé1Jc11, acstl1elica� épülcljei11el{ 's kirúlyi lu
xt1sá11al{ 11ézésé1Jen, 's n1ajd palriotict1s 1nt1j{l poe
tizáló 111u11l{áji11ak oJ,,asása alalt g·yönyörl(üd,·c Löl
tötlen1-cl. - }{;t q1toll i·illes 71e1·isse, 7Je1·dit1im 
7Jula ! Be ])öles mo11dús ! llút n1ég· azo){ a' több 
haso11ló ]Jölcsess<Sg·ii n1011dúsol{: llfeg1;(t1i, és igy

' 

bizoriyosct1i ,jól vari. Edes ]Jarúlo111 , 111intl ezek 
ing·crlés('){ és Iste11ncl{ }Josszantúsai. ]�11 11e1n la-
padol{ JJelé n1akacs ta1)aclássaI a' f,íjdalo111 érzésé
be 's kcserg·ésen1ben 11en1 l<crescl{ édes g·yö11yö
rüség·et: dc l1a elö1111Jc jö a1111al{ a' szép g·�·er111cl{
nel{ a' 1':épc, l1ogy rnint ]{ínzolla a' hur11L, 's 11é
ha cg·g·y, 11éha l<éL }{ezét 1nii1t ,·íszi fcjéhe:r, lcínos 
rnozdúlússul, 's cll(épzclc1n, l1og·y ha az az islcn
tcle11 Bro,r11ia11t1s azt csclcli.cdlc ,,olna a' 111it az 
Ipa1n ta11ácsloLL és cp:g·y n1iís Or,·os , a' kit nzolta 
hivatolt S0pl1ic bcteg·e11 111ag·ához , (1g·) :í<l elő, 
mi11t bizon)'Osa11 scg·íll1ctö szert- n1úr akkor fcl
ria<lol{, édes 1Jaráto1n, inert az csak.ug)'a11 iszo
ny(1súg·, liog·y a' g·)'er1ncl{ 11c111 n1c•g·l1olt, l1a11em 
1ncg·ölctclt. - El kell ,·ctnc1n a' tollal. 

l\li11<lcn dolog·nal{ solc oldala léYé11, ncn1 esti
da ha t1g·)'a11 azo11 dolog·ról olly l{ülü1n1Jözü!{ íté
lctci11l{. 'l'e, édes baráto1n, felcjtet11i l{ívá11o<l 11a-

• 

-
. 
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loltidat, és n1ég· 11ag·y rc111é1l)'Li 111oslol1ád c 1nlél{c
zcténcl( scn1 szc11tcltcd azt az iQ·c11 SZ(�p cg·)rszcrü 
fcI1·itlírúst és a' hnsonlöliéppr11 szé1) alcaic11st, ne-
hog·y IIit, cscd f,1jdaln1ai l1j(1lja11al,. Edcs barátom, 
ncn1 isn1crcd az c1nl)cri szíyct ! 1IiL,·rscll cg·g·y két 
hétig· érzett , olna ])únatot an11al( lúltüra, azul,1n 
édcsség·ct lelt ,·olnn bc11nc. i\li11 tl é11, n1i11<l S0-
pl1ic 1ncg·n)·ug·odt szív,·cl 's szcrclclncl( érzésivcl 
jürúlunk 111ost !(is �i\ng·)':tlunl( fcl(YÖ l 1clyél1cz. En 
1na�ran1IH111 is clin<'Q')·ck , cl 11él1a 111ég· a' l1old fé
n)·c n1cllclt is, <'S 11élic1n é<lcs g·)'Öll'föriiség· otL 
n1indc11t lt1lajdo11 l(czcin1n1cl <lolg·ozno111. Azt l 1i
szcm oll·yl(or, I1og·y uz atyai szcrclct11clc szent 
tisztjeit tcljcsítC'n1 , <5s l1ogy azo11 11)'ájasság·ol{at 
élő értő g··ycrn1clilicl l�özlö1n. Ni11cs clJbc11, l1id(l
cl, része a' k.c,·él)·ség·11cl(. Ncn1 lJá110111 é11 , }1a 
sol1a sc11Iií 11c111 tudja is , l1og·y a' <{)'Crrricl{ ott 
feliszil\: 11ol1a ,·ilág·osnn h:in1011<lon1, 11og·)' l�úbcl1icl1-
11ak nz {1jsc1gol(lJa11 , áratla1111l n1cg·pilla11tol t vcr
�ét ig·r11 11ag) 011 l)ccsülön1 , 111crt az azt 111t1Latja, 
hog·y ö l)nrúli részt ,·ctt f,1jda!Jnan1J)a11 's ,,cszte
sc�gC'n1cl érzPllc. - l3izo11)r érdc1ncllcn1 1cl( l(iálta
nú1n n1af.rc1111at arra, hog·y enne!{ a' szép g·ycr
n1c·l(11cl( al)jn lehettc111, ha c111lélcczctét fc1111tar
ta11i ncn1 ig·yc1\cznén1, 's l1álá<lallannal( az Isten 
L'ránt, ha iu·� cl\cz11é1n felejteni. Azt érzc111 g·)rer
n1clicm crúnt 11a 1J1rg·l1olt is . a· 1niL a' J\lopslocl(

• 

• 
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.l\Icsszi.ísál>a11 eg·g·y alya. Azol{ tcr1nészct11ck ér
iésci. 1Ii11cl{ l{ellc11c Öl(cl clfojta11om? 

Sophic csal( 11an1ar azt1tú11 ,·cszrdcln1cse11 mcg
bcleg·cclclt. 01Jalborclag··yt1ladás vcLtc-clö, 's iszo
Il')'Ú 11t1rt1t. l\lúr jol.Jl)a11 ,,ag·yo11, 's fc1111 júr. �Iég
l(étcs dolog, 11a lccblc álllva ,,a11 e ig·azú11, dc ö 
azt l1iszi 1100-y a' Go11d·visclt�s 11clii poltolék.ot l(é-

' o. 

szít. 011 édes barúton1 , 1nclly örö1n lesz az, 
l1a a' g„ycr1nclcct csól(oll1al11i fog·o1n ! .i\.zt Iog·om 
l 1i 1111i ]1oo·y vissza va11 acl,·a az cl,·clt ! ' t' 

Az Jpa1n azo11 órába11 la11 (1cslolta l1ogy 'írjam 
1ncg· Scn1l)'é11J)c a' g·ycr111clr halálút, a' n1cllybc11 
l{áz111érba érle111, 1nidö11 a' Sógor Assz111 érlc1r1 jött 
,·olt, 1nár a' g·)'Crn1cl( clalu(l,·á11. li(ilö111llc11 is 
n1co·írtarn ,,0111a  azt : n1i11tl1og)' az I1)a11 1 l{ í\ únta . � 

k ' 
111éo· al{ l{or 11nr1 1nco·írta111. ,. cllél{, 's felelte rcc1. 

!:'.\ 0 

Dc úg·y, 11og·y öl1ajloilnn1 ,·ol11a, J1o�ry l_Júr 11c ír-
tarr1 ,·ol11a. - -

A' n1n11l{ássúg· ís silicrcllen sz<'rc a· fúj<l:1lo1n· 
<)ltoo·alc1s.í11nl\. �\zo11 csal( nz idö cn)·l1ít. - l{is 

e 

I 1nrc írr írja, l1og·y J)cbreczt•n n1ik<'l n1ond a' ('so-
1,onait illelö 111 úsodil( jelcnl<-sc'1nrc is. Irl0ztatú ! 
Irtózlatö ! E�rg·)· 1nús Jc, elct is , éYl1 ll, tele ,·a
dakl\al , l1og·y Del)rcczcn11eli al\artan1 adni :;icú
ri11si (lüft�scl(ct, l1og·y l)cl>rccze11 1lrcrtllia, az az 
- a' ('nlepinl1s Citalt1n1a ·s I3arll1elc•n1)' Anac11c1r
zisn szerint, dcrélr 1nc1rhrtlegeli..i, lii \ úll sza1na-

J·ti/(r<.t - co·oy hosszú 111<1 <ryarúzalot tcllcn1 a·
t· ,..., t" • 

... 4 < a • 
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Kt1Its11r le,,clcibe, mclly eddig tal,in nyo1ntattatil{. 
Bajos dolog mikor valaki a11nyira érzi l1ogy van 
esze, l1ogy cl ne1n l1ihcti hog·y az 111ásnal{ is le-
J1et. E11 a' Dcbrcczcn' i11tolcra11s lell{ét 11err1 szen-
vcdhctc1n, í1tálo1n , és azt a' J)Cdantság·ot ! dc 'fe 
tudod, 111en11yirc bccsiílöl{ Dcbrcczc11be11 sol{akat, 
1nég oll)'al{at is, a' kil{ felől róla1n azt sc11l{i nem 
,

1ár11á. Al(ár bccsiílöl{ pedig akcír 11c111, sza1na
rakhoz ug·ya11 1nást n1ég· })Cr .i11dircctt11n sem ha
sonlílanél(. 

Ncn1 tuclo111 1ni lcl1ct az, a' mit valamelly 
Tiszteletes Ur szá1no1nra Nülad letelt. Dc lég·yen 

.. 

akárH1i, ez az Uvcgcs l\Icstcre1111Jer, a' l(i abla-
kain1on fog· dolgoz11i, clI1ozza. Ad(l 11él{i l{ezébe. 

Elj szcrc11cséscn, édes baráto111. Az Isten 
1nindennc111ii áldásait öntsc-l(i fclcltccl és a' tiéid 
felelt. 

szíves tisztelőd 

1(. F. 

• 

.. ' 
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XXXIV. 

Széphalon1, Octob. 31d. 1806. 

1fisztelt kcclvcs baráto111, • 

Utolsó leveled , 111cllyct czclött l1armacl 11a1)pal 
vettc1n, tígy clté,·cdt papirosain1 köztt, l1og·y l1ir
telcn reá nen1 akadl1atol{. l{czcn1be fog· az al{aclni 
bizonyosan , inert lcvcleiclet félre szol{tarn te11ni: 
de nem halasztl1ato1n a' válaszlást. Ne ,·edcl tcl1át 
rossz neve11, ha valan1i cso11ká11 vag·y I1ibása11 lesz 
felvéve levele1nbc11. 

' ..

�A...z Ujl1clyi Uveg·cs, a' lci Dcl)rcczc11be ii,·e-
gcl{ért 111e11t vala le , iircsc11 tért ,·issza, az az , 
ne1n }1ozott nél{e1n sen11niL; söt azt sc,n tt1dla 111cg
mo11da11i, ]10D'y 111i11 n1íilt, l1og·y l{iv�inság·o111 Lel-

e 

jesítessél{. Nén1 rég·ihcn Lcl1át az .Er-Sc1nl)·é11i Rcc-
tornalc kiildötte1n lcét czécltllácsl{át, l1og·y azol{nak 
elö1nutalásá,1al 1'öle<l, édes barúto1n, és Fö Ha(l-

, 

11ag·y Fazcl{as Urtól, a' mik: ott reárn ,,ár11alc, vé-
tesse által , l1og·y 1nég· N ovcn1bcr1!.cn Sc111lyé11be
1nenenclö szcl{crc1n fcll1ozl1assa. Or,,c11<lclc l1ogy 
czc11 rc11clelésc111ct 111ás (ilo11 is tt1dtodra adl1atom, 

13 

• 

• 
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·s k(·rlcl\ , l10Q·)' 11n 1najd , nlan1i Srn1l)·<�11i cn1bcr
i,e1nulaljil 1-iorai1ui1t, n' cson1ót 11cl(i add által.

llnr111adil\ hol11apjn, édes l)nr,íL0111, l1og·y Fizsi 
1J1eg·szC111t lcn11i; 1nég· csal( I1ar111atlil( hol11c1pja, 's 
az idö n1úr is fúl) olt ,·011 11én1clly 1'.c<lves c1nlél(c
zclcl\rr ! �okszor ,·alan1clly 1n<'f{H1ag·ynrúzl1alallan 
l(élsé<r szúll 111eo·, ha az a' szt•p g--v<'rn1cl( c11yö1n 

ö � ' J 

, olt e ig·azún,  n1íg· 1nús szc1npillanlúslia11 ,·iszo11t 
clc,·cnehhcn <q>rt'<l-í'cl cg·g·)1szcri ürön1cin1' c1nlé
](ezclc ·s szí, cn1bc Lört i.il. Nc111 l\.crcscn1 é11 a' 
szc11, cdés l{éll)'CS éclcsség·ét, 11c111 lnpndtan1 ma-
1\acsul n' J1únalbn, dc érzeni 111it ,·cszlcllcn1, 's tcr-
111észclcs dolog·nal( 11ézcn1, l1og·y l)ú11l(üdjan1. l\1it 
l1asznúll1at a' lern1észcl' s11g·allásival ellcnl{cz11i? 
Csal{ azo11 illö lörcl\cdnen1, l1og·y 1nag·a1nat a' Lá-
11at i'tllal üsz,·e 11c tiporlassnn1, 's nzo11 lörclí.c<lcm 
is. Azo11ba11 a' g·ycrn1el( c111léh.czctc ürükké fog· él-
11i szívc111b('n; azl sc1n az idö, scn1 az a' szcrc11-
csés pollolél(, 1ncllyct a' Sopl1ic l(cl><'lé]Jöl n1Jr 
rc111ényleni kezdek, 11cn1 fogja sol1n �lolla11i. Bi
zo11y J1ülúdalln11súg· a' 1neg·l1ollnl\at (1gy néz11i 1nint 
a' 1\ik szerelelünl\11cl( l{trfryai 11c111 lehclnclc. 

Ell(í no zva a' fújd al 0111 tól, n1i11 L ()r('::,z les a' F (t

riál\l (d, doltrozg·nl,ísol\ba11 lc11tctlcn1 , ol11a 11yug·o
dalinal , l1n do!n·ozl1al lan1 ,·olna · dc 11(•111 do},roz-

b J 0 

l1allan1. I{i:, í1nrc L'rn,d( lcrclc 's 111é.<�· cg·g·y n1ás 
ll', él: 's :Xng)' (lúl1or (rr11alc illl<;Le v<;f.rrc cröt a<l
la1\: ul,·nslncl líullsúr Úr11alc újsúg·lc,·clcihe11 1lla-

• 

1 t 7 

!Jyarli�ó ,fP.fJ!J·�ései1ne/ 's l{ésöhhcn a' Jfol/1.úcz le

i1·ltSltl.- J{is In1rc L'r 11c111 ré,,·jJ)('ll írl JlC'l\Clll co·o·v -, . ':" ":, J

clkcser<'clclt lc,·clct,'s nzt Ludakozza tiJlc111, ha lc-
,·cle n1cg·érdcu1lcltc e 110::rY u7, e�.r<:sz l) ul>licu111 c

lölL tég· ·ycl( crá11la Jlanaszt, 's l)c,IJrcczcnis<:Q
.g·cl

rnclly a' ('.solconny J1iszc111je és ,·allo111jc1 szerint is,
a1111yira eltöröll1clcllc11 c:liaral(!er, hog·y aLl<íl a' 
lcgjo]JlJ f<'jclc se111 szaliadull1at11al(-n1cg· ha rs!."f!.'Y
szcr Dcbrcczr11hcn szí,·Lúl( a' Jc,·<'g·üt, - J)ebrc
czc11isöo·<rcl 111ondo1J1 nzt ,·cli 111ellé, J1ooy lc,·c-

oo 0 

lére adott ,·úJaszo,nnalc az az cg·ész co11lc11lu1na , 
l1og·y 111ilcé11t 111cr cg·g·y olly Lu<latla11 c1nJJcr 111i11t 
ö eg·gy olly ludós11al( 1nint é11, ,·ala,nclly 1ntu1Icá
ján critizál11i ?- A' J)eJ)rcczc11iség·' l(ipalta11ásúra 
nem fclclel(; azt cselekedni ne,n illc11c, g·o11dolou1, 
l1ozzá1n; csal( az elsörc l(cll ,·alamit 111cgjcg·yzc
ncm: azt, l1og·y az ö11 lcllcc111 a' }lclcg·séf2·ig· irri
tábilis, 's l(c,·él)'Ség·c1n lt1l l1alncl n1i11dc11 hatúrt és 
lcépzclést ,  ]1a ig·az a' n1i,·cl l(is Ur ,·üdol , hog·y 
egg·y Laráti bízodalon1n1al lelt 111cg·szóllítüsuöl a' 
Public11n1 elölt lészclc ,·údat, ·s azt Lésze111 l>írü1n
n1á. Dc a' clolo<r, o·ondol11ú111, co·o·'-· l(c,•éssé n1,Is-ö O t,0 J 

lcöppc11 ,·a11. p;flf/Y az, l1og·y é11 J(is Urat SC'1nmi 
111ó(lo11 11c1n ürúllan1-cl n' J>u 1Jlil\u111 elölt, 's I{is 
' 

Ur, l1a ,,étlc11 ,·olt a' Dcbrecze11 sze111cil)e11 1níg 
én p11l)licc 11cn1 fclcll<'111, ,·éllc11 lcl1ct azolla is;
más az , l1og·y a' per olly dolg·o11 tú1nadolt, 111elly 
a' Publictun elébe ,,olt terjesztyc, 's 11él(c1n rossz

13 ,:�
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11c, cn scn11ni (1Lo11 11cn1 le11eL ,,enni, l1a é11 maga
niat a· sza111ár11alí szidása 's sicárit1si <löfölg·etés' 
g·Jra11úja altíl líisznhadítalni ig·yclíezte1n. 'l1eg·y�ili
niind czcl\hez, I1og·y lálla111, l1og·y a' 1neg 11e1n er
lelL A1·cct<lilt g·úllást fog· vcll1el11i an11alí az igyelíc
zct11c1(, 1ncllyct clöscg·élllct11i óhnjloltan1, és l1ogy 
J)cbrcczcn az efféle sug·illaliólcért 111i11t a' millye
líct rnjla1n Lc1111i lí<'d re szt1sszant, 1neg·érdc1nlettc,
Jiog·y 1ncg·szóllaljal(. Nála111 sc111 éJ)Jle11 idcg·en az
az érzés, l1og·y az cn1ber nél1a 111eg·l>0Loll1at 's az
illy csclcl\bc11 ig·e 11 szé1) 1ncg·,·alla11i hog·y 1ncgbot
lollunk, 's ig·cn rút n1al(acst1l azt vítat11i, l1og·y nem. 
Dc ,·alóhan n1ik.or ,·alalíi lt 1dja, 1ni az Arcas és 
Arca<lin ,'s 1ni volt a' ] )ot1ssi11 lc0pc sarcopl1agt1sá
ra ír,·a, 1nil(Or ,·alalii sol( eszle11(lölcet töltött a' 1na
gyar írcis' 1ncslcrség·c l(öri,l, al{l{Ol' 11cn1 csuda ha 
az afféle crilih.úl{, 111i11t a' 1nillycl(rC é11 nyomta
láslJa11 fclrllcn1, cQ·2,·y lcis Liízbc l1ozz:íl{ az cn11Jert, 
's Dcbreczent c1nlél(eztcli1(, l1og·y jó lesz a' lccz-
l{ézg·clés l1elyclL elébb lant1l11i. E11 rnag·a1r1aL clfclcj-
te11i 11cn1 fog.01n: dc 11a Iícll, újra 111cg·szóllan1lok. 

1�11 kész ,·ag·yolc elhi11ní, hog·y a' sír •ncllctt 
en1elní I\övct, 11e1n la11ácsos, a' Va11llalt1sol(lól va
ló f 0lelcn1ncl( n1iatla, 's 11a Cserei eláll a' g·o11<lo
latl<ÍI, cllrnc szúlla11í 11e111 fog·ol{. J)e n1intl az, a' 

' 

1nit Nng·y Gúbor lír ja,·aslolt, hog·y a' 111ont11ncn-
tun1ot a' Szécl1é11�·i Bi!Jlioll1ccajúba11 l(cll állítani, 
ctc olly tanács , a' 111cllycL l{ö,·ct11i 11c111 lccll és 

.. , 
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nem lel1ct. Búr a' j\rlt,qy-.h;rcl/íbe1i engedne J1clJ·ct 
a' l\lo11un1e11l11n111al( az an1plissi1ntts 111ag·istrntus!
Ha 11c111 cng·cc1, Gcncr. Va)rt lc<'ll ('scrci últal l(é-

" 

rct11cm, 1 1og·y adjo11 a' Debr. lca1Juja elölt O helyt 
a' szá11dé1( teljesítésére. 

Elj szere11csésen, l{ed,·cs barút on1, 's szeress! 
Felcség·c1n tég·e(l l{eclves fclcség·eddcl tisztel. Az 
Isten tarlso11-111cg· örvendetes üllapolha11. 

P. S. Az a' 1nodestt1s en1l)cr, a' l{it I{riska 
annyira in1átl, és a' l(it te cgészc11 n1ás11al( tapasz
taltál n1i11t a' 1níllyc11nel{ é11 fcslcllc1n, elYcsztyén 
l{assá11 hivatalát, fel111cnt 1793-J)a11 I36csl)e 's Pcs
tc11 cg·gy cstvét cggy nagy en1bcr J,üzúnál töltött, 
)101 a' ,·illá1n sujtotta e1nlJcrt líiki al{arta lút11i. Az 
en1ber cg·y Diétai Ablcg·atus jC'lc11 lélében, a' ki

nag·y rollt játszott a' Diéláko11, arra la11ílolla a' 
társaság·ot, J1og·y a' Díétü 11a]( 111icsoda 11ézö pont
ból l(ell ,,ala 11éz11i a' <lolg·oJcat; aznlá11 sorba 111ent 
mi11dc11 facl1011 's polyhislori tudósság·g·al szóllolt 
mi11<lc11röl. A' Társaság· cg·)'rnúsra llL'Z<'lL 's fejet 
csóvált. Dc n1idö11 a' Baj11ok a' l{nnt l) J1ilosophiá
járól l{czclc szúlla11i, l)rof. J{rcil J(ipatta11t, 's érez
tette vele , 11 og·y a' lcg·11ag·yo l) b szcn11 e I e11ség· . az,
a' melly öJJelölc illy cn1bcrcl{ elütt szüllan1]. Ba
ráto111 , ]1a 011 a' Chén1iúban azt fog·o1n írni I(is 

, , 

ln1rc Ur11ali:, a' 1nit ö és Fazcl(as lrr 11cl(cn1 a· szép 
mcsterség·el( dolg·ában, bíz,,úst 11<'l(c111 üllhal11al,, 's 
líapLi:tra 11Lasíthaljúlí a' csiz111a<liúl. -

•
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Sc111l� t:nJ,e júrt szcl(eren1 ezclöll 11eg)'Ctl 11app8l 
érc-fel idr le,·clcddel rs cso111óddal: dc azolla 
]\ázn1t·rll n1t'1lat,·ú11 és Rcg111eczc11 az 1\11)·ú1n11úl, 
leYclcd<·l 11en1 clél11) l1ancn1 csal( éppc11 111ost ,·e
,·t· 111 . �en1 f1l\(iiziin1-1ncg H1eg·szöllílúsodo11; ,·ár
tani azt: 's l'elelcli: reú , t'1g·y a' 111int crá11ta,l il
lik , fclhrvült·s 11élkül, si,t szcrelellt•l , l)arálság
!l'Ul 's �z<·1nét,·ednt'l( l1ív tisztclet<·,·cl. -

• 

'l'<' 1nc!.r 11<·n1 fog·l1atod , 110!.ry ;: a' l{is I1nrc 
l'r privúl le, clén<'li: 1\ét ország· elült 111iérl l(cllctl 

, 
1nt'!!'lllH!..!�'nrúzlalr1ia.'' - E11 pedig· azt 11e1n ltl-
!10111 Jlll''··roo·11i l101ry azt u1éo· 'l'e scnl focrl1ato(l-

- - ' � � � 

nH'!r: n1crl hO!.!')' n1nu·a nz Irt> ncn1 fog·l1alja-mcg. 
azl én iQ"c11 is 111cg· lttdo111. - 'S hol ,·an az 111cg·
ír, a . hoi.ry az olly ,·údat, a' 1ncll)'<'t 11él(ü11l< pri
' úl l <·Yt;I úd lt1dl11nkra, 11c1n szal>ntl <'ll1úríln11i 111a
uunl\rúl? ]�lúrúlni a"l, a' l\i 11clrünh: az illy l1írt 

l :, 1 

barálsúg·litíl 111c•g·l1ozln, az, ii.r<'n is, 11<·n1 i-,zabad: 
dc 1101 úrúlla111 é11 cl J(is l1nrét? 1101 , n11 111<•<r11<·--

vczYc? 1101 , a11 róla n1011dYa < �rr.i:y s;1,(í is , a' 
mclly Ölet l(ilalúllalhalóvá le1111é és r" últal ll) u
godaln1út ]{oczl(ára ,·e;lcllc ,·olna? \Tng··y lc1lútl 'l'r 
is azt go11dolocl, l1ogy két olly in11norúlis csele
kedet g)·an(ijút, n1i11t a' 1uill)'Cn a" ,·olt a' n1cly
lycl c11g·en1 az clsü csclhe11 1nég- az o1ly 
szép érzésíí l•érjfi és 111ég· az oll)' 111el<·g· })ará
ton1 is u1i11t Szcntg·)·ürg)·i, 11irtg<tf felril<tf/Ositrt/1ii 
1iern, e1i.r;etlré1i, tcr11clt, a' n1úsil" csclht•11 l)C<lig· 
az Arcacliút 11cn1 értő 'l'lt<lösok: lerlt<·ll<'n<'l( -

' 

azt g·o11dolotl, 1 no11<lo1 t1 , l1o!f)' az olly l (t�L in1-
111orúlis csclcl\c<lcl �f)'a11(1júl, 111idö11 azt 11H·g·u·yül\c
rcsc<111i és 111c�rg·)·ülccrcse<l,·c lúlo 111, <'l l(cllclL 
vol 11a ] 1all!.l;al1101n? Azt g:011dolo(l, lto!..!·y an11al(, 
a' l\i a' ('scrci plá11t1n1út 11111nl(úha ,·ctlc <�s erúnta 
a' Pt1lJlicl11not 1ttcg·sztíllílotla, cse11d<·sen l\ellctt 
volna cl11éz11i , J1og·y az efTélc cltcrj t'dni l(cztlő 

' 
václ a' 1)lú11un1 ellc11 dolg·ozzél{? E11 nc'n1 1.ro11do-
lom ! 'S l ta csal( az cn1l)criséu·' g·)1arl(>SiÍ!..!·a szól
lalt is 111cQ· ]1clölc111 , n1clly11cl( l(<'d, ,•tl,·1 1 dolog, 
hogy 111idö11 j<íl lép is , a' sol( l(érctlc11 <;s d0Iog·
l1oz 11c1n lu<ló pracccplor clöjö a' l,·czkézés
scl, J1og·y 11c111 úg·y ](el lelt ,,olna 1,;p11i, 's 111in(l 
a' Rot1ssca11i 1nisct1tlltro7Jilibrt1i 's cy1iis1n'bert, 
r11i11(l a' l)o11ssi11 érlcl111c szcri11t ,·ett ,1 rlir1tli<ibrc11,

mi11ll a' lia11iv<iibct1i, 111i11cl a' 1tctli-l1n11, 111i11<l a' 

•
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Jlolló' l�iilö1iböző sze1nélyébe1i l1il)ál lél, - 11cm 
tudon1, l1og·y solcszori sik.crcllc11 11tc11tcg·ctödzé
sen1 11lú11 111iérL szég·)1Cljc111, ltog·y 111cg·szóllallam 
és nz cltcrjcszlcni lcczclcLL g·)'H11(1L, ,,ádal, closz
lat11i igycl{czlcn1. - Azt lcérdcl i11líább velem , 
Jiog·y l\iS Úr11al{ 111i l{özc ,,olt l1ozzá, l1og·y 1nilcor 
sc11l{i scn1 lcé11szcrílcllc szólla11i, 111cg·szóllalt. -
Rc11dcs clolog, c11g·cn1 ,·ádol11alc élcsség·gcl , és 
azolc , a' kik clég·gé i111pcrli11c11scl{ szc111cmbc azt 
n1011da11i (l{is csclcl{cdle azt, levélbe1i ! bocsás
sál{-111cg 11cl{i az lstc11cl{ , l1og·y ö cg·gy nevet 
t1ord a' Nen1cs Dön1ölki barált1nh:l{al) l1og·y az én 
líevél)'Ségcn1 cl 11cn1 Lt1dja tür11i, l1ogy az olly 
titdatlci11, e1nbe1· mi1il ö, ctz illy tziclós11alc mi1it

é1i, ,·ala1nclly cselclccdclél crilizálja. - 1-Iát 1nég 
az a' n1arl1ni cilatiójtL n1úsilí ! -

2-or Azt lcí,·á11ocl, l1og·)' a' Dcbrcczcniség-
nck 111i,·oltát etc. 111ag·)1arúzza111-n1cg· előtted, l1ogy 
ha gttgcíl és t<ilyogot etc. J\Icgn1ag·yarázta1n 's 
lál11i fogod. Dc }1alla11oll !{ellett ,·ala Csolío11ait, 
1niclü11 a' J)eb1·ecze1iiség cllc11 l'iJJa-Czéli 11evczet 

' 

alatt l(ifalíadt. E11 részcn1röl azt tarton1 Dcbrccze-
11iség11clc, 111idö11 ,·alal"i n1i11dcnt a' 111ag·a szc1né
Ycl lát, a' 111ag·a fitlé,·cl l1all , 111i11L a' sárg·aság 
cszn1élcllc11 líúrja, 's ,·ílalja, l1og·y a' dolog nem 
Erschcin11ng, l1a11cn1 Di11g· a11 sicl1 scll)st, 's nem 
cscn<lcsc11 ,·ílalja 111int a' sul)jcctiYe ig·azat látó, 
11a11cn1 l\árl1oztatva azt, a' ki 111áslcénL ítél, 's n1a-

• 

.. ' 

S7,ENTGYURGYI JUZSEf�JIEZ, 153 

Q·{u1al\ lctszésél)cn ,·a(l rül1üo-ésclcrc falíad,·a azolí 
...., :::, 

cllc11 ,  a' l(il{nclí az 1náslcéppc11 lúlszilc, l1ololt az 
azoknalc slt'tdiun1a, 11cn1 az ö,·é . 

3-szor Nclcc111 1nag·a111ra nézve sc1un1i 1ncg-
11 yug'latúsra 11incs sz i.'tlcs ég·cn1 11 o 1 rn i D elJ recze11i 
sugillatiúkért, és 11é1nclly s11g·illatoro1nat szí,·esen 
becsiilö111 's szcrclcn1, azt cllti(ld. Dc l1út cggy 
Szenlg)1ürgyi11el{ ,·a11 e,  lcl1ct e arra szül(ségc, 
l1ogy r1élci az 111agyaráztasséh:, l1og·y a' ki G)1Ülé
sel(c11 111ással szcn1l)c l(él, a' l(i tudo1nún)·hcli do
log·ba11 perbe líél, rtz 11cn1 a' 111u�ra szcn1él)'éért. 
kél J)Crl1e, l1ancn1 a' tttdo1nán)1bcli iig·)·érL? Ba
ráton1 , 111cssze ,·ag·yt1nlc cg·)·n1úslól 111idü11 még 
cíl'élét is lccll 111aQ·variiznt111lc cg·,·1núsnal(. Dc t'1rry '-J ..._� V 

va11 az 1nindcn ,,ítalásba11, 111idü11 az , a' lci szo-
rílalil(, 11c1n arra fig·)·cl1ncz a' 1nit 11éhi 111onda11ak, 
l1a11cn1 11j fclclctclccL, t'1j résl'l(ct lccrcs. 

4) l\Icgg·yüzö<lés 11éll(til lcö,·ctni ,·ala111iL, más
nak kcd,·éért clc. ,·éll(CS I)ártiités az Jcrazsáo- i'\Ia-

t, 0 

jestása cllc11. Secl sc11st1s positis lantt1n1 011111ilit1s 
ad sc11tie11dt11n rec1t1isitis 110n fallt111t, 's l(ilci arról 
ítéljen a' mil1ez ért , n1crt 111i 11dc11tt1<l0I( 11cn1 ,·a-
gyunli. -

A' vil,íg ítélni fog J)Crü11kbc11, 11 1cll)'J1cl( 1nind
azállal 11i11cs eln1011d,,a co·o-y része. Dcl)rcczc11nck 

t,t, 

is lcsz11clc piirtosai , ,·a1111alí 11él{c1n is. Eg·g·y rész 
- a' l3ölcscké - azt foo·J·a 111011dani, 1 100-y líár

� �� 

,·olt szólla11t1nlí; 111crt az a' rész azt Larlja, l1ogy
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l(ár szölli111i a' G)·iilésclcc11 is. 'fudnillik �rzi, 11ogy 
mélló�úµ·n ,·eszél·yl)en forog l1a szóll. E11 a' ma
µ-an1él Jl('lll ,·él�111 ,·cszél)·bcn 1l1idö11 szóllolc. 

}\is I1nrc Cr11ak 's a11nalc a' , ad. c111l)crnck 
, 

11c111 fclelclc Löb]Jé. Néh�cd felcltcn1, inert sz1-
, 

,·cn1 szerel és tisztel. Elj szerencsésen ! -

. . '
"l:t,E�T{;YllfiGYI Jl>ZSEFllEZ. 

XXX\ l. 

s�éph•lo111, Júl 9.1 tk07 

Szi, csen lisz.lclL ·G szcrclcll ;,arúton1 ! 

I -luszo1111)'0lczadilc .l(u1iusi lcvelctlcl Lcg·11api l1aza 
érkczéscn1n1el ,·ala szcrc11csé1n ,·c1111i. llég·olta 
l1allgatá11l(' édes 1,arúto111' 's SZL\'CSCll l{ÜSZÜllÖOl'

I1og·y rólan1 11H'gc1nlél\eztél, 's 11éldú<l az újal)bi 
cg·fr)·csség·rc serl\e11tcll. Ne ]1icld, sol1a ne hidd, 
l 1oir)' c11g·c111 n' g·ondollcozús h.itlünhözésc solc ér
(lcn1ei <l 's ])arúls,íg·otl crúnl fclc(lék.cn11)·é 's ]1á
ládallan11ú lett ,·olna ,·a:,.r)' lc'l1cl11c. Nen1 fogorn 
é11 sol1a ,clfelcjlc11i, }1og·)r 'fc lllÍll(l fődre, llllll(l

szi,·cdrc 11éz,·e 111iL érd<'n1lcsz. é11 pedi!.!· 11él(c(l 
a' l1ideQ· lísztelclc11 fcl)·Ül 111c11 1t)1i �zc·relctlel 's 
l(ÜSZÖJl('(IPl LarlOZOIII. 

I-li tl(l azt 11(�kc111, édes J,arúton1 , l1og·)' l1a c-
g)·cdíil nz .. \ltlorl\itzel ing·crlell ,·olt1a a' 111eg·szól
lan1lúsra ,t1·cctrlift Prá11L, cllinllf..!·allnn1 ,·ol 11a eg·é

szc11 . lliúSi\!.fOlll, l\c,·ély�<;!.!.e1n 111cu·(•lé!.!·edt'll ,·ol
ua azzal , J101ry 111ng·a11111nk. a' lcg:hizonyushh ]>i-
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zon)·s,ígg·al azL n1011clhaton1 , a' 111it t1lú1111an1 Sze
mere I)úl 's Szc1ncrc l)ál uLá11, isn1éL a' Laudon 
sza,·aiYal é11 111af_ra1n n1t1tnttn1n-111('g. Fcnl<'bb czé-
10111 ,·olt, 111idö11 a' privátus 1)crt a' P11blic11m e
lél)c ,·illc1n ; lcg·alkaln1atosabb11nl{ lúltan1 azt a' 
llcrt arra, 11og·y J)cbrcczc11 azo11 U11artjáról, mely-

, 

Iycl ölet Császár József Ur és 111i11(l azok, a' kik

azl a' 111indc11tudó li.is,·úrosli.ai lcll{(i 11agy vúrost 
, 111crili., ,·üdolják, lcszoli.tatgattassél{. 'l'11do111á11yos 
csatái\., ,·ala111i11L a' ''ár111cg)1Ci 's Diétai fo11tosabb 
tárg)·t'1 ellc11kczésel{ is, cll1c,·ülés 11élli.til 111eg 11em 
csncl{ , 's é11 11cn1 tarton1 illetlc1111cl{ 111ag·an1l1oz 
azol{HL a' fcgyvcrcl{ct, a' 111cl]yeli.l{cl cg·g·y Vay 
József és eo·o·y '\Vessclé11yi l\lili.lós ott élni nem 

0 ":) 

szég·)·cnclncl{. Fal)t1Ia pcracta est; I1a é11 léptem 
tt'tl a' si11óron, ha én ,·ítatla1n a' ncn1-ig·az állítást, 
lal{olni focrol{ az ccrész n1arndék elölt. Azonban 

0 t) 

l1og)' sz[,·cn1be11 nincs cll{cscre(lés azo11 li.ét An-
tagouisla crú11t, a' kik11ck Kartcljcllct clfoga(ltam, 
1nutalja a' Lnudo11 Arkúdiája felül szólló czili.kcly 

, 

és azo11 lc,·clc111, 1ncllybc11 Fazel{as Ur11al{ a' 1na-
ga 's lársai' 11 c,1clibc11 11éke111 li.üldölt ajándélc-

, 

kötl) vl'L 1ncp:l{üszü11tc1n. 1-;sazellas Ur láthatja ab-
böl, l1ogy ,rirg·ílböl ,·clt mctrlLcl citaliója 's a' ga-

, 

lád haz1tgscígocska - (ezek ,·oltal{ a' l{ultsár Ur 
áLlal l,ivo11t szók) - cl ,·a1111al{ felejtve. 'fc, édes 
llarúlon1 , 11cn1 vagy, 's 11c111 ,·alál sol1a azok11ak 
szán1ol\ba11, a' l\.ik engem l(ard 1nérh.czésrc in-
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<lítotlal{ , 's cllc11l{rzö g·ondolatl)a11 Ic11ni 111in1l 11é
kc1n szal)ad ,·olt ,•clcd, n1i111l ncl{e1l szaha(l ,·olt
vclc1n, 's abba11 ni11cs sc1n111i bá11tás, l1ogy szó
lévé11 a' per' tárgyáról, 'l'c azt c1nlítscl J1ocrv ' .., J 
é11 l1ibús ,·élcl{cdéslJc11 vag)·olc, vagy I1og·y én 
en1lílsem, l1ogy 'l'c ,·agy abban. i\li11<l azol{ , a' 
kilc 11e1n l{énszerílcllck , a' Publicu1n11ül co1upro
mittálatlaní1l 111ara<ltalc. l\lin(l czcl{ n1ellclL a' ba
rátol{ })aráto]{ 111aradl1al11ak. - Ezeket l evelecl-
1iek első c:::.ililielyé1·e 11c1n ]1aszo11lala11 és rna
gammal nem l)író i11dítlatuól, l1anc111 J1og·y lJotlá
si1nnal{ (ha azoli.) forrását isn1crl1cssd 's kin1c11t
hcssd. -

A' szegény Spal1 r·érbe jzctásci1i lJarúli szí,·
vcl örvcn(lcl{. Öröl{üs Il)'0111org�1si11al{ 11en1 ada
tott 1nás szalJadt.'1lás. Azonban érzen1 }1oo·y co·<ry ' ö 00 

jó c1nbcr cl,·cszté11 barátjai 111it ,·eszlcLtcl(, és 
így töliinlc ,·aló eltii11ését szívcsc11 sc1jnúlon1. Sze
retetre 111éltó J1it,·csé11el( l(ívúnolc olly férj<'L, a' 
ki  1nagtala11süg�1röl len11i ludjo11. BolcloQ· ft;rj11clí 
's aLyá11al{ íron1 ezt, a' l{i szn,·ai11111al{ 111•n1 úd 
sem l1a1nis értcl1nct, sc1n alacso11)'l. -Nél\cn1 l-Iy
mc11 No,,en1berhc11 ú<l poltolél{ot azo11 örün1el{ért, 
mellyel{lÖl ölet a' lcfordílott fúlil) ú11 sz1u111)·ado
zó Gé11ius ta,·aly fosztotta-n1<'ff· )lcisocl sziilöttün, 
czc11 l1olnap első 11apjü11 n1ozdúlL-n1cg felcség·c1n 
l{cbclébc11. 'l'c a' ki olly sol( izbc11 érz<'Ltccl ta
valyi l)ánato111' 11ng·ys,1g·át, 11ol1a azzal csalog·al-



i.id szí, cdcl, a' 111i, <·l a' Spúrlui an�·a, <-s a' l\il

�z,·r<'l<'lrl' 's tis1,l 1·l 1·lr<· 111<-ltú Párod n1i11dé�· n1<·�·

c ir,<·11d c·zt1·l<·lt, is111<'l'l'<l nzo11 fl'l<l<'rül1;s' ürü111ét,

in<'lly 1·n!.!, <'111 111ost <;!eszt. Adja lsl<'ll, l1og 'f orü-

111i1tl\ úllr111d1'1k. 11;!.!..Y<'lll'I( ! 

1\i tijsú!.!,·ol,nalc aio11 11nlat<Í cz.ikl\1•lyévcl,

111<'11) h<·11 � <·111zelt·s Scnalor lJra111 az t'!.!:<;sz. l[nza

últnl. l,í, ,·,nta a' 111ag·a po111pús l(irchen-.\ul'z.ugjúl

's pouq,ús c·l >1;dj1 ;t lúlalni , 's c111l1'·l'-<'zclh <' 11ozla, ·

liog·y a' Jlazáért él<'l<;t koczl\ára ,·cini l,ési volt 

- (C'sz;c111h <· jut l;all<.11alc l<.él sora: Lasz; dir ab

hacl\c11 die ll,111d , kriegst dal'ür l'i11 ()rdensha11cl)

- 111egl1t;l\1;llel<' az nz <'g!.!;�' sor, 1n<'llyl , 1·n gy cr

n1Cl(eid 11e, <·i fordt'illal(-<'lÜ. l{épzclcn1, éd<·S ha

ráton1, 111<'1\y fog-nnatja ,·aµ;yo11 11úlol( tunílúsaid-
• 

11alc 's a11yjol(' p<;ldújúnn\(. J�lj szép orii1nülcct

hcn11cl( , 's rs<Íkol <l-111eg· t,l\<'L 11<•ve111hcn. J la J> }1i

gic l;l<'lhc11 111aradl , ollta, 111osL az t'ránL tanú<.:s

l\oz11ú1n \" (•l<·d , ho�y 111i11L l\(•\l('SSél( Ül1·L \)C\'C'l-

1\('lll. -i\i11cs<·n e t'!j snrjazalod 1101\ed i� '? - So

phi<'Hl t'1j lt'rhél l\u1111y<·l1bcn ,·isc·li n1i11L az; elsüt:

d <' laY,il 't sz<·11,·c·dt;s<'i olln, 111<'lly<'l\ 11<·111 a' l1n

\úlkor, han<·111 1111;u: nz; t'l, álaszl.ísl\.Or 1,<·zdüdl<·I\,

lesl 1:1>t·11 �ol\nl , <'SZl<'ll, 's l"t;l <'I\ , ho!..!.Y tüd<'jc

!--,1;ri'il1;�l l\,q1oll. l tols<'> 1,al hord.íja alall sol'- ide

it!, , ala1nvlly l11·r!_!·ésl. lapn�zl:1ll. 111<·\ly 1Hú1· Lüli.t�l

l1·l<·s1·11 111<'!!Szi'inl. Al,kor, 111iclü11 <'Z n' l1<·rg·é-s

l,1•z1 lüdüll, oll) 11chez1·11 yoll, hogy ( >r, osa l1alúlt

1 5 !) 

jiiv!'ndölt H <'ki <·g·g y 1\üzcl 1al\.<í J,arúl111·11k11,d, (;r. 
''a11d<·r11al11111;11ál, 's <.:sudúlkoz\'a c�rlelle <'<roy l<éL 
hét n1t'llva, liog·y élclhc11 ·vng·yon. �lost 11i11�; S<'llt-
1ni bnju; n1élye11 is vo11hat ( az az J1os:-;zinl) té
l <'g z;c Le L __ a, . 11c:i l\ ül 1 1 ogy ltü h üµj ü11 u lú11 n.1 , nH· l) -
lyel J3runnt ( )ryoso111 a11na]( j<'ll;iil , c·ll hocry 
'l']' 

' r, ? 

,11r1 >ar \l'p<·n1 11ng)'011 száraz , tüdü1n t;J,. - �liiicl 
a' 111cll<'lL r<'lleg·cl\ 1nidü11 azt lúlo,n , liog·y nö-
1nclly l1irlelc11 11c, elé;) l(özlJc·n l\ühiig·csél, és liu 
'l'c, n1i11t nz a' 1,nriÍLo,n, l\ilil'Z 111inl c1z ()rros 
A p o 11 o l<.c dv<' sé h ez is le g·l ii l(é ll <'Le sc1,b J, i z o d aln1a ni 
vag·yo11, 11é1nclly hasz11os inléscl\rc 111t;llózlalnúl, 
11ag·yo11 le fognúl l(ülelcz11i. 

E11 111ég· <·' l10I11apl>a11 S<·1nl)·énl,c lltl;Qyclc-le, 
ott lévü 1narhúi1nual( cg·g·y rész<;L 1>énzzé le11ni 
' t . l 

' 
� il� re111e11y <'Hl, ltoD;y vég·r<' ürün1ü111 lesz 1nr�-

lal111 1,�1111elc!\�L. !�lin(1lt cszlendcj<·, hoQ·y az új 
gaz<lusag· l>aJHt 1n1alt olt 11(·1n rolla111. J ln n1i11d
azúllal ,·ala111i clörc 11cn1 lúloll akndúly 111<·!.{J'osz
tana CZl'lt SZt'l"<'llrsélül' rng·edd VCSZLC'S(;!.fl'lll pol
tolél,jút l< ', el<•idh<·11 lalált10111 's sz<·rcssd tis„Lcli• 
l1ív hurúlodal. 
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Barálon1 és Jóltcvün1 !

Csu<lálkoztam cg·gylcor Apatl1iáclo11 , n1cllycl a'

sorsnak l{cmény csap<losásait rlfást1lva szcnvc<l

tcd, és l1a szí,·cdct inlcálll) 11c111 is111crtcn1 volna,

azzal fogtalak ,·ol1 1a ,·á<lol11i, I1og·y az érzökctlcn.

Csu<láll\.ozáso111 111ég 11agyobl) volt, 1nitlÖrL 1násfél

csztc11tlö, el azelölt cngc111ct is az a' csapás ért,

's nél{en1 az clviscll1ctcllc1111clc látszott. E11gcdtl

rnontla110111, édes }Jaráton1 , l1ogy 111osl isn1ét ér

zélc<'11y ,·ollodon csttdúllcozon1. - Nc111 fog·sz ér-
, 

leni, 's Hlc1�·yarúzon1 szavain1nt: E 11 azt tapasz-

lalo1n 1nag·an1on, ]1ogy sol(f élc szc11vcclc;sci1n bi

zo11yos n1cglor11púlúsba ,·ctcltclc. Sok csclcn, ki

,·áll a' n1i 1t(tfJYObb, sírni, lccscrcg11i nc111 lt1cl-

11él\. :\' szerint a' l1ogy a' solcal-szcn,·r(lÜ ,·égre

n1ég a' sírús' g)·ü11yöriiség·ét ,·agy c1ryl1L1lctcit is

cl\ cszli, clfog·y az érzél\c11ység· is. Dc nz c111bc

riség 1nindég 111cglarlja a' 111ngn jt1sait, 's l)izo

n) os illeléscl(rc az illy clfúsúll is l{ü11yülcct ö11t.

1 G 1 

1\Ji11ap a' fel<'Sl�Q'C'l11 a' !{is Phi!.!'Í<' rttl1iíj.íl1a iilliiz
lclle a' l)'Ü11yo1nal. A' 111inl a' g�·ernH 1krc1 pillan
loltan1, 11é11jél lúltan1 fclt 1 l<·Y<'nii l Y<' , 's lt'Y<·rl a·

fájdalon1 . Oh l1ag·�'jltk a' J>J1ilosophusol{nal\ az i,

S0J)11isn1ájil{at , 1ncll�·cl(l(cl n1agol(al rsalogatj:'tl{,

hogy l' lai talhassü le f,tjdal n1ai !(a l · s nzo l\o n t: yiizn i

látattassanalc ! Engcdjü11lc szaba<l öntlcdt·zést a'

tcrn1észct üszlö11ei11ek, ·s l1a a' szí,· para11cso1ja,

sírjt111lc, kcscrcg-jünlc. A' fájcla]n1a11 csalc az idü

c11yl1íL. l\Iíg az c111·]1iti-1ncg a' 'l'íéidel is l)a

rátom, csalogassd 111agai1'at 111in1l azzal, a' 1nit

Epictél <;s Sc11cca tanít; I1a pcdiu· 1nindc11 Sloicus

küszl{ö<léscid mcllclt is, cröt ,·észc11 rajla(l n'

a' tcr1nészcL, sírj , 1nég· pedig lc1jcs szí, edhül ,

teljes lcllccdböl és 1ni11dcn crüdböl. Jlálútala11 az

az islc11i jóság erá11t, a' l(i az ö lcglJccscsb a

,lon1á11yainalc clYeszlésé11 11cn1 solcat l0rödil{. -

A' 'fc Íitjduln1a1l ig·azságos fújdalo111 , 's a11nál

g-yillcoló]Jb , 1uiYcl érdcn1cs 11Ö(l cgg·yi.ill szc11,·c(l

veled, 's Lalú11 111ég Lübl>ct szcn,·cd. Az Isten

é:ldja 11él\.ctl l-:.ét lyá11)'k.áidlJa11 azo11 örü111ülcct, ::l'

mellyclccl I1áro1n fiaidun11 �s c<ro·y 111ostol1ádba11
t"'O 

tölc<l cl\'011t, 's l>c1111t'l( aclja-111cg· hélszcrcsc11.
• 

E11, (;dcs l>arúton1, n' lc<rhol<logal>b é]ctlcl
., ,, 

tlicselccdhelnt;n1, l1a arrcíl az oldalról 11c1n lca1)nél{

nél,a fájclaltnas i.itéscl\ct, a' n1cll)·ct is111crsz. Lát

vá11, }1ogy sol1a 111cg 11en1 alcarnalc sziin11i, 11ol1a

n1ár félre ro11ta1r1 111aga111c1t, DcccmbcrlJc11 cggy
14 

-�--- -
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oll)' }t:pést lel len,, a' n1<'lly 111inde11 húnll1nlás el

Jc11 n1<·g·örizzen. 1 )e íg )' lc1t11i 11�·uµ·ta11 lt"ese1·ves

1tJJIÍf!O<l<llo11i. - J�g) t;b t'rúr1l l)oldog· Yng·)·oli:. Fc

lesé!.!.·c111l'l úg·y sz<'retcn1, 1ninl 40 110\nap c1ült;

az (sle11 c!.!.·u·y szép úhrúzal(t. <'g·<-ssl;g·es, ·s a11y

ja' tejé11 l\övérrc hízolt g··ycr111cl'"cl adolL, 's fc

lcsétrcninel( élcl1Jcli-1Jölcs{'Séo-c 111iatl szalladab-
� 

0 

l1a11 10legzcn1 111úr is, 1nég· pedig· júYal szal)a<lab-

l>an 111int eddig·. i\lind 11cl"i, 111i11<l 11cl\c111  111indcn

l{í,ú11s,í r.rt111l( a' fény 11élli.til ,·aló 1ryúgodalo1r1. Ila

új csap.ís 11cn1 ér, ifjít-lcQény l(oro1nl)cli minden

adcíss.íg:i111lül 111cgsznlJndúloli. e!ri.ry ](él csztc11dö

alatt: azt pedi!.!.'. ha 111cg- 11c111 húzasodtan1 ,,ol11a,

·s olly hcts�o1tf <tltt1tt'tl, í,!.!.)' 11ier;lt'iif i;e t;ll<'n1 ,·ol-

11a to,·úh1 1 i:--, 11(•n1 n1011dhaluú111 111osl. - ()\1 l1a

ezt J1to11dl talYú11 15 esztc11dö,·cl ifjal>bú lcl1clném

n1ng,·an1al ! 

,\· Jlli kedY('S l\ÍSlilll( l1ol11ap ltlú11 lJtlCSllZil\

l'l a· :\c •111es l)iin1ü\l(ic·h.Lül, c!.!·!rY l1<;l 111(1\va pc-
.. 

diu· Sopro11�·l>a ](iiszii11-1Jt;. ( lrY<·nd<·lt ezc11 ,·úl-

lOZÚSOll il'\'l'l'lllt'kcin<'l\ JICYClésel\l'C 11éz, C is. ()

sol\úitr l\t;s1•dcl111<·:-!\('dcll <'lfog·ad11i a' Sopro1ryial{'

, 1j ú 11 1: 1" t, l\ a t . 

l"tl <'S(;!!'C'lll('t . 1�·ú11� !'lllill t('!fllHJI J{áz.111érba

vitle111 últnl, n1ng·a111 pedig C'Z<'ll círúha11 i11clúlok

n' l1t1,.!0111\1oz l{rainil\JH;hoz. l\1ncl( l'<;rjc holnap

larljc1 , l'll'<l 1·�t'!:iill 11L·v,·· 11npjút. l�lj 'l'c is sze-

.. , 
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rc11csés<'n, l{ccl,·<·s haráton1, és 1ninél l<·l1('l l1osz
szablJ idül(re. Az Islc11 eh.:g-elje 111<'.!.f in1n1ür \'CSZ
tcség·eidct. A' 'l'cli.i11lctcs Asszon, L tiszl<·lr1n e-

• 

gész baráls,,g·g·al. Ajú11]on1 111ag·an1at szerclf'lc·cl-

l>c 's vng·yol{ 

Szfphalo1u, !\Tart. 18d. 180S. 

• 

örök háladatos híved 

Ii:azi11czy F erc11cz. 
• 

-

•
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XXXVIII. 

• 

Szt'phalon1, 10. Nov, 1'90r"

Örölc szeretetre, tiszteletre méltó barátom! 

Azalatt 1níg 'fc a' Cocytus' partjaira (1taztál (l1onnan 
lett szerencsés ,1isszaérkczéscdc11 sc11l{i szívesebben 
nála1n11ál 11c1n örül) , é11 Bécset, S0pro11yt, Po
zso11yt 's I{on1úron1ot júrta111-111eg, 's l1a erszé11yem 
igen sol{l{al iirescl)b is 1ninl ,·olt, fcje111])c11 számta
lar1szor tül)l} az idea 111int ,·olt, ·s n1ost azon szc
rcncsé,·cl is clicsch.cdhcten1, l1ogy liisl és szeretetre 
jcre11 111éltó fa1niliú1·át isn1crcn1. 'rt1d,·á11, 11ogy I{ist 

0 . 

'fc is 111c•lly igen szereled és l1og)· l(islül 'fc is 1nclly 
io-cn szcrellctcl, rcíla l{cztlc111 lc,·clen1et; azt l)o-n 

csát, á11 előre, l1og·y 1nég az i1ta111l)a11 fcllcllc1r1 volt, 
hogy 11él{ccl, 111ihell)·t n1cg·t�rl{ezen1 , ír11i fogolc, 
·s 111cgludakozon1, ha al) ai rc1néll)'l'id, ntl'llyck
felül a' Pntal\i cxü111c•11 alatt n1úr a' l\is Lü11yaitól
,·ctlrn1 ,·olt hírt, eddig lietcljcscdl�lc e. Le, clc<l
l>iíl lúlo111 , 11ogy a' (kis fiú Yng·y lcú11y) , cndég· 
ínrg 11en1 érlcczclt. Ilozza a' jó szerencse 11li11él 

• 

.. , 
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cléhlJ ,'s l<��ryc úlla11dó, ú olly solc ízlJc11 clcn)'észctt 
atyai Jrön1cidnelc czc11 po1tolék.át ! 

, 

E11 Scplh. 11 dil{é11 l1n;1,t'llr6l 111 t >gind(lllam 's 
• 

13diké11 l)<'slrc érl{czle1n. Epc11 akkor 11ap heteg-
vél{-lc ott Iláró l'rünay Sin1onné, a' ki Cousínja 
és 11r1n test,·érc a11nalc a' I>rö 11a)·nal{, lci a· 'l'c jc
lc11lélcdl>c11 e1r,r,:kor ,·a]an1clly l\öszö11ésrc a' lco--�� J 0 

1uélycuh elsiill'.l·cdéshöl a' lcg:na�·'.l'ohl) elrag·adlalásig 
,·í<lúlt-fel, és czc11 1ncQ"l1ajlús 1tlú11 is111él azo11 pil
la11alb,111 az rlülilJi lct1·u1t�lychb clsüll)'Cdl·. ·be dűlt 
,,aJa ,·issza. A' lcl}elcg-<'dclt, ang·yali szépségü asz
szo11ylca 11elcc111 a' l1etcdfél csztcn<lci szc11Yc<lések 
alalL és 111iatt JctL lcsLYéri bnrálné111; n1crL az test
vére az azolta 1neg·halálozolt IIirg·cisL li'crencz11elc. 
(E1111elc törté11clcit to,·úlJl> , J1og·y itt l>cszélléscm' 

' 

fonala n1<'4" 11c szairg·ntlnssélc.J - En Ni11iL Bécs-
l>cn lc1111i ,,é[lc1r1, 's elcsudcilkozta111 I>eslrc ,�r,·én, 
l1ogy n1011djJJc, l1og·y olt vaQ·'lo11. l\lúsnap az éri 
]{aron�o11 l\crcszlcltc-1ncg· n' l'léhiínus J{úpliínjn ,l' 
Icá11yl{út a' J1áznál. É11 ·valél{ ezc1t lcün'.)'lcú11 h.ivül 
tnár l{él 111ús l'.)'Út1)'l{,\ji11al{ is l{crcszt-atyjn, 's l<ép
zcld a' 111c•n1ryci szépség·íi nsszo11y 111clly l<;lel\l{el 
liír, n1il{or J 80{5ba11 vagy 1807hen azt írja, l1ogy 
a' született lcú1ryl\át lphig·c;11ia Sophin 11évrc l{e
rcsztcltell 1·, ,vcil icl1 ,v<·isz, 111ei11 Jiebcr J3ruder, 
,vic l1cilio· und t 111,•ercrcszlirh dicse hcide N,1l11ncn 

� t"I 

ll111e11 si11d.-Pcsle11 eg-ir)' hcl<·l ti>ltél{ . ()1111an 23-
dil{bnn 111c11lc111-el l\on1úro111 felé, épc11 azo11 11ap, 

•
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n1cII1'hc11 ö fclségcl{ ott 111t1sLráltük a' népet, és 
így é11 l(on1,1ron1ba 23dil{ün érte,n-fel. A' Váradi 
Cons. l(lolJusiczlcy fija, (Protocollistája a' I(ir. 'fáb
lá11al<) szcl{crcn1c11 útazolt Pozson'fig·, és így tör-:

tént, l1og·y sc111 az én l<cdvcs Larálo111at Doctor 
Nag·y Sán1ucl Urat, se111 a' széJ) S1Júl111ét fel r1em 
lccrcsl1cllc1n. I(I. cg·g·y l{ato11a TiszL11ck és Ober
Arzlnal( a' tcslYérévcl szerclcn1lJcn <SI, 's 1nihellyt 
I{on1c.1ron1ba a' Szö11yi forsponton bcértii11l{, vitt 
czcl<hcz, hog·y ,,cJcl{ a' Casan1atálcat etc. 1ncg·lát
I1assttlc. 01111a11 egyc11csen elJédre n1c11é11k a' Ty
rolcr 11rvü fog·adóba a'·soh: 'fisztcl{ liözzé, 1101 ig·en 
inlcrcssant ,,aJa lcn11i, 111ert ezc11 elötte1n 11agyon 
új l\Icnscl1c11race-,·al liözclc]Jbröl is1r1crkcclI1etérr1. 
·v oIL liüzültöli: cg·)'11el1ú11y, a' ki11cl{ szcrcttcn1 vol
na l1a l1alll1atlacl ,,0111a raiso1111írozásait. S1)iritt1s t1bi
,·ult flnt, 's ig·aza ,,a11 l{ar1tnalc, l1ogy a' l1adi élet
cg·g·)' oldalról Lcl{i11tvé11, 11cn1csíli a' cl1aral{tert.
Ii]. SÜl'ffCtctt, 1,og·y clJé<l utú11 1nindjárL 1nenjiink
's rc1Jüllii11h:, Nag·yot és Czil{a St1sit csak lé
lclibc11 l(üszö11tvé11. l)ozsonyban öt 11ap m11latél\.
l\Jil{ct Jül<'lc a' Scssiól(lJa11, 111iltet l1allélc az eLéclcl{-
11él, azt el J\cll I1allg·atJ1on1, 111crt az lc,,élbc ncn1

.. 

fér. < lríilöl(, I1og·y olt ,,0Jta1n. Bécsbe11 12. 11apot
töllültc111, 's 1ncg·ral{\'Ú11 szclccrc111ct cg·g·y képíró
, al , l(ét .t\ng·lt1s-ag·árral és cg·y kis l\lopszlival , 
11 clilc ()cloher]Je11 ott hagyá1n Ni11ivét, 's 1nás 11ap 
délclüll l\i�nél fclléptc111. Ö, azolla I1ogy lálla111, 

. . ' 

BZEN'l'GY \1 n G YI J O ZSEFIIE 7.. 167 

solcat iilÖ<lött; <le az 11cn1 cst1cla, inert 1795. 29d. 
Sc1>tc111J1cre olta tizcnl1úrorn eszt. és 14. 11ap 111t1lt-
cl; az J)edig csalc csii1ált ,1áltozást. E11 azoltn 1ncg-
öszülte111 , n1cg·fo1111)'adtan1. Szi11t olly szeretetre 
1néltó, szelíd és lJölcs c1nlJcr 111int a' lcg·tisztcl
tebb Irö. 'l'á,,ol ,,an a' Co11,·c11icnz' l)olo11dságni
nal{ 111ajmolásaitól, dr. úg·y, ]1og·y ezelc és a' Cy
nis1nt1s lcöztt épc11 lcözlJe11 úll. Felesége szép asz
szony, j6 asszo11y, és szi11t olly cse11dcs és sze
líd 1ni11t férje. Az ö élete!{ g·)'ö11yöríi élet lel1ct. 
Lajos fija cg·g·)r ig·c11 jö úJJrúzat(1 líis fitl, 111úr Syn
taxist lccll 11élíi ta11t1l11ia vag·y talá11 LöldJct, inert. 
fordít is dcül(!Jól; .Júnosl1u cg:g·y piros J)Ozsg·ús líis 
alak, 4 ·vag·y 5 csztc11dös. Nála clJédcllcn1, sol(líal 
nag·yolJIJ ürön1111cl, 1nínt l1a S,·étl J{irály ü Felsége 
iiltetctt ,·olna aszLalúl1oz. 

l\Ia o·a111nal{ ,·ala \'Ú o·,rüsont N é111c Lh11ét IIIC!rlát-
0 eJ � 

n'i ,'s írta1n 11cl{i, 1,og·y 11e \'eg·ye rossz 11eve11 JJc:l-
torság·on1at, 's jöjjö11 l(ishcz , a' hcllytt l1ogy én 
rncnjek: J1ozzá. Ezen szalJadsüg·on1aL azzal 111c11Lhettc 
ö11nn1ng·:1, I1ogy 111éf:r al<líor nnp akarvü11 ellrag·)·ni 
S0pro1ryt, ,·al,\süg·os ral>lás ,·olt volna n1ag·a1n crú11t 
1nás11úl lültc11i idö111ct 1ni11L l(is11él. Eljült,'s elhozta 
�zépc11 11c,·clccdö 1\ristippj<'t, l(it olly f orró11 rsó
líolLan1-1ncg, n1i11t az al)'jút fog·La111 ,·ol11a, li.it a' 
mi11t Ludod, sol1a 11cn1 Jútl1alta111. 1\.' g·ycr1ncl( h:an
csal. a' tni az é11 szcn1e1nlJc11 cltiirl1clcllcn. i\Iiolta 

I 

élclí, az cg·g·y Bara1ryi i'\lihúlyo11 h_ivill ( ez is szc11-
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,·cdelt ,·elein) 11cn1 találta1n 1nás lca11csalt, a\ lii
ncic liin11i 1ncrlcn1 ,·olna. Né1neth11é 7,a1iaszlcollilr. 
Dc 11c1n CSlida: dicseli:sz.ilc is; a' l{cltö11el{ eg·gy a' 
f 01·rlisci.-A' S0pro11J'i 11ag·y ég·és])en Ili S 11e1n szcn
,·cdctt sc1n1ni !cárt: ig·cn J(isné. 700 réf vászna ve
szett-cl a' fcjörítöbcn. Ezt azért cn1Iítc1n, mert na
ffYOn ttt<lon1, n1int fáj az efféle az asszo11yolcnak. 
Ők is íg·y n1osolJ

1ganak, n1ikor a' 1ni papirosai11kat 
emészti cl a' tüz. 

Ideje, l1og·y Ni11it ismörtcsscn1-meg· V clcd , 
szép asszo1ryolc' forró barátjá,·al. - Ni11í 1795bcn 
13 cszt<lüs g·yer1nelc ,·ala. Szelidebb háron1 J10Ina
p1111lc alatt feljárt "láLog·aLni a' fog·va tartott bátyját. 
lliis1ncrlcn1 a' g·yer111clc' fcscl11i Jcczdö Icllcét, n1ert 
á1nlJár al\lcor 111ég· solc ,,aJa l1átra, lútta1n é11 mi 
lesz öbelölc, 11a ct1Iti,·úlni fogja 111ag·üt. 1\.zolLa sol1a 
ne111 lúlta1n többé, l1anc111 1800. Jul. 30<l. és 31d. 
Kcrcpcse11, l1ova a' ])álJ'jához aLJ'já,·al egg·yiilt jött

ki. A' szcre11csétlc11ség· bc1111ü11lret a' h:ilc szc11ve
dénl{, test,,érclcké tett: llirgeist Ferc11cz 11elccm 
igen szoros barcilo1n lett, 's íg·y a' szé1) Ni11i is 
tesL,,érc1n le,·e. J{iszabadítlYün, én 11el(i cg·gy rab
társnn1at nj(u1lottan1, cn11ck liivánságára, jö,,endö
bcli fé1jiil. Dc kérésen1 l1asztala11 ,,oJL, inert 1nár 
akl(or B. Prónay Sin1011 szeretett és szcretlcLett. 
Csalc J1arnar nztttá11 Pétersl)ttrg·ból cg·gy 28. eszLdös 
C�11rricr jö n' PalaLí11t1s11é11alc a' lebcLeg·cdési ajün
dclcokat 111cgl1oz11i. Ez Ni11it 1neg·látja. Ut ,·icli, tlt 

.. ' 
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pcrii ! Nüpolyha 111cg)'C11; on11a11 ,·issza (1taz\ (ln 
Pétershurg· felé, is1nét jclenli n1ag·úL Xinin<·l és az 
atyjünúl. S .... a' <lespcratióig· 1nenl. l�ülla hoi:ry 
�1z nt)·ja , R. P .... L .... EAcell. soha n1eg· nc1n 
fog· cg·µ:ycz11i a' szt.ilctés llL'llrül ,·aló ig·cn szép és 
ig·c11 jó lcú11y cl,·étcl<'bcn, ·s 1\üszkü,lvén a' szere
lem és g·1·cr1ncl,i lcölcl<·sség· l(üztt, felkapja a' lr
únyt, Bécsbe ,·iszi, olL nia�rúL ,·cle üsszeesküllcli, 
·s 11g·y tüll hat csztC'ndöt, }1og·y n1ajd a· jöszúg·üban
élt Nóg·rádha11, 1najd J3écshc (1l<1Z<>ll. ,r úg·rc a· do
log· értésére cselt az alyjú11al(. Ez látja hoQ·y raj
ta tö])})ct scn1n1i 11en1 sccríL ,'s elnézi hoo·y ecrcrviiit-t"'I' ' t°'I t:" � J " 
lalcja11ak:, dc 111ég· 1ni11dtSg· keclretleiiség_qel. () Exc 

" 
erá11tan1 ktilö11ös k('g·J·esség·g·cl lévé11, én () Exc-
11ál l\lújt1sl)a11 lc,,él üllal lcözl)e ,,clcltc111 1nn!rnn1at, 

" 
ne111 kérvén vctl(t11iit, hanc·n1 csalc ü E:\.cL , ír{asztal-
11i akar,·ü11 a' Nini l1ozzún1 írt lc,·pJei11C'k nt:111ellJ-

" 
kiírt §§ üllal. ü E.\.C. n1egérletlc 11('111 ing<'rlü, }1a-
11c111 csc11desíleni alcaró szá11dél\on1aL, kf'!fyc:;pn 
vette a' levelet: dc 11c1r1 ('HJ'ltiill. 1\zo111Ja 11 t,; ••.

" 
és S ... 11é ü E.\.cell. JJara11rsolaljúra jöttel{ Bt:c�höl 
f)cslrc, l1og·y er1r1yict t-élje1iel" és g(tzdtilli:or(irtuct/í, 
(Si1non11alc a' test, érc 28 ezret ,·esz bé eszte11dciQ'.) 
s Nini íg·y ,·ala n1ost l)csle11. 

0 EAc. 11clcen1 azL parancsolta j"\Jjjusi le·, elé-
bc11, l1ogy írjnlc l)rcisschriflet a' 'fuhin!.ri l(érd<:SL'lirc 
a' 1nag·J·ar II)ef,, dolg·úhnn. Irta1n . .Elkiildlcn1 ft1-

" 
JJi11g·ál>a, Ii:isscl n1ost olvastatta111, ü Exc11ali JJedif! 

15 

-
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' 

n1rtg·an1 ol,astan1-fel. Í\' jó Ur,'s a' leú11ya 's Prof. 
ScI1,,·art111'r lhcatralis tnpsol{tsol{knl I1a11úl{ olvastat-
ni, 's I(is nc111 volt n1cg· 11cn1 elég·cdvc {tltala. 0 

Excja azzal irr) el(czett satisfactiójút érczlcl11i ,·e

lein l1oo·y n1idö11 liikésért a' l(ubí1l)1iné l1intajáig·, 
' l:' 

l1ol l(né és é11 fclültc1n, 111i11L 1ielce1n ö1·ve1tclefes l1írt 

l'111Iítctlc: Itt ,·a11 Sin1on11é !- 'feg·nap elölt bctc
credetl-lc co·o·y leú11, liú,·al. Ei:riry hang·ot S<'111 fe-
� t"' t"""I J �, � \_; � " 

lcltc1n reá, hoo·y () Exet 111cg·l{ín1éljc11.1. I(ubí11yi11G 
b 

,, 

(a' Si1non Lest vére) 111011dá Ni11i11ck, l1og·y O Exc-

11ak ig·c11 11ag·y örön1érc vala, l1og·y 1ncg·ttt<lta, l1ogy 
a' g·ycrnicl{ct é11 tartá1n a' liercsztvíz alá.- I{ubí
J1yi11é és Ráday 11é (a' Sin1011 tcst,·ércl) szerctili 
Ni11it, cljúr11al, l1ozzü, és ezt mo1i<(i(i.li: az atyjol{-
11ak. Dc az öreg· 11c1n tttdja 1ncg·c1nészLe11i, l1og·y 
a' fija alacsony rc11díi lcú1l)'t ,1etL, búr ig·c11 szé
pet és ig·c11 jót ,·ctt is, és véle jól, ig·c11 jól él. 

' ,, 

-- En, n1cg·,·allon1, 0 Exctól ezt 11c1n vesze1n 
. 

rossz 11c, c11; az az, érlcn1, hog·y ezt rossz 11cvc11 
eg·g·y atyú11al, ,·c11ni nen1 leJ1et. Nini olly szép 
lelliii, l1og·y t1g·)·a11 ezt ,·aIJja. 

Nagy örün1c az az é11 élctc1n11el{, l1og·y az 
c11 lic(lves Ninin1 cnge111 trg·y szeret, a' 1ni11t azt 
'in1011 is ja,·allhatja 's javallja.- Barúto111, tu(lou1 

' 

�11, n1iL hisz az illy harál�úg·olí felül a' ,·ilúg·. E11

holnap löltön1-cl 11egycdik esztendejét l1úzasság·i 
élclcn111ck:. 1\zt 111011uhato111, a' 111iL I. I(ároly iz.c11L 
a' l1úl1érpudról a' ielcséo·é11ck · l1o<ry 0·011dolutLal 

.::, 
• 

0 b ' 

• 
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l\ívúnságg·al sc111 vétettem férfi liötelcsségei1n el

Jc11 solia.

Ne111 ltttlvá11 l10,1a lettek Heftjcin1, 's 11cn1 rc-
1nélvé111ncg·kapásoliat, inert azt l1ittcn1 l1ogy N. G.
nál vesztek-cl, 25 fL011 l1ozattam-1ncg a' Supplc-
1nentti1nait, és így azt a' 1ni 11ála<l va11, l1á11yd-cl 
bízvást. Öriilök , hog·y láttacl az Ipamat. S0pl1ic 
Tégedet és cg·ész l1ázadat velc1n cg·gyiilt tisztel és 
csókolja. 

' 

A' lyányom 11ö és csúsz ·s dadog·11i kezd. EIJ 
szcrc11csésc11 , édes barátom! az J:,jlc11 adjo11 11é
ke<l tartós örömöket. 

----
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XXtXIX. 

Széphalo1n , Febr. 27d. 160-9' 

li:cd,·cs 1Jarátom, 

\ ... alamint bctegeskcclésed' hírét a' legszívesebb eI
�zo111orodússal l1alI0tLa111 's érLe111 le·vclcclböl is, 
(ig·y szíves örömn1el érle111 1nost fe]gyóg·yúlásodat 
·s hallotta111 jó,·al czelött 111ár a' kis inst1rg·e11s Dru
szán1' szere11csés 111egérkezését; 111ert, rég·e11 11e1n
vé,,<511 lc,·clcdet, 1ni11<l cgésség·cd 111i11cl l1ázad' né
pé11ch: n1cgszaporodása erá11t tudalíozódta111. 'fudod 
n1it liivá110I\ 111ind az cg·gyil( czikkclyre 111i11d a' 1ná� 
silira; azt n1indazállal 11e111 csal{ lélekbc11 ha11cm 
szóua ölLözlet,·c ís kívánon1, l1og·y fiad legye11 má
sodilí aL)'ja, 's szaporítsa a' kevesek' szán1át. 
A1111yi ,·esztcség utá11 n1int a' 111c1111yiL szc11,·edtél, 
tni édes lcl1et az illy poltolék ! E11 csalr cgg·yrt 
\ eszlell{'r11, 's 1>é111aton1at csak al{líor érzé111 cny
hiil11i, 111ih:or felcség·en1' cmlöjé11 is1nét f üg·gölL eggy 
1násili ,- 's szere11csémre ! örö1r1ön1rc ! az elsöl1öz 
1nc�g physionon1iájában is sokat I1aso11lílú leány-

.. ' 
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líá1n. l\Ielly örö1n, 1nilíor a' ,, Sect111dút '' a' n1ei.r
holt líis ,,Prirna '' rt1I1::tcskájiba lúlta,u fclültüztrl
,·e ! azt l1itte1n, l1ogy a' g·ondvisc'll�s az elsüt adla 
,,issza, 's a' 1nüsoclilínak JJirtolíába11 elveszett las
sanllé11t az elsö111' cmlél{ezetc. 

E11g·enicn1ct S0phicn1 14 holnapig· 's 9 11apig 
szoptatta. Változásolíat, l)üg·)1adúsolíal ércz,·é11 , 
f 3 Febr. l{ázmérl)a n1ent, 's azalatt a' g·yerme
llet el,·álasztú11lí, l1og·y vag·y n1agát, ,·ag·y az öcs-

, 
csét el 11c ro11tsa. Edes baráto1n, az a' szaporí-
tás felette (leréli dolog; abba s0I1a sem íin JJclé 

' 

az e1nber l1a azt szereli , a' lci szaporodil(. En 
nem tudo111 111cg·fog11i, I1ogy 11én1clly c1nlJer 1ni11t 
félhet a' sok g·ycrn1elctöl. i\Icrö líevélység·])Öl 11yilván. 
Oda néz l1oo·y mi11dcnilcét 11e1n Leheli ragyog-úrá, ' 0 

ha soka11 lcsz11ck. Én azt a' g·o11dot a' I)rori( len-
tiára bízo1n , 's l1iten1 l1ozzá ,·ag·y l>clé sol1a se111 
nag·yoJJb 1nint e' részbc11. 

Réo-cn nen1 láttalalr be1111cteliet, 's enn)'Í iclö 
0 

olta solc változüs csl1etc 's bizonyosa11 cse is raj-
tatolr. Olly szép piros vag·y e még·? hajad olly 

,"'.'\ H sürii, olly fürtös, olly törnött e? En 11a�r1·011 o-
szűlölí, 's ez 1nost 11yereség·; n1cg·u1ent a' Jca
tonásh:odástól. 27d. 81Jcr]Je11 belé léptein az 50-
dik esztendömbc. Gtita iilölt, tört l(ezii, tört or
rú 's rl1ciü11ás cn11Jer lévén talá11 11cn1 para11-

' 

csolnal( ,,elem ezen cgynehü 11y l10Inapra. Ila pa-
ra11csol11ú11alí, nc111 Lt1do111 111i11t ,·i1111é111 a' J)tLslcüt 
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·s lóra fcfry,,erese11 1ni11L n1:_1sz11éh:. Nag)'On csa

]atkoz11alc , a' li.ilc azt l1iszik: l1og·y ez a' mosta11i 
fclií!és is csah: czercrno11ia lesz. Nen1 olc 11 élkül 

építélc l(on1áro111ot , 11en1 oli. néll{til estel{ azol{ az 
észrc-,·el1etelle11 lcésziiletel{. Gróf Zicl1y J{ároly 

flacli i\Iinister leYe 's 7 Erez ,,agy Fö Herczeg· 
itg)'an a1111yi sereg' l<orn1c.'u1yzására 1négye11 tábor
ba. l\Icn11yi en1bcr,·ér fog· foly11i isn1ét ! 's mcn11yi 
lesz ,·éröntés 11éllciil is szcrcncsétlen11é ! �Iint a
l<ad-111eg 111i11dcn Lt1do1ná11ybeli ct1ltí1ra ! mint fog 
1ni11dc11 cll{orcsosod11i ! Borzadok 111ilcor képzelem 
,11ilc törté11l1et11elc , n1crt í1g·y lútszil{ l1ogy 1nost 
111,ir a' l{cleti E11rópa borí1l láng·ba. Pedig én most 
h:ezdél{ lcö1111yebbc11 piI1eg·11i. 

Etlcs ])aráL0111, ne vádol<l 1nag·ad A11nalisai1n-
nak cl1naradüsáért; az a' Icg·ártalla11abb n1eg·téve
<lés volt. Azt l1itte111 , l1og·y a1111al{ hibájából tör
té11t , a' l<inél az ollya11 g·yak :orta akarva tör
Lénilc. Ha fcltcl1ctte111 vol11a, l1ogy 11cm mind ad

tad 11élci által, 11em J1ozattan1 vol11a 1neg· az cl
veszctt11elc g·o11doltalíat. A' l(is' szép Hy1nenaeu

n1át, Szívképzö Rcg·éi111et , 1\1. Régiségei1nct , 's 
talán ,,alahára 111ár La Roc11cf oucaul<lo1nat is , nem 

, 
sol{ára 1ncg·liapod. E11 biz azt hitte111, hogy a' 
két elsőt néked n1ür 1negl{iildöttc1n , inert olly so
l<at l{iosztogat,·á11, J1ogy bíz,·ást róla1n is eln1ond

l1atták ,·ol11a, a' 111it a' Voltaire' 1nis a la portée 
tlc tot1t le 1no11d-ja felől cggy llajlcos Rccc11scns

. . ' 
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írt, 11og·y Lypog·raphiai I1iba ,-a11 a' porlée-hc11. 
az cg·g·y e sziiliség· felett ,•aló lévé11 , 'l'c, nnli
stcs pri111c sodalit11n, l{ i 11cn1 111aradhatúl. - J)ch
rcczc11 sa j11 osa11 is1n cri a' l\I. Rég·iség·pJ\.c 1. 1\z a· 
kérdés , l1a 1nöltü11 e saj11osa11. -

Barútu11lc11ak felcség·c felül ludal{ozcídol. 
l(é11tclcn ,,ag·yoli azt valla11i, l1og·y Htcg· nen1 f<·

Ielt ohajLáso1n' rc1né11yci11eli: de ifrr11 a' szé1} h:an-
csal fiít. - E11 11ag-)'011, dc ig·c11 ÍffC11 11agyo11 tu-
do1n bccsiil11i a' tartalélílala11 liin1uLalé1sát a1111ak <1'
1ni11 öriilünlc, Lüszl{élkediinli, ]1a az cgg·)' /( ic:; 
gyc11g·eség·, cg·g·y líiS J1ií1súg· is. Dc a' vastag- ü
rö1nöt , a' vaslag· biiszkéll{cd(;St 11e1n szercl<'n1

lllyc11 volt J)edig az, 111idö11 Lolal{o<l,·a , siett('tclt 
l1anggal, ,1áralla11(1l, l1el)1é11 lciviíl L11dattál{ ,·elein, 
l1og·y 111idö11 a' Palatí1111s e ,·ag·y l(üroly Herczeg 
I{ .. c11 ,·olt a'Gröf a' búL)'á11l{at miride11, Tisztjei lcöz

zííl egyediíl magt.ít iilteltc asztall1oz, 's íg·y at1frül1-
rolta: Ez az é11 ctc-1n, Hcrr vo ri .. Hallg·allan1 's

' 

elszo111oro<lta111 reá. - E11 is öriilöl{ a' 1· o 1t-11ak 
's nc1n szcrcl11él{ 11úla 11éll{til clle11ni, n1crt az ba
jos ; 's 1ni11d n1ag·a111al 111i11cl sol{ 1nás cn1bcrsóg-<1� 
e1nbcrt saj11ciltan1 , I1og·y a' 111c11téje' zscbjc�11él 
cg·g:y szép ]{is })illog·ó rojtocsl{a 11cn1 fityegett . 
1niclö11 Septberbc11 azt lúlta1n , ]1og·y 11én1c!ly fa
ja11lcó mi11t lépclt a' jó hcl1·rc, ]1olott az érdcn1c� 
c1nberclc lcolrollak a' rostély 1r1egé: <le scn1 n· 
Jto1i-ba 11c1n l{crcsck sc1nn1i cln1onda11i valót, SPP

• 

-
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a' rojlocskií11 11cn1 l{aplíodol{. Ila alJban a' li11cá
J>a11 úllanék, 111ct.radatta1n \'Olna 1nag·a1n11al{, 's fel

füg·g·eszt, é11 eu-g·yszcr, cszc111be se1n jt1t11a, 11og·y 
ott fit) cg·. Azonha11 azzal a' g·yc11g·eség·g·el szint 
usry jö cn1l>cr lehet az en11Jer 1ni11t a' 11élkiil ; 's

rajta fel 11cn1 nl{adolí. Azt scjtc11e111 jó 111ótlo111 
volt, ·s azt n1utatta 111i11(l a' <licsekellés n1i11d a' 
pa11asz , J1og·y 11c111 állunl{ be!tctglicli, 's többre 

tartjuk n1afrt1nl{at 1nóllólínal{. Az öltözet azt mt1-
latta, J1og·y az erszény 11e1n épen felette jól áll. 
- Ezcl{ct l{íYü11súg·o(lra íron1, nc1n ö 11nö11 moz
dí1lton1uól.

En is pa11aszoll{odon1. - _..\z az e1nber, a' kit 
egyszer láttül Del>reczc11JJe11, - az, a' l{i11cl{ há
zasság·on1at 1Jt'jclc11lcttc111 's 11e1n felelt; a' l{inek, 
felcséo·cn1111cl Sc111I,•é11bc ér,,é11 I1áro1n levélue11 0 J ' 

jelc11tette1n, 11ogy rniJ1elyt az idö e11g·ed11i fogja, 
f elcség·e1n 111cl látog·atúsára 1negyek 's nem felelt, 
11ol1a Péchy Sándorné11ak l1áro1nszor írt; az, a' 
l{il1cz fcleség·en1et cl,·ittc111 's l{i nen1 jött Se1n
lyé11uc, az , a' kinel{ liíL·ri1,scígára a' feleségc111 
PálfTy Carolina 11ag·y anyjáról reá 1naradt porcel
lú1tjáhól Cft)·nchú11y darabot oda ajá11dékozott 's 
csal{ 111cg sc,n l{öszö11tc ; az , a' l{i ez idé11 az 

ahlal{o111 elölt n1c11t-cl BúrLfüra 11tazván, 's Rcg-

111eczr11 3 11apot töltött, 's J1ozzán1 ne1n jött; az, 
,l' l)ozso11)·i tl1calru1nból kijövén, a' tolo11g�1suar1 
PlveszetL , a' theatrt11n Casinójába11 pedig· cn-

I 

.. , 
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ge1net azon , acsorúló asztalhoz iil11i lrít, á11 cg·gy 
Diaetalis V g·yei icövct régi harüto1111nal, a' 1101 ő 
ült, fell{ölt és elLü11L - az panaszl\odik , l1ogy 
vele g·oro,nl)án ]Já11ta1n. - Va11 e esze az e111hc

relínck? 's l1arag· l1el)'CLL nc111 l{aczag·ást ér(le111-
lcnck e? Vag·y i11l(úbb csak azt l{cll az effélék

re n1oncla11i, l1og·y a' ])ii11 azzal }Jü11teti 1nagút, 

mi11t rl'l1colog·us Urak 1nondjúlc az ell{árhozottal{
ról, J1og·y n1eg· 11e111 térhetne le s0I1a ! - Elfog·y?Lt 
a' papiros, dc 11en1 az é11 1no11da11i ,·aló111. Elj 
szcrc11csésc11. 'f iszlelcu1 , csól{olo111 I1áz11é1)e(let ! 

P. S. 

�Iéo· fecseo-11cm kell veled , noJ1a lc\·clc111 
t, t, 

apró .betiil(l{cl 's siirii11 va11 írva. - Vetted e cg·y-

vclcg írásin1 clsö l{ötclét, n1ell)'CL 11el{c(i vagy 

Scmlyé11 vag·y l(is I111rc által l{itldék ? 'fele ,·a11 

s0Ioecisn1uso!{l{al , (le �]{art soloecisn1t1solil{al. -

1\lost l)estrc ér,·é11 nyon1LaL,'a lcltc111 l\lag·yar Ré

g·iség·ci,n clsö l{ötctét is. Azt Instilóris a<lla-l{i 

auf sci11c eig·cnc Spcct1lation. Rc11dclést tészel{, 

hog·y azt is ve(ld. Vallyo11 1nit n1011(l arra a' ti 

Supcri11Lc11<lc11stek, a' Debr. Gran11nalikü11al{ dol

gozó.jci ? -- a' barát né 111 dolg·ába11 a' rrc ízlésed

del is cllc11l{czc1n : dc barátok líöztL elég· 11a a' 

szív 1·c1r co·o·y 11to11: a' 111co· 110111 co·o·)'ezö ízlés és 
' t,. t, t:, t, t, 

O'Ot1dolkodüs ét)c11 11o·y 11c111 úrL a' barátság·11ak b � 

1ni11t a' líülö11bözö Rcligio. - .Batsá11yi, a' hit is-
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n1(�rsz ezt azért en1Iítcn1 , 111crt is1ncrcd és 
tudsz hol111it ielölc - a' ,·ad cmbcrl1ez jött cn11i 
a' 1101 é11 is iiltcrn. Ahl>a11 a' }Jilla11talban láttan1

rncg·, a' n1ell)·bc11 ö az aJló11 belépett, •s tud
,·ú11 fclölc azt a' 111it tud11on1 illett, lel{apta1r1 ró
la a' sze1ncn1et a' nélkiil J1og·y ö ,,ette ,,0J 11a ész
re, l1og .. )' Ölet látta1n, 's folytattan1 fc11nszóval a' 
1t1ag·yar beszédet. Ez üllal azt alc.arta1n ,  J1ogy I1a 
11él'"i ,·elein szólla11i tclszil{, szóllhasso11, 's ak
l{or ollya1111ak talült vol11a , a' mi11t líívánl1atta. 
Széh.c111 hüta 111eg·ctt n1c11t-el, J1allotta a' magyar

szól, és úgy J)izonyosn11 látott, dc cl1ncnt a' 
szélí 111cg·ett. - Nc1r1 csttdállíozom rajta. 

9-a Octobr. Bécsbe11 hallám Cleynmann Ref. 
l)rcdil{álort111lc.at papolni. Ez az, a' lc.i11ck pápista
felcség·c ,·a11, a' ){i11ck lcü11yai pápistálínalí nc
,·cltet 11cl{. I-Ia ollya11 prcdil{álziókat Icl1ct11c hal
la11on1 111i11dc11 Vasár11ap, é11 is járnék 'l'cn1plom
ba 11ag·y gyö11)1örűség·gcl. l\:lár az 11cm bér·ért

szolg·ál, ha11c1n azért 11og·y a' 1nag·a dcsti11atiójá-
11ak 111cg·fclcljc11. l\Icg is f clcl , úg·y I1og·y sol1a
ser11 sc11l{i 1nég jobban. Stcht irgc11d cincr auf,
und spricl1t cr vo11 <lc11 Rcchten der 1"Icnsc11en,
,·on dcr ,Viirdc dcr l\le11scl1en, da1111 scl1reyt ihr :
Sicl1r , das ist cin· gcfal1rlicl1er l\'Ian11 .  Zcig·t cin
Schriflslcllcr dic Gcbrcche11 dcr Rcgicrt111g an,
1narl1t cr Vorsc]1Iao·c diesc zu bcsscrn dan11

0 ' 

,rl1rcyt il1r: etc. rLc. Azt1tán Patriotisintisra 1)ttz-

• 

--

. . ' 
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dította ÖlícL; ta11úcsot adott 111int tűrjék a' 1nit 
tűr11i kell, n1inL védchnczzél{ \vas 11ocl1 ZlL schü
tzcn ist, 's ezen szólílíal ,·ég·czlc-cl a' i>redil{á
tziót: ,,r er Ohrc11 Itat zu l1örcn, dcr hörc ! Am. 
Nél{c1n 1ni11dcn bizo11nyal volt fülen1. Eg·gy is-
1ncrcllc11 fiatal cn1bcrnck pedig· szeme volt a' 
111i11t látta1n , n1ert solíszori reá pillantással sem 
vettcn1 sol1a észre, l1og·y a' szcn1c 1r1üsor1 fiig
gött volna n1i11t 11tag·á11 a' l)apoló11. 

SztircL sen1 l)cste11, sc111 Bécsbc11, scn1 Gyti
rött 11c111 volt, itt pedig olly lic, és tern 1ctt és olly 
rossz, J1og·y csal{11c 111 dcs1)erúlt111Ic. Scn1 élet, sem 
bor, sc111 szé11a. Es 1nég· is ilt a' 11ag·y h.üllség·ií 
Insurrcctio és cg)1éb. A' l1cgyaljü11 cg·g·y szem 
asszt't si11cs. E11 ,,étclí11cl{ tartotlan1 vol11a a' rot-
J1adt és IJöíl'cdt szcn1et asszt't g·)'H11ánt szedni. -

Ha allíaln1atla11ságodra 11c1n esilc, édes 1)ará
to111 , n1éltóztassál tisztelni l{épcn11Jc11 Ló11yai )lc11y
hért Urat, és 111cg·n1011dani 11él{i , I1ogy Báróczi 
ÓbcsLcr Úr 11ag·y barátság·gal fog·adLa Ló11yai Úr-.. 
nak izcnctét, 's ,·iszont l{öszö11ti. Ez a' jó üreg 
olly cröhc11 van, l1og·y á1nbt1r a' 70L n1cg·I1alacl
ta o-valoo· 1nc11t bé velem a' Gárda 'l'raitet1r3·é-

' b J t, 

töl Szent Istvá11ig söt még tovább. Anlimonit11n-
1nal él n1in<lcn 11ap, 's chyrnizál, az az cl1)11niai 
köny,·cl{hc11 <lolg·ozilí , 11átra Jévö ]{c,és 11apjait 
11asz11álni al{arván. Ezt 1nüsol{lól tudon1. l\lindég 
Jobba11 jobJJa11 tisztclc111 ezt a' valóban 11ag·y er11hcrt . 
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A' 1\is Lönyait, a' lii 11álad va11 , köszönts(i 
kérle1c, 's bízzd rcú , l1og·y n1ouclja n1cg J(ölcscy 
.l<'crc11cz11cl{, l1og·y ltloJsó levelét Virág· Benc<lcl{
11ag·y 111cg·elégctlésscl 01,,asta, 's ör,·c11d is1nerct-
ség·é11cJ(. E11 arra lcércn1 I(ülcscyt, 11og·y tLI(lassa 
, cle111, J)cbrbc11 ,·a11 e 1nég· 's n:1eddig· lesz ott. 

Lyün1·01n felől lcc,1eset írl1atél{ a' 1nás papi
ros szélé11. Az eg·g·y szé1) kis alal{ . 1'1cg 11c1n is-
111crt 1nilcor J1aza jöttcn1. De csal<: J1an1ar ig·cn jó 
barátolc le,·énlc, 's ]Jí1j11om lccll clölc , }1a ír11i 
akarol{, 111crt lcaron1ra l{ívánl(ozil{. Az é n Iyá
nyon1, .111crt ké7,et szeret, l{önyvet, l{t1tyát, és 
J1a csak. a' líalan1úrishoz 11yúll1at irkál l\Iég· caO'y ' 

. 
t,t, 

szót sc111 lttd líicjtc11i, (le 11yclvc szt.inctlc11t.il l{e-
Icpcl. 1'"'og·a !(ellő van, n1int a' Castornal{, clc fc
jérehl1 n1int a' Castoré. ÖleIIel{ 111ag·aclat és egész 
l1áza<lal. Barátsüg·od' c111lél(ezctc 11él{c111 végl1c-
l elle11iíl l{edYCS ! -

-

.. ' 
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XL. 

Széphalom, Jul. GJ 18/Y.1

l(e<lvcs barátom , 

Az anyá1n e' napolíban itt l1ag·yja Reg·n1cczct 's

vissza még·ye11 Scm]yé11be; clhozatta1n tehát a' 
könyvelíct az olly sol{ holnapol{ olta ,-clel( l{ési, 
Ujl1clyi l{ötőtől , l1og·y valaI1a ,·cl1css<l, })ízván 
barátság·odba , hogy kötct!crliil l(edvcschbc11 fo
gadod ajá11déJco1nat, 111i11L l1a ])él(öt,,e Icésöbl)cn 
vennéd. Patal{o11 ni11cs jó l{ölő , 's a' dcül{ság 

' 

minden Jcö11yvét az Ujhclyi,,el l(ötteli , ki ,·aló1)an 
jól dolgozik. El lé,,é11 ezek últal foglalYa , mi 
nem 1náskor 

5 
11a11e1n csal{ az osl{olai yacaticí

kor, n1elly Jí1lit1sban l{czdődilí 's Scptcn1bcrbcn 
vég·ződik, julu11l<: ahhoz a' clrlÍ!/Ct szcrt'ncséhez, 
hog·y Ölet 1nag·u11!(11al( 1neg·11ycrjül\., 111<·rt lcfré1111 t

nc1n tart , és vásürol{ra is dolg·ozik. Ez lcljc>s 
1r1e11tség·cn1 lehet rlöllc,l , ho�ry ajúndél\0111 11oz 
zúd így 1n<'g·yc11. I\ícg·foszlottan1 l\.épQ·� iijlcn1é111·e
rr1ct azon 4 11y0Jnlatvc111ytól, 111<1lly .J0I1n11al{ rc
zétől núla1n n1eg·vag·yo11 , l1og·y azt 11él\c<l adl1as-
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san1. A' h:ép épen nc1n hasonlít. Barálságo<l' ér
zései ralijál{ belé az idcalistúl{' tl1eoriúja szcrént 
azt a' n1i szcn1ci<lcL rcún1 e1nlél{cztetheti. 

Eze11 ll)'iLva 111enö lc,,elkét, a' Ru1ni Alma-
11acl1já11al{ e..\.cn1plárjával és a' l1áro1n darab n1a
gyar 111t111ká,·al, add, kérlek, J(ölcsey Fcrencz 
Úr11al{, l\it, a' n1int rcn1é11)rlc1n , is1nérsz, és a' 
n1int óhajton1, szeretsz is, 111crt ö n1i11<l az cg·y
gyikre n1ind a' n1ásil(ra 11ag·y n1értél{bc11 érdc1ncs. 
Ritl{a ta!c11to111(t , nagy szorg·alm(1 Ifjú , 's 11 1ode
sti�ja ér a1111)'Ít n1i11t cg·yéb tt1Iajclonsúgai, vagy 
igazábba11, 111éltó eg·yéb tulajdo11ság·aihoz. 

Ne szóllj velem a' 11ábor(1 felül , mert mé
lyen ell{cserítcsz h-:érdésiclclel. Bc1r 1ni11él elébb 
,,égét látnú11l{ ! a' Da1noclcs kése alatt rcltcntö 
dolog iil11i. 

E11 ittl1011 szere11csés vag·yok; 's l{i lcl1ct sze-
rencsétlc11, J1a a' 111aga I1ázá11ál szcre11csés? Fe
leség·cn1ct (ig·y szerelem 1ni11t l1ázassc1g·o1n' első 
11apjail)a11, 's az Isten cggy gyönyörii alal{ú g·ycr
mel{ct adott a' l(is Eiige11icl)c11, 's rcn1ényle1n a' 
h1s 'frajú11 is az lesz , l{it S0pl1ie Srptc111berbcn 
fog· u1eg·sziilni. Nc1r1 rég·ibe 11 is en1leg·eté, 111clly 
rosszúl vala al(l{or, 111idö11 ö is a' '1'e barátság·od' 
segédjcirc szor(1It 18051Je11. Ezt a' terI1ét is l)aj 
néll{ül I1ordja 1ninL a' n1ásodil{at; az clsö tcI1cr' 
bajait 1nin<l ketten úg·y 11ézzül{ , 1ni11L Pl1ig·ienk· 
hnlúlá11al{ e lsö "agy ol{út , ag·y csak jcle11ség·et. 

--

.. ' 
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- Gé11ie csak 111agyar(tl ért. Ha elölte 1nús l1)'Cl
,·c11 szóllunlí, reünl{ visíL 's 111cg· 11en1 szü11 ad
dig, n1íg· az érthctellc11 beszédet ahJJa nc111 ha,ry-
. k 

t'

JU -. - A 1111yit fcltészcsz felölünl{, édes l>ar..íto1n,
11og·y a' 19 l1ol11apos g·ycr1ncl{cL 11ia.jom1n(í tcn ni
ne1n akarjt1k : azt azo11J)a11 l1idd-cl, hog·y arti
ga]Jb liis alal{ot 11cn1 is111ér az cg·ész környél{
n1i11L ez; 11c1n ·vad(il félé11l{, karjüra n1cQ-�'c11 az
i<lcg·cn11ek is 1nindc11 \'úlog·atás 11é11íü1, 's J1aju
szos ,·ag·y l)aj11sztala11, szaliálas ,·ag·y 11cn1, csí-
11os ,,ag·y szcg·é11y öltözetű , 111cg·csól{olja 111i
l1elytt l{ívánjúl{. Játéka eg·ycJ)Cl{ 1nellctt a' ké7, is,
és íg·y szcrnc 1n(i1· szolcilc a' I,,tásál1oz, érzésé
l1ez a1111al{ a' mi szép, 's abban 11ag·y clöuQ·rást
(Vorsprung·) tett elöttc111 , l{i 9 csztc11dös koro1n
ba11 111ég· szaladta1n az olly szobüból, a' hol az
olajos festésű l{ép, alcárn1crrc 1nc11tcn1 , n1indég
rcán1 11ézclt, és a' líi 111ég· 6 esztendős lioro111-
l)an azt l1ittc111; hogy a' Püpisla n1ind o1I�·an 1ni11t
a' Nag·)'Szon,bati kártyá11 az a' veres 111edYe,
1nelly 11crn tt1do1n mell)·il{ szí11ncli a' liét-szemét

tartja czí1nerül.
A' n1i l{cd,·cs l(isiinlc alíg· ha sol{at 11cn1 SZ<'n

,·c<lctt a' 1nag·a eddig· g·)'alcorlolt 1r1ódjútól Bltt{i-

1·ia mitttl cltá,,ozott ellcnsé<rlül. 1\lio· váron1 az 
t, t' . 

iclöt, l1og·y töle lc,,cleL ,·el1csscl{ 's nél(i ír11as-
sal{, n1cll)' a' leg·utóhl)i híre!{ szcré11t 11i11cs n1csz
szc, 1ui11tl1og·y Na1Joleor1 a' n1ag·a screg·eit l1n-

•
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zá11knalc 1ni11dc11 , iclékciröl I3écs 111cllé vonja, Jiol 
ncrn sokúra ep:g·y n1úsodik. A-'\clit1111 fog· l<•11ni. Dc 
l<it tcsznclc }lZ Jstcnt•k. Aug·ltsltissú? l(it i\.ntú11it1s
sú? 'l'otilonböl jöltclc hajócsinálölc, l<ilc a' sol\ 
iisz,·e,·úsJrlotL iircs l1ordöl{ból evczö-ballcriákat 
készílsc11clc. - Sercg"ii11l\11clc C[2:g·y része azonba11 
Lipsia felé Lér, Ilnn11ó,·c·rt ,·issza szerez11i az Ang
lusnalc, 's a' I-Iasszusnalc (�asscl' Lújékát. - A· 
Lc11g·ycl zenebona alszilc. A' J\Juszl<a a' Carpa
lus' tulsó alján lcésztílt 1r1cg·állapodni, <le 1r1ost az 
a' J1írc, l1ogy ide is jö , 's 111ég· tovább. - El
lillálalc a' had' dolg·airöl ,·alö heszé<ltül, 's n1a
g·a111 cslen1 a' törvé11yro11túsl>a ! -

Elj szcre11csésc11, l(cdvcs jöltévö 1Jaráto111, 
1ni11d azol\kal, a' lcil<cL a' go11cl,isclés l1ozzátl 
kapcsola. 'fisztele1n 's csökolo1n ölcet, 's 1na
radolc 

örökös hív 's 11,U,í.<latos tisztelöd 

I{azinczy I; erc11cz. 

\· Csaszúrnö Egcrbe11, a' ('s. l1úz g·ycr1nel(ci l(as
sün, a' Császúr11é asszo11ya11yja pedig· hozzán1 }1ú
ro1n órányira 1'erel.Jeslt Gróf C súl\ y lu1ré11el( l(as
ll'lyúha11 1núlat. 

-

-

... 
. . , 
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Xl,1. 

1 8 :-, 

Széphalo111, 15 .  Octoh l':S09 

Tisztelt l(cdvcs barálo111 ! 

ll'Ii, l{i!i: jó férj cl( 's érzéJie11y atyálc ,·ag·yin1!{
miért 1 1c tég·ycn1 111Pllé : boldog férjt•!( is ? -
cg·y111ásnalc 1ncg·szoktulc írni J1og·y szaporodu11h 
l1a szaporodtu11!(. Vég·y tcl 1át 11j J1 írt szaporodá
sou1 felül: ina harn1adil(szor leve lcánvo1n · co·<ry 

J ' t, b 
, , , , 

eg·esscg·es, Cll cs SZ<'p, nag·y és lcövér g·)'rr1nek. 
J�g·g·y 1niscn1011dó J1ol11a11 fogja ,·elc cln1ondal11i az 
ahrent111ció-L, n1inthog·y én arra , H/.f) ol( praede
sti11ál,•a, a' 111int ]ülszik, I1og·y J{úl, innal< 11c sza
poríli:;éun ta11ít, Üll)'aiL. - (:zifra 11evet l(ap ez is, 
1ni11t én szoklnu1 ad11i 1nindl;g.: 1\nna Sophró11ia 
'l'l1alia 'l'hrrézia. - _i\z <'lsül Jfirg·cisl Nininelc, l{i 
n1ost Ilúró 11ró11ay Si1no1111é, a' 111üsodili a' fc
lcség·e111r1eli, a' 3-diknt u1ng·an 111al\, a' 4-dil\et a' 
n1ai 11ap11ak l\ed, éérl. A' líc'resztatyja Gróf Rá
day ))ali lesz 111ind lllaQ·úért, n1ind az c!Ülle111 J1á
lúdatos tisztell'llcl li�zlelt 11ng-)'Hl)·jáért és fI>áért, 

1 (> 
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J{ili e11Q·c1n első ifjúság·om , 's az clsöbll gycr-
... 

1nc1{ség·cn1 olta szi11tc halálol{ig Iíegycsségcilíkel 
tisztcllcl(-111cg, 's azért mert a' széplelkű g·cniá
lis Ráclay Púl 11élícn1 rl�gi igen kedves baráto1n 

- 111idö11 Jí1lit1slJan Ráda11t 111cg·]1ívta1n, ö nékc1n
olly gc11iúlis Ic,·éllcl ,·álaszolt, l1og·y ,,alaki még· 
látta - látta pedig sok, mert az ollyat csudáltat-

, 
,1i kell - clrao·a<ltatott. E11 poétai oestrt11nba ra-

' 0 

o·adtalta1n 's i1nl1ol a' ,·crs. Fra11czia ízlés var1
t, ' 

n1i11d az co-ész darabon. 111i11d a' ,,ersificalión •
0 

n1cII1'ct azért is ,·álasztottan1, inert erre az öreg 

Rüday la11íla : 

' 
GROF 

RÁDAY PÁLHOZ. 

( e,·i,s hittel 1>zt hí,·én, hogy a' gyermek fiú lesz.) 

Se11te1nberben 1809. 

\z a' czakó, mell)' - vélem, (opinor )
) 

1\frik,í.Lól 
::5zép asszonyk:íinknak hordja <t' g_yermekeket 
(011,ykor azoknak. is, kik édes cseppeket, 
:\lég fél,·e lopdosnak az A,nor' itahílJól), 
Oh képzeld e' csud,í.t hosszú orr,lból 
Sophiem' keblébe ina cggy kis fltít teve. 
.. �z n1ég pog;Í.n)', 's n1ég nincs neve. 
·,, P.1pot ha1nnr nelt.i; nein lelni uzt 1\.frikáhan.''
l2:y !"zéillt, 's J...le11, hJeJ), kle1> ! látatlanná leve

., 

.. , 
SZENTGYORGYI JOZ�EFJm?:. 

Veszett volna a.' gonosz ezakójn. ,,ad honnj,íban ' 
''agy vitte volna másnak! - Eugenie 
Szob:íin1at mnga cl tudja tölteni 
Fii! ct-rep esz tő sí 1',lsá val , 
Midőn, tipcgvén Hans,vurstjával, 
Elsíklik, 's az ütést ah ! nem felejtl1eti; 
Vagy a' n1idön nem tűrheti 
llogy késik 1>épjével szakácsom. 
Félre Ctzt a' n1á.sikat ! a' há,z 
Szíík cggy sírónak is. 'S eggy szó mi11t száz: 
Nekem a' gyermekben sem hírem sen1 tanácson, 

i\.h n1ind haszontalan! Sophie 
Feltette a' fejét; 's ezt a' veres, fogatlan , 
Kopasz síró fiút - a' gondolatlan ! -
Nem átallja Eugenienk öcsjének vallani. 

. 
Legyen, ha kell! nem perlek én vele. 

_<\z, a' l(it így juttatnak aj,tndékhoz , 
f(aczag, ha  van esze , a' kelletlen játékhoz. 
De te Palim, lclkern fele, 
Végy részt barátod' gyötrelmében, 
.Jer, 's e' szép at)1as,1g' becsületében 
- Még híre ne1n n1cnt-el - osztozzá.I-meg vele

Jer, és E,níl-'J'rajá.nt fogadd te is fiadnab., 
S öreg-atyádnak és Ipa.dnak. 
f,el1elld belé nag;_y lelkeket. 
'S a' tennen-n1agadét ! - -
Gedeont a' tudom,Í.n)'' és ének' 
·s a' csendes virtusok' dicső munkétiban

• 

• 

------------�---
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f:-n1érje tisztelt n1estel'ének. 
t\' nagy' p éldá nyá,t 1 cljc Pl'ó nayban. 

'S 1nint kell l{éítói t isztaságga.l 

I\.' vétkesek' scrgét n1eg;szég)·cníteni 

'S jobb 1ítakra tél'ítcni , 

lliut kell Ulysszcsi szent álnoks,íggal 

A' n1onst1'111nokkal l,iiszdcni, 
' 

t<:s 1ncg ncn1 csliggecl,·én a' harc7, dühös vészéheu 
Nen1 nyúgocla.lrnat csak, dc fén)'t is szc1·zcni, 

(Jsuchílja Jpatlnak nagy képéhcn. 

'l'e oktassd art'a. a' hölcseségre 

)leli.'· élni tuti, a' jót a' szépet szereti, 

�\' nii ncn1 az, azt n1egYcti, 

f)e a' n1i a.z, s.zcntül és készen követi: 

l\te11)' ne1n v,í_g;y csal fa , fén)'Csségre ; 

llcll)'llek csak béke kell 's kedv, 's rózs,ls poharai 

.Józan kén nyel (i:oluptas] Í\'Ó elmés bari\.t; 

.Jól folyt napok ut,ín csill,Í-1nló tiíl'sas(tgok, 

'l',íncz, j,í.lék. r?1uzsika, 's t,·éf'.lk és n)·,íjass,lgok 

l(ik köz(t a' Bölcscség maga is !'>zédeleg -

"" hol kön,yvnek hol n1(Lsnak i-zentelt szép éjjelek. 

I�)- élni - e;,; a' Te rncsterségcd. 

'l'raján kü,·c�;sen ebben téged. 

'frajá11 'l'halic\ á ,,úJtozvá11 cl , cl kell változ
lalno111 a' !{ét titols<> lap' "erscit is, cl fog·orn 
111ih<'lylt csc11dl1SSt;g·c1n lesz, és a' pittiita, 1nelly 

1,ínoz , lcÍi!·tdi;st 's jó 1\cd,,et úd . 

• 

" , 
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I{érle1(, édes l>arálo1n, l{ölcscy Fcrcncz ü-
csémn1cl lcilLass<{ ezt a' kis JJol1ósúgot. () olvas 

" 

fra11cziüí1l, 's reá al{acl el)be11 a' Color Scc1uani
Cl1s-ra; 's a1Jstra11álja a' r11ag·ynrban a' ,,crsifi.ca-

, 

tió1 rcg·t1Iüjit. E11 cli<lálok a' 1101 l1iálus ,,a11. Dc

11cn1 1ni11dc11iitt; és ezt 11cn1 ex ar.bitrio , I1a11cn1 
a'_ Log·ica okai 1niatt. 

'I'e oklass<l - De lt' - 111aga is - ncn1 
szen,,edi az clisiót. Ig·y va11 az az olasz ,,crsi
ficatióba11 is. 

I{öszöntsd ezt az érdcn1cs rol{o1101nat 's ba
r,1tomat, 's 1no11djall , l1og·y Aug'llStttsi le, clére 
a<lösa ,,ag·yolc. Ncn1 írta volt 111cg·, 1101 tölii a' 
vacatiókat , 's 111i11d addig· 11c111 írok 11cl{i , 1r1íg 
tt1d11i fog·o,n l10I va11; Dcbrcczc11bc11 e? vagy 
n1ást1tt. - 'S szcrcssecl ölet, 's 111éllóztassd ba
rütság·odra. Jó fej , és -- jó szí,,!! -

Feleség·cdct, g·ycrn1el(cidct tiszlelcn1 és rsó
kolo1n. 'l'isztcl bc1111ctcl{et Sophicn1 is. Eug·c11ie 
22 J10I11apos és 11 na1)os. 1'Iúr .Júlit1s olta jür. 
- l\Iost Sop11ic 11en1 fog· szoptal11i. Jiiolla cg

!fytilt élünl{ ő csal{ 6 ho111a1)ot Lültötl tel1cr , isclé� 
vag·y szoplalús 11é11cül. 

Kisii11l<ncl{ rcltcrn lc,·clét dd-o 12. i\t1g. Sz<'
gény, sol{at SZl'll\ c•dctt. J)c 11cu1 inert 1:u11,:s:.0I
k<><lni. 1\zo11ua11 eg·g·y t>üpa1 Supplica11s dcúktöl 

-
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' 

t1Q"y értc1n , J1og·y nem igaz a' hír. Elj szcrc11-
cséscn. Ajá11lo1n 1nagamat mcgbecsiill1ctcLlcn ba
rü tsáao dh a. 

tisztelő barátod 

l(. F. 

i\sszony-i\11)'ácl ·s szcg·ény lcst,1érccl 's a' 
-.;,ep SJláh11é 1101 és J1og·y ,·annak? 

'foldiné szcrcncséllc11 volt a· fiúval. Szüno1n. 
BalséÍr1yi" al niéQ· is levelez ? 

• 

.. ' 
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XLII. 

Széphalom 
I 

Oct. 'l3d. 180!1. 

l{cd, cs cdcs barátom ! 

Parü11yi, <le igen nagy becsii aján<lél{odat teg
nap ,·evé111; ]1il1ctö a' rossz íitak 's csÖl{ 1niatl 
csal{ tegnap, 111crt régccské11 írtad. Fog·a(ld-el a· 
Icgszívcs])b l(öszönctct barátság·odnal{ , jóság·od
nal{ ezc11 újabb bizo11yság·áért. A' l{is 111t1nka nyo
morúlt farag,·,iny: dc ritl<asága becsessé teszi. 
Nél<e1n t1g·)'a11 l(cclvcsc]Jb , mint I1a tölc<l folian
lot kaptan1 vol11a - 11e1n Caln1ctct, \Titringát etc. 
inert azol(11alí. 11agy tisztclöjök ,1ag·yol< , l1a11cn1 
Baylct, Iscli11t etc. 

V evéd e azo11 lc,1clcn1ct, n1cllyhc11 f clpa11asz
iúm előtted, 11og·y Szc11t 'fl1crcsia 11el{c111 OcLolJ. 
15dil{é11 cggy ]{is S0pl1ro11ict a dolt és nem En1ilt. 
és hogy íg·y l1nrn1adil{szor is leányt sziilt S0pl1i
c1n. l\Ieg·vallon1 , és r11ir1tl1ogy azt aristocraliai ok
böl 's tcl{i11Lctekböl 11c1n Lcszcin , piríilüs 11élliiil 
vallon1-rncg, hog·y saj11álo111 l1og·y a· !(is szép é� 

·-

�. ____________ _ 
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l{edvcs leány ncn1 fiú. A' futkosó Etigenie 1ncllé 
szcrcttc1n ,,ol11a 111ár cg·g·y nadrágos ficzl{ót. 

Azt l{ívá11od , édes baráto1n, J1ogy a' 1na
gyar 11ycl,,' l{icsínosítéisa, bö,1ítésc felől tégycm 
elődbe 111axi1náin1at. - Sietve íro111 czc11 levele
met, inert ,,i, öje J{úz111érba az Ipa1n11al{, l{i kél 
I1ol11ap olta bcleg·cslíedik orvossáo·ért 1ne()'ycn 
, ' t, b 

Ujhc1)'1Jc; 's ílly tl1é111úr.a ncrn lehet l{iterjcdncm. 
Dc l1a idön1 ,,0111a is, azt 11cm tcl1ctnén1, inert 
l1iszcn ezek f elöl valaha szóval és lcvclcl{lJcn so
kat ,,clckcdtiinl(. l\Ial{ac;s cllc11líczől{rc talált bcn
r1ünl{ a' tl1én1a. 'fc nJ0I 11árL, l)áz111ányt, J{árolit, 
l{áldit en1Iegctc<l , (l(il{ct é11 is tiszte lel{ , dc 
csal{ addig· a' 111cddig· tisztel11i valók); 's azt 
óJ1ajtod I1og·y a' inai cn1bcrck is í1g·y öltözköd
jencl{, 1ni11t 11éhai 'fel{i11tctcs Dornol(os l\1árton 
Ur: é11 llcdig azt al{arorn 's csclcl{szc1n is  l100'y ' b 

ugy öltözzii11k a' 111i11t az idői(' tó11t1sa és a' 
sziil{ség· 's a' l\Iag·istrütus kí,,,ínja ; 11e1n J1ogy 
strimflit 's plu11drüt , onjttnk a' 1nc11téhez: ]1ane1n 
hog·y a' 11adrüg·ainlcat l{öldölcün felyiíl agg·assttk 
g·o1nl)okra 's J1á1nok.011 hordjul<:, ha azt 'l'cl{. Do
•uol{OS i\Iárlon Úr 11c1n csclc]{edtc is. A' Fol11esi
'.'s�.lc, Vanclzúl{ 's n' trli 's 11yári Bil)liotl1cca iröji 
fclol nc11111e icl1 líeine Noliz; das si11cl Pöbc] 
<lcr Lilcratur. IlcnQ·c·rbuc;zl"ot - há11yók 111i11dé0' 
volta!{ és lesznek. J)e litcralúrá11I( csal<:t1o·ya11 l1a: 
ind ,lkár1nit 1no11clatol{ li lattclatores tcn111�ris acti; 

.. ' 
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's rendes, hog·y ti nrn1 nc·vczl1cLLel{ cg·g·y írót is 
111ag·atol{ l{öztt, a' ki Lt1dnillik a' csínos írás111ócl
ja Clussisúba lartozil{, a' l{i ,,uJan1it érne' : <le n1i 
I{is Jünost, Berzsc11yit, 1Ii,nf'yt, 13áróczit, Virá
got 11111latl1at1u1k. l\.' 111axin1ákat abstra11álni l{ell 
a' példúl{ból és 111ag·{tlJól a' dolog természetéből, 
nen1 1nústól ,,c11ni, 111crt itt sincs avrog c<ra. -

l\'1i l{cttc11, édes l)aráton1, e' dolog·ha 11 oll)'Hl{ ,,a
gy1111Ii, 111i11L 111il{or Lutl1crt, a' líi lütta a' Re
for1natio sziikség·ét, a' rég·i barátja, lci jó ])üpis
ta n1ara<lt, kérte, J1og·y 11c ro11Lsa a' l{crcszt)'én 
,·allást. - Ro11tst1l( , édes l)arálon1, a' 11yclvet ! 
ro11Lsul{ ! sol<: ro11ta11i-,·c1Ió va11 lJcn11c. l)üzn1ü11y is 
ro11toLLa azol{nal{ ítélete!{ szcré11t a' l{ih: ,·clc cg·gy 
i<löbe11 éltek; söt Lalá11 Le is lLct1nar 11iírét ron
tásnal<: 11c,·ez11éd , l1a azt é11 1no11danán1 annal( és 
nc111 ö 111ondolta ,·olna. Einc lcbc11de Sprac;l1e jst 
kci11c abg·csc;l1Iosscnc Sprac;he , annal{ ,,álloz11i 
kell. C'ridcntur I-loralius). Sol{ újság·g·Jriilölö lell{é
nel<: szco·é1rvséo·c n1ialt o·yi1Iöli az 11isü<rol. 1Ioo·y 

t, J t, t, ., :::, t, 

al{arja hog·y 1Jöviiljön, szépiíljö11 a' 11)1elv, ha bö-
vítc11i, sz11pítc11i 11rn1 szal)ad? - ,, Szabad! <le 
11011 ultra n1odtu11 ! '" - Jó intés: clc 1101 az a' 
n1ó<ll1S? })éld,ít n1indc11 úllílásra, n1crt l{iilön1ben 
rncg 11en1 érljiil{ eg·)·n1ásl. Az <11 1  �Iar111011lclC'1n te
le ,·a11 1ieotor1is1n1tssctl. Dc (;ran1111alic;us 11011 ert1-
l>cscit soloccisn1un1 , si sc;ic11s facil. �Icg·adon1, 
rossz 1r111111{a, rossz fordítús. A1n olcsárlója for-

17 

-
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<lítsa Páz1nányosan , 11a tetszik , 's hasonlítsuk 
ösz,•c ezt a' Páz1nányos fordítást az cnyé1nmcl és 
a' Bárócziéval. Hallom, nem látta1n, I1ogy a' Bé
csi a11nalisolcban nagy n1agasztalás0Ick:al van re
censcálva, de cggy !{evés csípdeséssel is. Óhaj
tom látni, nol1a a' Rcccnsio csal{ nyomtatott íté
let; 's a' Rec. úgy l1ibázhat mint az Iró. - Élj 
szerencsésen a' 'ficiddcl kiliet tisztelek. Újabban 
köszönöm !redves ajándékodat. 

• 

• 

... 

•• • 
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XLIII. 

Jnn. 13. 1510 

l{cdves barátom , 

l\1Iikl6s öcsé111 Se1nl1rénl)c i11d(ilvé1n, ezt a' liis 
pakétot viszi hog·y lcczcdhcz szolgáltassa. :0Ieg
tartván a' magadnak szóllót, a' többit, lcérlek, 

' 

méltóztassál általad11i l{is Imre Urnal{ lciosztús ·vé-
gett. Cselrélység , dc 25 exe1nplárt lrapvá11 aján
délrba azon nég·y Pesten lalcó barátimtól a' lcik 
azt ki11yo1ntattatálc, részcltctlcli bc11nc, leg·alább 
·an11alr a' nag·y c1nbcr11el{ c1nlékczctc 1niatt, Ili
cn11clr a' 1ictgy kis fiú11al{ atyja volt.

En rég olla 11cm voltam lcin11 a' J1ázból, 110111 
beteg·eskeclés l1anc111 a' rossz idő miatt. Ig·y csak 
a' Pozsonyi újsúg mellé lenni szoJcott Ncu,vicdi 
levelekből Lttdo1n mi törté11il{ Púrisban. Felhány
tam a' nag·y J(ároly életét a' J1istoriai Lexiconbar1 
és a' Spittlcr 1111111lc:-ijúban, 's lüton1, l1og·y Ador
ján Pápa valóban Nag·y J(úrolynalc l1ataln1at c11-

gcdctt, ,vcg·c11 <lcr ,v al1I dcr Pabstc zu ,,eror,1-
17 *

____________ .,,_.._ 
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nrn 1111d sic z11 J)cslülig·c11. Szú11tszúndél<l{al írom 
' 

<·' :-orl a· Grohn1a1111' szaYai,·al, 111ert 11cn1 Ll1don1
, iliÍ!tO�aJ)hn11 111iböl úll ez nz cg·ész \r crordnoll1a
lás. T>c azl jii, e11dölü1n, 11o�ry l)ius \'II. 11ag·yon 
n1ca-adja uz c�con1n1l111icat1ó' ár,11. Ezt alig· l1a 11cm 
lálla clörc a' n1i 11dYnr11nk, ,·alan1int azt is, l1og·y 
N. 111o�l a' Xaf{Y l\úrol)· példájal<énL Néinct Orsz.
C�úszür11al{ is fogja n1a�rúL ]{oro11üzlatni: 's cs11-
<l,t C ha próhül telt, ]1o�ry ha a' SZCl'CllCSC l{CCl

\CZllC, ettö! a' líéL czéljútól N.t cll1ürílsa? Isn1ét 
szidoni az Angl11st, l1og·)r 111idö11 legjobl)a11 kel
lelt ,·ol11a (lolg·oz11i, sc111111it sen1 csinált. Scn1n1it ! 
111crt 1ni az a' l{is Hollandiai 's Spa11yol Co111oc
dia? Spa11)·ol Ország·1Ja11 azért tolt töb1)ct mí11t 
Holla11diüha11, n1crt olt 11c1n licllcLt a' szé11 köz
ziil liil.;a pni a' g·cszlc11)·ét t11la j d 011 11jjcí ya l. Csali
az Istc11 újabb hüboríttól 1nc11 tc11c-1neg· 1Je11nü11l,ct. 
:3Iár ,,olL N. a' Rábán:íl, n1clly l(ár0!)'11al.; a' ]1atá
ra , olt. Hát J1a 'f ilsitbc11 í1g·y ,,ég·cztcli , J1og·y a' 
l1átraléYÖ l'l'SZc E11ro1)á11al< a' Nicc1)l1orus s11cccs
si0jába essél,! 

�li cg·ésség·cscl{ ,·ag··yt111l{. FeJcség·c1n l)arát
i-cigosan tiszlcl, édes baráton1. 'fhalic cgg·y g·yö
nyörir g)·crn1cl.;. Dc cl ,·a11 JJorítYa ölvarral. �Ia 
a' dajl(áját clcrcsztcllül< 1 1/'l. cszlc11dös lé,·é11 Lc-

�jc, 's rn11el< lt1lajdonít,•á11 a' szép, erős és cg·és

ségcs g··ycrn1cl{' líí11jait. A' n1int Hocl1hci1ncrbc11 
lúto111, 'fi scn1 ig·c11 tudtoli scg·ítc11i czc11 ig·e11

. . ' 
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11agy lJajo11. A' l)alil{úriustinl< a' Iloclt l tei111('r áltul 
1ncg·ncrczctt fü,·ct viola tricolorn,d.; u1ondjn. �icg
tcl1cL l1og·y az 11c1n a' bota11iai l1nne1n uz oflicinú
lis 11c,'c. 

l(öszö11ön1 liéréscn1' tcljcsít('séL l\olcsc)' crúnt. 
Ugy adta az adrcszéL, 11og·y 11él\i 11c111 írhatol\. 
1'csLvércihcz ig·azíL, . 's 11c111 L1tdo1n l\il\ uzol, 's 

' 

hol lal{11ali. 'l'alá11 isn1ét ír 111ag·ütól. E11 azt a' 
rokono1nat ncn1 lúltan1 , dc 11ag·)·o11 J1ccsülörn. 
l{cdvcs volt 11élicn1 0IYas11 i le, clcdbc11 a' 111it az 
ö lc fcstéscl{épc11 n1011dúl. Csal, jó és licdvcs n1ú
clú c111berch.l(cl társallíodil{ ! lcfarag·ódih� az az al
földiség· róla is. 

l{ísröl scn1111it SClll tudol,. N)rög·i talü11 szc
gé11y a' sarcz' sttllyait. Roussca11nal{ jut cszcn1be 
eg·gy sza,·a: 1\.' szcrc11csétlc11 1nikor l{önn�·ítcni 
akar 111ag·ü11, scn1n1it 11cn1 11)'ér cg·1·chcL, ha11c111 
J1og·y lá11cza szorosa])bra ,·onatlatill öszYc. )linlicl 
ttg·ya11 111cgjútszolt a' szcrc11csc. 

Élj szercncsé_sc11, édes lJarúlon1 ! \' 'fcl.;í11l. 
Asszo111 L alázatosa11 tisztclcn1 , f{�'cru1ch.eidct ·s 
magaJat csóliollali. 1\.dieu, édes lJarülon1. 

-----, 
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XLIV. 

• 

I{cdvcs barátorn r 

-,.\rra a' 111c11ycg·zörc, mclly fHazá11I<.at megmen
lctte azo11 rcttco·éstöl, hog·y 1nég· érl1cLi olly baj 

. b 

n1i11t 11égy cszlc11dő alatt 1(étszcr érte, l(ét Pataki 
I)rof. licdYes barúli1nat poétai oestrun1ba ragadta. 
Prof. Sípos Pál Ur11al( Pax ct I-Iymc11-jét olvastad 
}1' hazai 'l't1dósílásoJ{ lc,·clcibc11 : 's 11c1n soliára 
Prof. l(ézy l\lózcs Úr11al( Dc 11uptiis Napol. l\Iag-
11i eL Lt1do,·icac Auslriacae 11c,1czct(i l1cxamctcr
jci fogjál( 1nag·olíra ,·on11i ncn1 fig·ycln1cdct, l1anen1 
csu<lálüsodat. - l\lin<l a' licttő liözlötte velcrr1 a' 
rnao-áét l(ézirúsba11 's én bctc·g·c11 fcl<.,1é11 öt l1é-t> ' ' 

tig·, azzal iiztcn1-cl a' 11ya,·alya' all(aln1aLla11si:1ga-· 
it hoo·y azokat co·,,1nüs utá 11 Jiüro111szor 's négy-' 0 bJ 

szer is ol,·asg·attan1, 's a' licltöt cg·ymtíssal ösz-
re hasonlítollan1. Ezc11 111t1nh:ün1 alatt ocstrt11nba 
rngadtalla1n 1uaga1n is. I111J1ol a' 111it csi11üléli. Ne 
, edd afl'ectúll 1nodestiának, ha 1nondo1n, hog·y reá 
srm,ni l{ülönös lJccsct 11en1 tcsze1c, az az mltgya-
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1·1tl: I1ogy ezt ·valan1i nag·y11al{ 11cn1 ,,élcn1. Dc l\i 
lévén cg·g·yszcr nyomtatva, azt Larto,n, J1og·y 1nind 
tiszteleLc,n mi11<l l1áládatosságo111 (1gy l{íYánja, I1ogy 
azt Neked is l)é1nutassam. Eg·g·y cxplt belőle J(ál-

, 

Iay Fcrc11cz Ur11alc fog·sz acl11i 's 11evc1nbc11 Jcö-
szönts(l barálsúg·g·aJ. Ez a' 1Jccsiilést érdcn1Jö It:
jú, 1ni11d a' 111ellett J1og·y Del)rcczc11l>e11 szívja a' 
levegőt, 11en1 iszo11yodil{ attól a' n1it írok. 

' 

E11 ezen daraho1nban is elidálon1 a' lcét SZt)' 
szélein öszvc akadt vocálisol{at, 's ott a' l10I azt 
szabad11alc ítéle1n , synizézis szert•nt, 1nég olt is, 
a' 1101 l{ét vocális azo11- cg·g·y szól>a11 áll: seregej-

1·e, diszejt. Lcsz11ek, a' l{il{ a' n e Angyala clc. 
' 

elisióján fel fog·11ak al{ad11i. E11 11c1n ürü1ncst laga-
do111-mcg· tulajdo11 érzéscn1ct n1ásolc rnintt. 

Prof. J{ézy Úr lJcszélli, J1og·y cg·g·y })alalíi Grc
gárius 1'ogáttis, 1ncglütvá11 a' 11yon1tatúsL aszta
lá11, 11c111 csak azt ncn1 értcllc, l1og·y miért 110-
zattatik itt elő Achillcsz és Ulysszcs, 's B1iért líi
vált Dion1cdes, - 111cll)'rc II0n1ért lícllclt ,,o]na 
olvas11i - 11c1n csal{ azt 11c1n , hog·y a' 7dili pcn
tametcrbc11 ncg·yedil{ Hénrichre ,·an a' czélzús, ·s 
hog·y 1ni a Spréa és GolLhard, 's hoiry az lllolsó 
J1cxan1cter a' ''irg·il' Jntonuit lac,·t1n1júL i111itálja: de 
még azt sen1, l1og·y 1ni a' l )úphosz, ,·ag·y, a' mint 
I{ézy Úr 11cl<.i 1ncg·fog·hatóhbú tcllc, a' J>ci/'tlsclt :

dc 1nég· azt sc,n, J1og·y 1ni az Idai lJírö, és a' I-I·y
bla. - Jg·c11 éc.lesc11 11e,1 cttc111 c11ncl{ az E v,n1Q·c l iun1 · 

---� 
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jövendőbeli IJirdelüjé11cl( l uclallansüg·úr1, 's l(értcnt 
Ttézy Urat, I10!tY ha talúl isrnét illy idiolüra, rno11clja 
ncl{i, l1og·y az ldai J>író a' Nag·)'-ldai bírót jelc11-
ti, 1ncll)' \',írosl\.a Ahaujba11 fclc,·é11, lchclctlcn 
hogy a' \r ir 1Iun1a11issin1us 11c tt1dja, 1101 lcg)'Cn.

zör11yii doloo· hoo·y a' 1ni o·cneratií11l( ío·y 11::ílra 
�, 0 � � 

1nnradt a' Classic11sok' slí1<li11111úba11. - Hog·y erről 
a' vel'srül bcszéllc11i n1cg·szíinjel{, 111ég azt az cg·
g1·et n1ondo1n, hog·y a' ,,, csscl(;11yi és BárJczy l1a
lálokra írt Epig·ra1111náin1at <]11 ennél ol!y a11nyira 
jobl)nal( 11ézc1n, l\.iv,ílt az elsüt, hog·y ez azoklíal 
1nég üszvc scn1 l1aso11lítall1alil{ . J\zokban több ré
sze ,·olt a' J)hanlaziú11al( ·s az ösz,,cl1aso11lító erö-
1101(, J1a czc11 több olvas.ás és Rón1ai ,·ilág lát
szik is. 

, 

Dr. Nag·y Sá1nt1e! Urnal( l1alciláról 11e111 Lt1dsz e 
, 

,·alamit, édes barülorn ? E11 Györbc írta1n eggy 
harúton111al{, l1og·y irja-111cg a' 111it tud. 'l'eg·nap 
, ctle1n válaszút. Fübchicl1 fel öl líiildi a' !(érteket 
dc még· alíl{or 11en1 vette a' Nag·y Sün1ttel felül J{o-
1nc1ron1i barüljütól ,·úrtalcat. Nag·yo11 szerclné1n, 11a 
krze111hcz olly ludósításol{ érlíczné11cl(, I1og·y a' 
J{ülföl<l' Nccrologjaiban cg·g·y szép koszort'1t füg
Q"eszlhclné11l{ neki. 

Dr. \'iczay l{assá11 5-a Apr. l1olt-n1cg. Egg·y 
Fc'jcdc]c1n11cl{ sc1n lcl1ct szclJb tc111ctése: A' szc
ffén)·cl{ öszycfutottal{ l1c·1zánúl 's sír,·a l(isértéll a'
tc•1nctüiQ· liövcl 111cg·lerl1elt ·üres l{oporsújüt, 1ntrt

.. , 
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I1a11 1,,ai kertjébc11 rC'jtcltcl(-cl litl{on, 111ag·ánalc l(í
\'á11süg·a szcré11l. 'fíz ezer f. fryüjlclilí öszvc an-
11ak a' hcly11cl{ , a' 1101 ,·ég·rc rtyitgszilc, szépíté
sére. A' Patilcá!(ba11 7000 fnál többel adós. 1{cll 
e 11ag·yol)b dicséret reá? Dr. ltrüg·crt Eperjesről 
1nag·á!1oz l1í,,alta, 11e1n g··yög·yítani, ug·)·n1011(l, l1a
ncm l1og·y barátjútól bt'tcsíit ,·c11cssc11 , és 11cl{i 
kimo11dl1assa al{aratját, n1clly szeré11t l10 1 Inijé,·el 
bá1111ia Icell. J{érlclí, 11c 11yt1jtoztatlass lci úgy 1nint 
a' l1oltalcat szokás, t1g·y1no11cl; J1ancn1 1nii1tha csal(
alud11ám, te11ycren1ct ábrázato1n alatt tart,·a és 

' 

fél oldalt fekve. Elclen1bc11 sol1a sen1 ,·olt 11yt1g·to1n: 
l1a<ld láttassa1n, l1alva, riy1ir;ocl1ii. - Ez nen1 fan
faronád. Eg·ész l{assa tt1dja , l1og·y igctz. 

Engem l\Iart. folyosó, aranyér és nútha g·yöt
rött-el. r\nnyira elg·yeng·itctt hog·y többn)'Írc ág·y
ba11 ,·agyok 111ég 1nost is. Azo11ba11 e' ta\'aszo11 
kcrtcmhc11 is nag·y mttnl(ál{at tétcttc111.-Az e11yé-
1nck fclöl csak azt 111ondo111, l1ogy '1'l1alic olly Oa-
1,éta, l1og·y 11c1n l1isze1n l1og·y az eg·ész DclJrcczen
ncl{ }Jiros pozsg·ásal)b lyánya lcg·ye11 n1i11t ez f ug 
lc11ni, J1a íllyc11 111arad. 15 AJJr. 1nult fél cszt<lüs, 
·s ót,,ara 1núr eg·yszcr !célszer cl l{cz<lc enyészni:
(le megint lci iitöttc rajta rnag·cit. Alig· vürorn hog·y
9 J1ú11npos Ieg·yen, 's tölc 111cg·szabaduljon. 1',clc
ségcrr1 tisztel, édes barátorn, velem cg·g·yiilt cg·ész
l1ázadat. Istc11 tudja mikor lesz örön1örn , valal1a

----------
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is1nét n1cg·lütni. Elj szerencsésen, 's tarts-1ncg ba-
rátságos jóvoltodban 

szíves tisztelőd 

1(. F. 

I11tcrcssálni fog tudása, miért ncn1 jéirnak a' De
csy l\lagyar újságai. l\Ii11dcn g·lossza 11élkül clmon
<lon1, a' 1nit n1i11d l\Iárton Jósef mi11<l Decsy nekem 
non i11terrogati ír11alí. 

lJecsy ezt írjci : Pá11czcSl , az ö I1armadosa, 
azt ki,·únta, hogy a' jöve<lele1n' felét l{apl1assa-
1neg·. Panaszt tett, 's 11c1n J)oldogt1lt. l\'lcg· líclle az
zal clég·c(l11i, a' mit a' Co11tractt1s ád 11el{i. Bosz
szúból öszvc szűri a' lc,,et l\lürto11nal, 's czclí el
,·ádoljál{ a' Politiánül, 11e1n a' l\I. Ca11cell.11ál, hogy 
Decsy a' Gc11cralissi1r1us11alí 6 1\.pr. 1809 líölt Pro

cla1natióját l1iiség·Lelenül fordította, l{il1agyott hol-
1nit, 's Napoleon felöl 1nagasztalva szólt, 's egé
szen fra11czia. -A' Polizey által kiildi a' Cancell-
11al{. Ez azt feleli, 11og·y D. olly jól fordította, l1ogy 
lel1etelle11 jol)ban, 's vala111it a' N. n1agasztulására 
írt, az 1nind 1neg van a' Bécsi Deálí és Német 
Ud,,. Politia szeznei alatt írt daral)olcba11. Azo11J)an 
még is ll ... JJ ... Decsyt eltiltotta tavaly, 's a' l(tt
rír írúsáL l\1ártonra })ízta . 

• 
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!Jllírton ezt ír.ia : A' fr. proclamatio fordí
<lítására a' l\lunicipalitás által Decsy requiráltat
ván, ez Öl{ct ex irisidiis l\Iárton11oz ig·azította. 
etc. -1'ud11i fog·od, l1og·y Batsclnyi fordította ezt, 
és e' miatt co11fecta pacc l\larct Status Secrctarius
sal, ki I( .... ba11 szon1szédja volt Batsá11yü 1ak, 
Bécsből cllódult, 's fclcség·ét ]1ír 11éll{ül itt l1ag·yta. 

(A' levélnek nincs kelete; SzentGyörgyi azt, jegy

zése szerint 1l1aj. 8. vette 1810.) 

------·-- .. !,W 
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XLV. 

S:r.éphalo111 28d. J\Iny. 1810.

Dr SzentGyörgyi József Úr11alí 
. 

Kedves ]Jaráton1 ! l\1i<lö11 háron1 eszt. elölt l{isr1ek 
és Né1nctl111el{ Iliog·raphiiíjol{aL 01,,nsLan1 a' Bécsi 
Annúlisokba11 , azt íg·értc1n 1Hag·a1r1nal{ l1ogy az 
ollyat é11fclülc111 sol1a sc1n fogjál( olvns11i az A1111á
lisul(' J1ordaLóji, lcgalálJJJ 1níg· élcLhe11 leszel{. 'fisz
lára I1oz11i idcái1nat ezc11 idcg·cnkedés <lolg·ában 
ncn1 lt1dtan1, n1crt l1a képci11h:et fcstc11i, ré�bc
rnetsz,·c l( iad11i lcl1cL: n1iért ne ezt is? clc 1neg
g11özhclcLlen volt Löle idcgensége1n. I(épzel<l tc
l1át mint júrél{ tegnap elölt cstvc, 1r1i<lön postára 
küldött cn1bere111 1ncgjö, 's kezc1nbc adja az Ap
rílisi füzetet. Elsü ál1t101nból ,·crLel{-fcl vele , ,,é
g·ig·-fulol{ az InhalL-já11, 's 1ncg·látom nevcn1et. So
ha se ludta111 n1i lesz, inert cilmosct1i rulJrikájáL 
11cn1 is vetlc1n észre; 's í1ne be1111c találo1n 1na
ga1naL, szépen fcla11aton1izáJ,,a, l1ogy a' l{inel\ 
kedve, an, ismerjen l{ivülröl bclölrül. Felette ,,isz-

• 
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szás l>chatúsL tc,,c rún1 a' dolog, 's Te jutott.ül· c
szc1nhe, l( i az ltjság·ol{hani 1ncgjclcnéscl{tÖl úgy 
irtózol; 's épc11 azért pa11aszlo1n-cl czL .. \'é!te<l. -

Al{arod tudni, 1nint jtLLa ez ide? Nicht g·anz ohnc 
mei11cn1 ZuthL1n ,  al>cr g·anz g·e,visz ol1nc 1ncincrri 
\Visse11, ja ,rjdcr allcs V crn1uthc11. Csal{ annyiban 
vádlo11L 1naga1nat, l1og·y fel 11c1n értcn1, hog·y az
zal, a' n1it n1i11djürL bcszéllcl{, ez is türténhcs
sék. - Jant1arba11 cg·g·y ig·en li:cd,,cs 's soha 11crr1 
látott }Jarúton1 arra !{ért, l1og·y t0Idja111-1ncg az ö

Biog·raphiai G)'Üjlc1né11)1ét, n1clly annül Löhu fig)'Cl
met érdc1ncl, 1ni11lhog·y a' Biog·raphiül( n1ag·oJ,11al( a' 
Leírt sze1nélyelcrielc /i,ezeiklcel ,,ag·ynali: írva, a' 
mag·a111éval, srn11nit l{i 11c1n hag·yvú11 11yo111talott 
darabjain1nal{ elöszü111lúlás0I,ból. lllrg·lcllc1n azt. 
Ez a' bar:-'tL0111 alig· Yc,·é czL Lölcn1, 's azonnal fel
I,üldé Sartóri11al,, 's ín1c az Aprilisi füzet n1úr cl
kong·atá. Én eg·ész 1ni \'ül túba11 érzcn1 barúto1nnak 
ked,,czö i11d CtlatjáL, 's reá 110111 11cl1cztcleh:: dc l1a 
mcggyaniLltaL,í111 ,·ala hog·y o' ,·ég·ro köri, n1cg· fog·
ta1n volna I,ap11i a' l(czéL. Ez a' szíves tiszteletet 
ér<lc1nlö en1l>cr 1no.sL dolg·ozil{ t·pcn cp.:g·y l(is ré-
sz<�n a' .l\'Jacr,•ar Orsz,ícri liisL. Litcrari,íncil{ , luc!-; �J � 

11iillil{ 1nindc·11 Jiag·)·ar élü Jró felől 111oncl Lc,\.iconi 
rendbc11 C[.f[{)' kis arlic11lusL. Azt hitlcn1, hog·y e' 
czélra is l{ivúnja lcg·fcljculJ ezt. 1Iu olt ,·cllc ,·ol-
11a J1asz11úl, 11c•111 al\adlan1 ,·o]na fel: dc íg-y liit
lö1i - 11c11t 111011dhatom-l(i, 1nclly visszúsa1 1 esik 

·-
-

-
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a'· c.si1{landás. - Ig·azá11 , édes barátom ! abban 
az eg·g·yben érze1n l1ogy öregszem, hog·y az un
bedi11g-t 1nag·asztalásol{' ne1nei 11élíem felette 11em 
kedvese!{, és n1cg·vallo1n, hog·y még sem 1ni emlí
tésnek 11e111 örtiltem i11kább , 1ni11t Rég·iség·eim 's 
Ritlíaságain1 Hálai Recensiójol{11ak (Hall. Lit. Zeitg. 
April. 1809.) l{i írta lég·ye11 azt a' Rece11siót, nem 
tu<lo1n; Sch,vart11crt g·o11doltam, de nc1n ö. (Ta
valy, (vag·y inkább 1808ba11 Septemb.) eggy kc
véské meg11eheztele reám, midö11 B. Pró11ay László 
Exc. az ö jelenlétébe11 olvastatta velem a' 'fubi11gaí 
Kérdésre írt Preisscl1riftemet- ezen kérdésre tett 
Preisscl1riftel{ meg sc1n ítéltettek 's a' jutalo1n ki 
sincs osztva - 's a' maga nevét, Schwartner, 
munká1nban úgy I1allá e111lítetni , hogy azt dicsé-

, 
retnelí is 's csapásnal{ is ért.l1esse az Olvasó. En.. 
kész valél{ előtte kitörlcni: cle az üreg 1r1eggyöz-
te Sch,vt, l1ogy a' dícséret világos, és csak a' 
gonosz Olvasó értl1et11é balitl; 's végre Scl1w. 1na
ga is reá álla , l1og·y maradjon a' 1ni11t van.) -
Inkább l1iszc1n l1og·y E11g·el írta. Szeret11é1n l1a cu
riositásból azt a' Rece11siót megolvas11ád, 's értc-
11éd miért tetszilí az 11ékem. Eszes ember 11en1 gon
dol soha a' Criticával; csak eszes lég·yen a' Cri
tica, e11g·em bízvást 1neg·billentl1et. 

E11 jól ,1agyok, écles baráto1n, fclesége1nmel 
és két lyányo1n1nal. lVIár egyszer 11el{ed panasz
lám, l1ogy 'fhalie nagyo11 varas. 8dik liavát tölti 
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's foga még sincs. Illy későn jött foo-a Genic1n11ck. 
d " 

t, 

1s, e o varas sol1a 11em volt. Két gyö11yörü alalc:
(le a' 2 1/2 esztendős lyá11yom alig· mo11d 50 szót.
Néma nem lesz, mert tl' ki Süt 1nond 50 ezret is
n1ondhat: de félek l1ogy minden tel1etségci későn
fogna!{ kifejlődni. Felcségc1n nem viselős. Eny
nyit házam népéről, mellyet ajánlol{ becses barát
ságodba. 

·-

-
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XLVI. 

Szépha!oni, J,in. 3d. 1810. 

Jo-cn lied,,es barátain! 
t:l 

Lát11i kítá11od Báróczyra írt epigrammámat. -
Iml1ol va11 : 

Birtoko,non cggy gyenge Lcá.ny és cgg)' n1agas Asszony*) 

Versengtek. Mcllyen1 ],tngola n1indenikért. 

Annak zöld an1arant és Szcjnci rózsa virított 

lllesszérc illatozó szép haja' fürtjei köztt; 

Ennek arany fonadék nyúlt cl tunic.íja' rcdöjén; **) 

'S - -al koszorüs 1nitra fedezte fejét. 

A' kis scl)·p Csapod.ír eltünt han1ar. A' n1agas Asszon;· 

Síro,n' széléig bírta szcrcln1eímet. 

A' Csapodár, kiki tudja, ki volt. _,\' szentül-kedvelt 

Biztos l hívei köztt hirdeti sírva nevem'.Titkos \ 

A' gyenge - a' zöl(l an1arant és Szcjnei rózsa 
koszorús - a' l{is sclyp csapodár Leá11y a' ina-

") hohes \·Ycib, dala opera magas. 
*'') redő 1''alte, redős szoknya , gefaltetcr RocJ.. 
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g·yar Lilerat(tra: az ara11y fo11adéli:l(al által öYed
zr,lt rcdös tt1nicúj(t 's - - g·allyú 1nitrlís 111ag·a� 
Asszony a' J{ö111ívcsség·; n1elly BéÍróczinnl( 1nin
dc11 idejét íig·y clYonta , l1ogy a' n1ag·yar Litcra
tí1ra iízésére scn11ni ncn1 n1araclt. - J{ézírásait 1s 
25 ezer ftot Enyedre liülde 11alála t1Lá11 a' Colle
git11nnal(, 111cllyhcn 11c,relését liapla ,,aJa11a. - A'

szép Leüny selyJJ, inert Báróczy, n1i11t én is; és 
é11 az ö }}éldája t1tá11 , 11eolog·izúll. 

' Eg·g·y l1ctc, l1og·y hozzá({ l(is In1re Ur által 
írtam cggy le,·elet. Le 11cn1 pecsélelvc zártan1-l>é 
azt, hog·y ö is olvassa. 1\.' 'l'e Ie,·elcd n1a érlic-

, zett l1ozzárn. Scn1Iyéni I>red. l�azel{as Crhoz írt 
le,,elc1nbc ,,oJL az a' spcírg·cíjálól 's liét 1nús ])l'

csétjétöl clvág·ott levél zárya, 's a' Debr. ,·úsür 
clött ind(tlt le in11c11. 

Nag·)·o11 l{öszönö1n, édes l)aráton1, I10fl'Y Nag·y 
Sá1n. f elöl tudósítasz. lrta111 ez crá11t l\lúr l)étcr 
Győri Ref. l)rc<l. Úrnali, 1nihelyt Nag·y barátt111l\
r1al( halülát a' liözö11s. (1jság·höl n1c�rtudtan1; dc 
ez az érdc1ncs e1nLer (�\fúr) rnásodik le, clél)er1 
is azt írja, J1og·y J(on1úron1ból a' l(ért és n1eg-
ío·ért tt1dósítúst élete. 's J1alüla felül 1nég· Sl'lll , e-o 

, 11 vé. A' J:t'ahchicl1 és llútl1 halálokröl 's clclcl(rol 
böv tt1dösítcist h.üldc , 's ,nind a' l<ctlö11c'l\ l1asz-
11át ,·etLe111 111úr, felli iild,,é11 n' Bécsi ·s l\ülföl<li 
Jntellio-c11zblattoh:l)a. lláthnal( Ii'ézírúsain1 li.özll 

t:l 

cggy felette 11crezclrs Orig·i11. az az lt1lajdo11 h-.c-
18 

----
-
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zévcl írt lc,,clc fíll. A' Lutl1. tcn11)I0111' oltárjai. 
g·ycrty.íji , . . . . . cllc11 l1arczol, 's ig·en derel{a
san 1nag·yarázza hog·y azoliat Luther n1aga is !{i
hányta ,·olna I1a élctbc11 111aradt ,·olna, 's l)I'O

vocál Lt1lhcrncli cg·g·y Fr. Davidis 11cYÜ Erdélyi 
Supcri11tc11dcnsI1cz írt Ic,,clérc. i\líg· ezt a' leve
let tcg·nap leírün1, hog·y a' líiilföl<l Jot1r11úljaiban 
1ncgjclcnhcsscn, solíat cn1lélicztcn1 nzoli11ak rö
,·idlcilüsoli fcl<'tt, a' líili a' tudós pereket liúrl1oz
latjüli 's az ollyanolíat g·arázdúk11ali, parasztoli
nak 11t•zil{. l(öszö11jétclí-1ncg·, édes barátin1, 11c
líünlc l1og·y illyc11clí ,·ag·�·u11l{. l\li kiőröljiik a' dol
got, ti 1niatlaloli: í1g·y 1naradhatna 111in<lc11 a' 1nint 
,·an. Dc 11c líúrlioztassatoli se Li szelidcli 1ninl{ct 
hevcsck.ct, sc,n n1i titcl{ct. Jól oro·a11izált screcr-

o b 

ncl{ ,·as(ts 11ém,etre is ,·n11 szükség·c, llltsz(irr(i

is ; sőt ,·a11 SJJio1irct is ! - Ez az cpisodion na
g-yo11 félre Yilt azon l{éréscn1 1ncg-tcvésétől, hog)' 
,néltóztassül 'fe nelien1 1r1eg·ír11i Nag·y Sá1nt1cl fe
lől 1ni11d azt a' 111it t1.1dsz. Péld. ol{. 1nelly 11ap 's 
hol 's l{ilitöl sziilctctt; l1anyadil{lJa11 1nc11t-l{i kül
földi:c , 111ikor jött vissza , kit ,,ctt-el, (a' 11e,,ét 
a· fcleség·éncli), 's 1nikor? liili a' fiai 's líik a· 
lcá11yai? n1it írt 11yo,ntatásJ1a11 , 's ,ni ,·olt c<ry-

·1 
t, 

Q")1 ít'll ,·ala111clly irtóztató tilt1l11sa ( - - Socie-
lalurn n1r1nlJrun1) ·s 1n<>lly 11ap liala rr1cg. - Ne 
lag·add-n1cg- tölc1r1 e· barütsúg·ot. 

r:hhcz tedd 1nrg azt is t1og·y jC'gyczzd-fcJ 

•• > 
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nél{crn, 1nrlly csztc11dö11 's 11apo11 's hol szület
tél? n1clly 11ap tartád lakadal111adat? 's n1ilior jót
tél Orvos11ak Dcbrcczenbc 's ho11na11 . Én tég·cd 
JJellc11gérre 11cn1 üllítalalc n1ío- élsz n1int cno·c111

0 ' O 

állított a' Bécsi an11ális. Dc illő hog·y ezt a' ,·i-
lüg· l1olto<l t1tá11, é11 pedig 1r1ost is lt1dja1n. Fo
g·adorr1 szc11tiil, l1og·y l1asznút 11yo1ntatás}Ja11 scn1 
nen1 ,·eszcn1, se111 ,,enni ncn1 l1ag)'0111. 

El11cYcllen1 n1ag·a1nat czc11 solí csztcndöli e
lölt is 1ni11dég· 11cvctctt cxprcssiódra: úölcse1t tit

dod; 's Júrn1i László juta cszcn1bc, a' lii, az 
é11 g·ycr1ncl{líorou1ba11 , a' Szabolcs \' gyei l;ö Is
pánnal( ,,ala111clly é7Je1i 1ie11i o!.-os clöadúsüt (a' 
Vgyc clsöji n1ür lcslélí hog·y ahha l1ag·yja 's lc
torlíoll1assük) - n1cg·Lé,·cdYé11 abban, (J.ír1ni) hog·3 
,1' csendet javallúsnalí ,·cv<!, íg·y szag·g·atta félbe: 
oliosa1i , lceg?Jel1nes Urci1n ! - Ezt le n1ost arra 
alkal,naztatod , (a' úölcse1i l1tdo<lal) J1og· ·y kita
láll1aton1 1101 l,1ttad ,,crscn1et 11é111ct fordílcisü,·al; 
melly líitalülás lcg·alcibh scn11ni bölcseséget 11cn1

' 

pracsuppo11últat. E11 r1élíctl 1nag·adnal{ is l{iil<lélí 
cgg·y ill)'C11 fl)'01ntat,1ányt; 11oha olly lícYés cxplb. 
nyo111tattaltan1 , J1og·y az csali ]Jarúti1r1 köztt cir
culálgasson. - ltézyncli ,·crsei ,·alóban sol{l{al 
fclség·cscbbek - 11ol1a talü11 csal{ a' türg·y fclsé-
crcscbbsécrc 1niatt n1int a' Nén1eti Púléi. Ollva11 
t"l � ' J 

a' Nérncliéhcz ]{éJ)est a' J{ézyti, 111int a' 11ürczisz-
l1oz a' rózsa. l\li11d a' h:ctlönclí fő érdcrnc a' ''ir 

----------· 
---�
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crillcl ( 's a' I{ézéynclc a' II0n1érral is) \'aló ig·c11t, 

/'lZ oros is 1n rre Is ég·. 
l\Ia elér ,·o!L, 3-a Jun. ! ! ! , 's nlig· 11a oda

' 11i11cs a' sziircl. El1 tc�rnap adtnn1 rl éJlC11 cg·g·y
Lfjliel) i szölön1cL z„1()0 fton. l)e hcl)r<,IJc inást
, cltC'nt 1\Iarli11sba11 2000 f'Lon. En11clí a' levét,
édes 1Jarülo111, ha lstc11 jó szürclct ád, 'l'c is
f og·od 1\óslolni , Ili s Jünos is; és 111ég· líéL lJarú
Lo111. Ifúron1 eszt. hog·y 11cn1 csinúltan1 1Jort, 11cn1
léYé11 a' 1nust arra ,·aló. l\li lesz az idölíböl !

Epc11 ez a' hideg azt cselekszi hog·y tcg·-
11a1} cst,·c olla (n1ost 4 óra <lél11léin) ág ·y1Ja11 J1c
,·cröszcl{ és adcurnlJC'ndo íro1n hozzü<l lcvclc111cl.
Vasürnap ,·an, nincs dolog, 's fclcség·c1n 's 11a
tr)'OblJilc lcün)·o1r 1 T{ázn1érlJa 1nc11é11clí elhalJsül1ozsict,·c líüZC'lítü I1la1nat 's a' l{ranl{cn,,·ürlcrségl>cn,·é<rrc 1nco·J)clco·cdct� Napa1naL lútoo·al11i. - Nc'rr1i::, e, i::, 

t, az olvasás ír,ts sziili az ö11 Lnjo1nat a' n1i11t g·yanítod. - Elcg·ct 1nozg·o111 é11 , és jó ideje J1ogyncn1 írol\. Dc 111i lehet az, 11ogy a' ,1üllai1n líözcpé11 a' l{ét lapoczl\a líözlt gyal{orta érzel{ clag·adást? Azt 1nondjúlí J1og·y az a' n1"ís ,·ilúg· felelte 11ag·y g·)'Öll)'üríiségC'l,ct 11yújt, 1ncllyct szemnc1n lúloLL, fül nc1n J1allott etc. J)c én csal\. ki' allon1 l1ogy felette 11cn1 szcrcl11él{ idvczüJ11i. l)r. \'iczay f<'1ÖI liog·y az újséÍg·oliba11 n1ég· ni11csf'tnlékezct, 11ag·) 011 cst1dúlo111. .É11 rég·c11 líüldtcrr1'olna , dc azt hitlcn1 , I1og·y ·I(assai 1Jarátjai l{öZ-
• 
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zül cgg·)·il{ ,,agy müsilí 1ncgszóllal. li'clcség·c ncn1,,oJt, dc a' fijünalí Sihtilszl{y 11c,rü J(assai sziiletésii I{assai Doctor11alí hag·yta 111incl a' n1it l1agyhatolt. Ncn1 is1ncrck érdc1ncscbl) líéL cmLcrL mint0 és 'l'c. 'S czc11 Istcr1 ,·ilág· clött lcn11i l{ész dcclara-tió1nn1al ,·é�·zc111-cl lcvclc1ncL A' fclcség·c1nncl{ csal\azt ne  Sllffcl, l1og·y lcoplaltasson. S0!1a se,11 láttálJ1öjlöJi1i szcrclöJ1b asszt: clc én nag·yon J{álvinista,'agyok, 's l>Öjlölni 11c1n szcrctclc. Az Ur áldása
' 

Rajtad 's ltüzacl 11épé·n ! 

J{érlelí ezt u' nyon1taLvá11yt add által I(is Irnr1·l frnal{. 
Lc,·clcid adrcsszclírc J(assát 11c tedd, ha11c111' 

'folíaj. ·UjhcJy. 

----·--·---..·-------------
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XLVII. 

Jitl. 28. l 10 

, 

J�dc's harúlo1n ! 

1\lost 11c·111 csal( a' l>arúll1oz, cJc az Or,·osl1oz is. 
- Jún. 23d. 111eg·hala az Ipan1. Állalszaladánk

'-

1 ni n d h.ellen • 's eg·, nchány napot az oll)' bajok 
- . 

niiatt 1nint a' 1nil( 111ag·ol{al az efTélc l{ürnyülftl-
lúsol{ i{dzll cli,adjúl{, olt u1íllallunk. A' feleségc-
1nel l\ilellc a' l1idt'o·. llán ·vtalút ,·c,·c, 's l1úrom-::- J 

szori 11ég·yszeri 11idc'g<' ltlá11 f elcg·ésség·cscdctt. 
Júl. 2dil,.'n1 c11g·t·n1 is l(il<·lt cg·g:y l1idcg·. !-lány-
tal<Ít ,·<'ll<'nl rnás 11ap, al{kor 11ap csL,·c JJCdíg 
Dl. ,resti, 111not 's ío-y n1co·n1cncl{cdtcm az Orvos 

M .._ ) � t°' • 

sza, a sz<'l'<'tl t az epcl1i<l<'trLül, <le liidüg·yúla-
dasba c:-.Le1n. 1\.z a' jobb oldalon a' 4<lil( borda 
alatt .JCl<·nl<'lle n1ag·üt cµ:g:y l1cl-ylt, cg·g·y J)0 11t11yi 
kicsi11,·s<'!.!<'tl. tlalálra hcl<'g·l'dtc1n 111eg·, <le h.i-

• 

:-,.zalJadulla111 a· JluliollJ<Íl 11jonna11. 
Az <;11 ludön1 n1ég· 11('n1 cg·t'sr.cn jól ·van. Solc-

, 

:.z-.01 , ig,tzú1Jha 11 csal\ 1lé!t(t, l1e.1Jegvc az a'./, ran-

.. , 
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<lítotl és sietve rcilcrált lélcg-zéssel kell ,·cnnc1r1 
lcvcg·üt. Elrnúlilc e ez , t�s szcrcl(licl ,,a]ö élés 
11éll{ül e, vag·y l(cll vala111ivcl éh1cn1 ? S0pl1icnak 
ncrn ]\ellene r Uúrl!'ai fcrdö? 

J(isnek utolsó J>Oslúval vcv(\rn lc,·clét. Lajo-
súnalc cgg·y 1nag·yar vcrst;t és l{ét Odá11111ak 's 
Napolco11 lal(aclal1nára írt clcgiú1n11al( 11é111cL for
<líLúsút l{üldé-1ncg·, bizonyossá Lé,,én, hO!fY az 
utolsút a' !{is g·)rer1ncl{ az ü SZ(1111ei elült fordí
totta , és íg·y sc1111ni segítüjc 11cn1 volt. I1.rc11 kc-
vés }1clytt Lévcsztcllc-cl az érlel1ncL. En nem 
l1ittcn1, 11ogy azt a' 3 daralJot, k.ivált az Odát, 
,.,yer1nelr n1co·érlhcssc és ío·y irrcn sol{at í11 érek :,, � ' t') r, � 

111ag·an111ak róla. _;.,._, gycrrncl{ncl( külsöjc is igc11 
szép. 1'Iaga a' n1i érdcn1cs harútunl( épc11 111osl YÜ

lasztatolt Snpcri11t. Notúriusnal(, n1cll)'Cl ( is111cred 
n1odesliaját) épc11 11cn1 llcrcsclt. llég·en 1nt'gji>
vc11<lülé1n l1ogy ö 1 >uspöll fog lcn11i, 's í1ne ilt 
az első lépés rcú. 

A' Pntal{i cxan1enlJcn ne,n ,·0Ita1n, beteg lé
vén. Dc C ons. Vayval dolgo111 ,·olt, l1ozzú bé
szala<ltan1 , 's clvég·<'z,·é11 bcszédcn1et, is111ét l1a-
1.a jüllcrn. l\Iég akl{or tipcg·,·c járlan1. Nála lci
lúm J>rol'. l�uday és n1aµ:) ar l rnl\at, rs I3uda)' 
L'rral <'l.!'!{Y l(ed,·l's Ít'rl:tl) t lollollen1, 11<•111 g-or1-
<l0I,·ú11 az ()r, os Lilal111ú, al , J\i 111<·�· 11en1 c11g-ed
lc hog-y szúlljak. JlH!{)'ar <'g·::r)· hau1„rot scn1 �zól
la az cg·ész iclü alatt; uíz,úst 11é1nü11ah. , éll1ct110111. 
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, 

Elj szcrc11cséscn, hcd,·es baráto111 ! Ne ,·c{ld 
alkaln1allanság·nali 111CffSZóllításo111at, süt ,·cclcl bí
zo<laln1a1n jcléi.il, 111clly kccl,·cscl)b lehcL 111i11dc11 
l1idccr liszlclt't11él. Fclcséo·cdct 's o-ycr1nekeidct 

t"' V t, 

szí,·csc11 lisztele1n, ölclcn1. Lónyai l\Ic11yI1úrt e· 
' 

föl<lü11 járt, és B ... G ... felül így szóll : Ur az! 
' 

l 1r ! paszo111á11tos Jágcr etc. Nagyon felvitte tc-
l1át az Istc11 a' dolg·út, 111crt 20 cszte11dö előtt 

, 

az lii 11cn1 tölt ,·olna. E11 az ollyat 11cn1 irígy-
lcm , talú11 észre sc111 vc1111é111 l1a ncn1 n1011cla
núk. Dc (�tii bo110 az ollya11? Azt l1iszi 11én1cll)' 
ember l1og·y az ölet 11ag·;·ítja. Be 11ag·y hol1ós�íg· ! 

• 

. .

.. ' 
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XLVIII. 

Szrphaloin, Apr, 12,l 1"1! 

l{etlvcs barátom , 

Negyedik He11ricl1, 1nidö11 arra emléliczlelléh. 
hogy a' Púpistá,·á lelL e111bcrnclc 1nisét l(cll 11all
gatni , még pedig 1ni1tdég és <Íftíl<tlos<t1i, azzal 
mentegette 1nagát, hogy ö az Ország uolgaiba11 
fáradoz,,án azalatt n1íg 111ások n1isét l1allg·atnak , 

, 

Iste11t szolgál. E11 is illy forn1á11 n1e11teg-ct11é1rL 
maga111at l1a ,·alal(i cn1lékcztcl11c, l1og·y le, ele
met Nag·y Pé11tckc11 íron1 Jlozzcíd. 1\' l\i .Jö,al 
társallcodik (fra11czia érlclcn1l>cn , é, é11 a· C'on
,·crsatiót), a' jól>a11 gyallorolja u1agat. 

Ze1nplény Apr. 2dillún fclolvastattn a' �Iarl. 
t 5dilcé11 rc11<lclt Dcpulatio Repracse11Lati(iját ·s fcl
kiildöttc. A· Sárosi Rc1lraescntutió, al a1111yib<111 
cggycz ez , l1ogy ez is pro,·ocál arra l1ogy Ha
zú11li ncn1 Púlc11s l1a11cn1 'l'ür,·ény által igazg·atta
till. De ez azt is l>eszélli (Sáros ezt 11c111) l1ogy 
Hazánli a' B.Czédtilükért sol1a sc111 álla jól. 1ni11l 
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l3écs, 's elöszúinlúlja a' sol{ híztulúsL. l\Ti 11asz-
11a en11eh.? \'alal{i11rl{ 1ncg· kell a' Banccíl{ért fi
zetni , ·s 10(30 1nillion1ért !{i fizell1ct, l1a11em]1a 
rnindn)·új,111 '? Rcprucscntült Borsod és Gön1ör is. 
'l'übl)rÜl n1é<r ncn1 ludolc. II:ít Bihar miL l1isz és 

t' 

111ít. , all? - :.\lag·islralusu11lc lcn1ondolt fizclésé11cl{
:>-szörözéséröl, 's cg:g·y íttlal azt ,·égcztc a' Gyii
l<!S J1og·y az adó bancóhan is esnie írg·y szedes
stilc-1,e n1i11t a11lc Idus l\lartii. A' htis ára falltn 

' 

28 x. ,·árosol{ba11 30 . .1\z Ujhelyi ,·ás�írl>an Rátlcay 

lsl\'ún 111'ar1ralva jólt Jc a' dombo11, mert 100 
fto11 tart,,í11 élclé11clc !{öblét, a' Vg·ye l1aj<lí1ji con
!iscúl11i al\arálc a' Ral)olc szcimára. 

'fudo<l e l{i a' Ró1r1ai !{irály lccrcsztatyja? a' 
l•'ranczia ct1·nicillrt. Ila leá11y szülcteLt ,1ol11a, a' fr. 
rte1n':::et ,·olt ,·olna az. -

Az én n1cllycm bnját még· íitasít;;ísod utá11 

�cm lt1dorn l(in1ag·yaráz11i. A' lüdön1 alsó részé
l1cn, 1nindt�g eg·g·y l1elycn, cgg·y bizo11yos igen 
o„vc11o·e rúndí1híst érzel{ AdJ·a Jstc11 I10 0-y n1éo· 30 :-,J .., • 

t) t, 

eszlc11döt élhcssclc ])íztalüsod szcrént. Löleg·zetem 
c•l 11cn1 al(nd, 's bajt 11em tapasztalok: de ez a' 
füjdalon1 rillca 11ap hog·y ne éreztesse magát, dc 
rendes l1ogy czidé11 nen1 irilccíbb 

7 
nem többször 

1ninl JúlillS 2dil{a olta. 
17 l1ol11:1pos lyünyom 1nég is ótvaras , dc. 

z<.ir11ycn l{ü,·ér és erős a' 111,•llcll. Ja11uár olta 

tni1ld két l)·c'tnyon1 I1urutban szc11,·cd. 'fI1alie (a' 
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l\iscbJ)) Co11Yulsiót sol{al szcn, cdc Fe!Jrha11 , ki 
ncin pökJ1cLvé11 pl1leg·rnéÍját. Eg·yélJ ]Jajui11I\ 1uosl 
11incsc11cl{. 

l\Iil(Or l{üldhetem cl az Epig·ra1nnuíl{ fél ürktistít, 
n1elly az cg·g·yilc t1)'01nlatYÜ11) hól clrnaradt, 11cn1 
tudo1n: dc 111cgl{üldürn hizo11yosa11. Ezrknclc írú
sára l(is ,·olt buzclítön1, és ja,·cdlút ann)1ira 1nc�·
nycrék, hog·y azt írja, hog·y Lajosl{,íjüvnl a' lLicla

ctic1is rész./ könyv 11éll{ül 1Hcg·ta11tt!Lulja. Eg ·gy 
prosclytuson1 va11 111úr, és ez <;pcn oll)1an n1i11t Sall
Ius l )ault1s volt. l\lal{acsabb ellenkezőt 11en1 lüllan1

's 111ost apost0Ion1. Quintusc/i lioralit1sc/i flaccl 1sc/,. 
Be szép beszéd ! l{úriscI1 , l(úro11 , Ba/c/i:llsclt. 
Gyönyörű. 

' 
l{occza11tyúsit szánod , n1crt jó c111lJer. E11 

csak az ízetleri Irót fcstcttc1n; an11alc scn1111i kö
zösség·e a' jó embe1·séggel. i\lár pedig· az rcljcbh 
va11 111i11dc11 l{érdésnél, J1og·y n' lconinusi dísti
cho11ol{ ízetlc11 dolg·olc. Az üllalad clül1ozolt ,·crs 
foly, a' pc11tan1cter inüs lckinletbrn is jó : dc a' 
hc.xamctcr scrr11nit 11c1n ér. \

T 
crs e az a' 111C'lly-

1 l)en a' sul>stantí,·t1H1olc eg·yn1úst ériic n1indcn l{öZ
be,·ctés néll\ül? 'l'cl\i11Lsd ,·crscít, a' sol{ Bibliai 
citatu1r1ol\kal. Azt írja 11cli:cn1 ,·irüg, a' Cserey 
Epistol{ljúnal( I1)'0n1lalúsbcli líülsöjét 1ncg·lútvü11 , 
hog·y azolc az Erdélyiek jö P111hcrck, dc igen 
szcretilc az ct11fi<Jltitc,st. Ismerni lccll Virüg·nalí 
,íbrúzalját, I1a11gját, csc11(iét, és ang·)·nli jóság·üt . 

19 -:í-
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's l1ozzá tc1111i, 1nelly ltanggal mondta volna ezt,

·s (1g·y érte11i 1no11(lását. lllyen az a' poshadt ábrá
zatú <le czifra parokájíi rettc11ctcs versíró. Illyen
az a' l(ét l1al0Lli Prcdiliátzió, 111cllyet az ifjíi Wes
sclé1ryi 11cli:cn1 l{til(lc, J1ogy nyo1ntattassarn. Olly 
pedantéria, 111intha a' XVII. százba11 élt Pap mon
da11á. -

Azt lcérdccl , Vlspá11 Gyöngyösinek 111iért nen1 
adta111 ,,irc\rrot? inert rettco-tc1n l1oc·y J1arao-om 

.., ::, ' ::, 0 

ígazság·lnla11ná lcszc11 cránta. Foly verse; 1nin<lcn 
t;rcleme ez. Bccsiilnén1 ezt; dc ö ro11totta-cl a' 
\lng·yarol( ízlését. Azolta 111in<lc11 csak l{önnyen 
ír, 's 11en1 ig·ycl{szik jót és szépet ír11i. Zrínyi 
11c1n folyt így, cle jól írt. Eggy Episztolámban, 
tncllyért némclly lal(osa 's fija Dcbrccze1111ek, 
harag·ud11i fog·, én cg·g·y fiatal Poctával ezt a' kél 
!>ll'OJl11át 1no11dato1n: 

Hogy P{Lzn1}tny mag:,yarúl alkaln1asint tuda, 
'l'ekintscl hol született, 's töblJé nem lesz csuda. 

:Szülte volna J�ger, Pécs, .Sopro'ny, Győr, Buda, 

Ug)· szóllana, mint szól! si1> n1eilett a' duda. 

De n1ivcl az a' trLj szülte nemzetünknek, 

l\'lell)' szűz birtokában vagyon szép nyelvíinknek 
' 'f'I 

' 
:S e ncn1 vette rong)·át irhá.s zsellériinknek: 
'\ag)· n1éltán tarthatjuk egg,yik fő díszünknek. 

l,ádd, édes l)arátoin, 11cm 
hancin a' nem al{aráso11 111úl 

'

a' nem tudáso11 , 
hog·y én is így 
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nem vcrsificálok. nrcntscn-mcg c11gc1n az illy sti
lctlc11ség-töl Apolló. l{önny{i dolog· íg·y ,,crsificúlni. 

Fabcl1icl1 irtóztató Iró volt: dc Ludal{ozzd-
1�cg csal{, melly l)uz<lítója 1ni11dc11ncl{ a' 1-.i írl1al ! 
Es ö a' rosszí1l írás 1ncllctt is Löbl> l1asznot haj
tott mi11t az a' savany(1 l(épii c1nbcr 's a' J1omo
nyrr1usza. Osztá11 é11 ab1)a11 az cpig·ra1111núban a'

'fúladt1naiz111usnal{ al(arta1n cggy kis csípést ad
ni, 111erL az én törvénycn1 az, l1og·y a' J\i ma
gyarúl ír, annak: a' 111ag·yar Schriftsprac11c-ba11 
és nc1n vala1nellyik provinciáéba11 l(cll írni. 

Az a1111álisol{ban 1naj<l a' Sza]Jó Dúri(l Ae
ncisét n1cg·castig·álva, a' Prof. Fejér I)rcisschrifL
jJt a' �IaQ·yar 'fudós l'cirsasáo- crü11t és eo·o·y llu-..., t°' bO 

hai 11evü Poctaster verseit fog·o(l rcccnseú!Ya Jút-
ní. Az első szc11,1edl1etöcn rossz, a' 2dik jó . 
a' 3dil{ olly irtöztató , l1ogy Baran)'i László sem 
írt bolo11<labual(at. 

A' jour11albcli örö]{](é,·alósüg· czikltCl)réL lc
vclcdbc11 alig· értcltcn1. l\lost azt l1iszcm , 11ogy 
azo11 l{érésc1nrc czélozol, J1og·y Bi,ig·raphiüdat le11-
néd le kczcin1 l{özölt, n1inthogy a�_ lTrnal( fija 
úgy lep-1ncg·, n1int a' tolvaj. l)c<lig· ig·az a' 1r1il 
Sallust u1011d, hogy a' jo1Jb cn1bcrncl{ illő 11c, ét 
fe11n tarta11i l1alála t1Lá11 is. 1\lJba11 111cg·cg·g·)'CZünl<:, 
édes barüton1, l1og·y 111i11d ]{ellen irtózunk az olly 
biog·rapl1iúktól, 111cllyck az cn1bcr11cl( élctébc11 jc
lc11nel<:-n1cg. Dc i11nen 11e1n l{ö,,ctl<:czili:, I1ogy ezt 

.,., -
----· 
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1en11i 11cn1 1-iell, és hog·y nem sziilcség·es 's hasz-
11os. Dr. ,,r cszpré111i a' 1ncdicusaiban élőket is ,1elt
fcl, 's 11cl{Clll l{edvrs ,·olt a' 

l\{oclcrnc Biographien 
aus clc111 fra11z. vo11 Rcicl1I1ardL, 

VI Bdc. (\Vien 11acI1g·edrt1cl(t), 
J>e11 l,1l11i nen1 csal{ a' Fra.11czia Hérósol{ét, ha-
11cn1 a' '''icla11clét, Götl1éét etc. is látni, 's cbböl
n1ég azt is tt14,11i, l1ogy a' Jénai ágy(1zás alatt
Göthé11cz esl{cllctctt 11ázi barátnéja Vt1Ipit1s poe
l·ának testvére. Ncn1 vag·yu111{ Götl1élc, Wiel'andok.
Dc l\Tagyar Orszüg·11al{ Szcntg·yörgyi és l{azinczy
szintúg·y valan1ilc , 111i11t Nén1ot Országnak az ö
Irójilc. Ez az eg·ész vallústétem.

Elsetétedctt, alig látolc többet. Feleségem 
tisztel 1nin<l 'l'égc(l, édes, érderncs és nen1eslel-· 
kii barúton1 , 111i11d a' 'l'el{. 1\.sszonyt 's gyermc-
l{cidct csólcoljttlc barátsággal. Elj ig·cn szeren-
cs csen. 

.. ' 
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XLIX. 

r 

Dr. Szc11tGyörg--yi József UrJ1oz. 

Edcs l)aráto111 ! ÉrSe1nlyéni l)reclil,;. fi'azcl{as Isi, {ln 
Ur talán által lri.ildé n1:1r ]1ozzú <l azon lc,·e]cmrl, 
rnclly]Jen nél{ed is jclo11tén1, hog·J, , alaha n1ár fiú
nal( is atyja ,·ag·)10lc. Ila n1ég· 11c111 ,,cllc<l , olna. 
c11gcclcl 1no11danon1, ]1og·y az Júniusnal{ 18d. leli 
's más 11ap l\larcus Acn1ilius lterencz nc,'cL J\a
pott. Vég·y részt örö1nö1n]Jc11, édes harúlo1u , é� 
szeresse! a' kis E1nílt, úg·y n1int az alyjüt szt'l'< '
tcd. Ai\.dja Isten l1og·y fiainlc is l>arálol{ lcg)'c11c'l, 
vala11a. 

Eze11 jclentése1ne11 lííYtil cg·y 111ás jPlcntést 1\cll 
tenne111, 111ég· IJrdig ezt a' 111úsil(nt n<'n1 csali n1i11t 
baráto1n11alc, l1ancr11 (1g·y is 1ninL Or,,osnaJ,.- E111-
lékczcl, 1nelly g·yalira11 J)anaszlci1n 1ncll)'Cn1' J,rijúl. 
rncllyct, scn1 'l'c, scn1 n1ús ()rvos 11c1n tuda soha 
l{ilalül11i? Ncn1 volt 11ap, n1cllybc11 azt a' szúrá�L. 
vagy rá11dulüst, 11c érzcttcn1 volna, ncn1 olly óra, 
's ig·e11 g·yal{ra11 11c111 olly 111i11úlu111. I1nc talán örök
re 111cg· ,,ag·yol( szal>adúl, a tőle. 
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Feleségem azt I1itte , hog·y Júli11snak közepe 
t,íjá11 fog· lebetcg·cd11i, 's ezért a' la11í1lt bölcs-asz
szonyt cliliorüra rend elé. Azo11ba11 Jún. 17 dih:én 
cstvc igc11 111ol1on évé11 vcle111 eggyittt igen excel
lcns cscrcsnyét, éjjeli 2 óráig el ne1n all1atott. El{
!{Or fcll{öltc , hogy ág·ya mellett felivÖ hideglelős 
lyá11ykánkat cmcl11é1n-fel 's vinné1n a' 111ás szobá
ba .• i\.' g·ycr111el{ felébrc.clt az anyja 11yitzsögéseirc, 
's sírt, 11c111 értvé11 miért vitetil{ másuvá. En még 
ezt csenclesítém , midőn megl1allám a' gycrmel{
nyi"válliodását. Elijcclve , hog·y abortált, általjöt
tcm, 1nag·a1nnak: kcllc a' papiros-ollót oda nyúj

la1101n, 's TI1alien111ck dajl<ája felcmelé a' l{is fér
get, 's ezen fele1nclés alatt az ti.int sze1ncmbe, a' 
1nit meg·lát,·á11 a' Cardinálisok a' Pápa i11a11g11ratió
jal{or - · si fab11la ver a est - ezt liiáltják: Habet ! 
Hal)ct ! Egg·y óra alatt mi11dcnen l{ercsztíil esett a' 

fortissi1na 'fyndaridar11n1 ! 
El{l{Or felhí,·atük a' falusi bölcs asszonyt, 's ez a
zolta itt fcresztg·ct. - Történetl)Öl I1átamo11 öszve 
gyül11i szokott gomolyai1nat kedve jött a' felcsé
g·en1nel< ezzel széljel dörg·öltctni .• i\.z arany ér ve
szi oda 1nagát, liözel a' 11yal<szirthoz. Ugy ropog
tal{ a' go111olyal{, hogy eleinte azt l1ittc1n, l1og·y töb
bet lesz a' bába mint kell. l\Iintcg·y 7 dik 11apja ma, 
hogy dörg·öl, 's í,ne oda ,,a11 a' IJanaszlott baj. Ne
g)·ednap olta kétszer érzctte1n a' rándt1Iást vagy 
szí1rást, és azt 11isze1n l1og·y eg·észe11 cl1ní1l, 's bár 

.. , 
SZENTGYORGYI JOZSEFHE7,, 225 

örökre. 'férdcm hajléki alatt is vannal{ olly görcsck. 
Ez a' tudós asszo11y arra is pcrs,,ade,11, l1ogy nyit
tassak eret, dc arra rá nc111 veszcn. l\la ta11ácskozni 
fogol{ erá11ta Ujl1elyben, ma írtam czcrá11t Pestre Dr 
Kovács Urnal{ is, ki barátom; de nél{c1n nincs se11-
kihez több bizodal1na1n n1int Hozzád, mincl{utána 
Viczay nem él. Maga az ldvezítö is csak í1gy gyó
gyított - l1a jól cmlél{ezcn1 - ha a' betegncl< 
h üt e volt. Az ugyan nekem felette ige11 11agy ne1n 
mondhatná111 l1ogy volna : dc van annyi még is , 
hogy a' te tI1a111natt1rgiai operatióid nem lesznek 
sikeretlenel{. Szóllj és fclgyógyúlol{. - Dc valóban 
most láto1n é11, hogy a' Rómaialc jól tettél<, hogy 
feredtel{ és mag·ol{at dörg·öltctték. Élj szerencsé
sen, ig·en kedves baráto1n. Ajánlom mag·amat ·s 
az Enyéimcket, l{il{ l1árman tcsznelc elc Nél{cd és 
a' Tiéidnek, kil{ hasonlóul l1árman tesznek etc. 

Széphalon1 Jún. 'l1. 1811. 

A' fiíi nem abortussal lett; egésséges, ép és 
jó nagy. Az a11yja 111a velem jö Ujhelybe. 

• 

-
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L. 

$2l·pl1alo1n, Jlil. 1Gd. 1811. 

Kc<lvcs lJaráton1 ! Fcl<.vc írom Ievclc1nct, 's rosz
szúl vag·yolí, dc 1nég· 11cm ludo1n n1i J Jajo1n. 1'cg-
11ap 111ég cg·ésség·cs valélí. Dc erről 1ni11djárt bö
,·cbbcn. lLt cng·cdtl 1nondano1n, l1og·y leveledet 
Nag·y Gábor Ur Lcg·11a1) l{czcn1JJc adá Ujhclybcn , 
1101 a' lcpccsélclvc tartott 1násodilí re11dhcli l)átens 

' 

ol,·astatolt-fel, és ez az Ur is é11 is 1ncgjclcné11k, 
tud11i, látni, 1ni törté11il{.- Ször11ye11 elstiljcdtünl<, 
édes lJaráL01n ! l(épzcl(l , a' Gyíilés látvú11 J1og·y 
csal{ az 500 f. czéduLilí vcsztilí-cl crcjelíct, 1nég 
ürön1B1cl 11éztélí a' 111i törté11t. Ig·y örül az, a' líi 
l{crék.1 Je-törést is rcLlc<rett 's n1eo·érti I1o()'y csak tl ' t, ' t, 

' 

felal{aszlatilc. En i11dítolta111-1neg· azt a' vég·ezést, 
l1og·y rcscribálni lícll, és cnllítvé11 hog·y ez a' ren
delés a' l\lart. 15dil{é11 pt10Jicáltatotlat is szoroslJlJ 
I1alárra szorítja -l1og·y ez an11úl inl{ább fcijhat 111i
,·cl arra Jálszil{ intéz,·c hog·y a' ])iaetáL 1r1eg·clöz
zc - azo11 végzcttc111 sza,1ui111at, J1og·y a' .l\Iagyar 
a' n1ag·a szabadsúgá11al( 's tör\·é11yci11clc 111egtöré-

• 

.. , 
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sét még· inl{áhh érzi n1int erszénye' csonl{úlüsát. 
Nen1 ,·ala ol{on1 hosszasan vítalni ,'s tüzzcl szóllani 
inert scnl\i 11cm clle11h.ezctt. Búr szóllani sem volt 
volna oko1n ! 

Villco, icshoz írt Episl0Iü1r111ak c.:�pljai ,·a]al1n 
rncg·érlíeztrl<, 's in1h0I l<e<lvcsl<cdcn1 vele. Dc szük
ség· l1og·y eln1011dja1n n1i indíta írúsára és n1iért ,·ct
tcn1 épen e' Lhé111ál. 

V. Rúcz 1>apnal{ a' fija 's első I\Tng·yar Irö a'
maga fclcl{CZ<'téhöl , 1nclly an11úl több becsülést 
ér(lc1ncl, n1inlhog·y Sztrati1nirovicl1 11yclvünk;1clí 
cllc11ség·e. Ez a' 35 csztdös for1na l(or(t cn1bcr fe
lette szcrctelrc1nélló cn1bcr, és stylusa f1tlcijclori

kecsek/1.el (ih1n g·anz cig·enc Reizc') hír. 18091Jcn 
arra l{ért hocry vala1r1i l<is darabha11 Lartsa1n-fcl 

' t, 

annal< c1nlél<ezctét, hogy cg·yn1úst is1nerlül{, szc-
retLi.ilc; IcgalúlJb azért érdernlcn1 ezt, t1g·ymoncl, 
111ivcl é11 vag·yolí az első g·örög, a' l<i 1nctgyctritl

írt. -Az ö példüja, édes ]Jaráton1, valan1int a' J{i
sé, Bcrzsc11yié, l)ayl{úé, 's Virüg·é, 1neg·hazttdtolja 
azt a' ncvctség·cse11-lic,·ély, dc nen1 szinté11 l1azug 
állítást, hogy csak I{alvi11ista tud jól magyarít!. lVIi 
tisztúlJbn11 hcszéllü11l{ i11 corporc rnint ül<: <le öli 
<loclitis scribt1nl. Búróczyt, Bessenyeit és Ilarcsayt 
l{ivévén, és czel<ct is rcslricliükl(al C'n1lítvén, 11crr1 
tudol< é11 aeslhclicus lrót, a' kiL a' J>úpistúl< 's Lutl1. 
ír6jil\knl ösz,·chasonlíl11i 1nerje1n. Árr1 lúss<l a' l(is 
Jiorátziusi EfJistolújit, 's csttdálci ezt a' 1Jarúlt1n-
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liat. - Czélon1ra nöz,·e legjobb volt egy dévajko
dó tónustl Epistola, melly a' Horácz lba1n forte 
via sacrája szerént cg·g·y liostöliöt l1ordó pimasz 
Litcrátort csipkcdjc11. A' bercliesztésre Vitkovics
r1ali liözclítö házass,1ga szép alk:almat nyújta. 'S

a' g;o{3c(!wr; szónak szép hasznát vel1etén1 ,- Sze
mere írá, l1ogy V. és Popovits Theodosia a' va
csora 1nellelt sokat caresszíroztali í1j görög 11yel
vrn, 's Szemere l<.érdést teve, 1nit tesz az a' min
den nyo1no11 elöfordtíló g;o(:Jc{!wr; ,'s örvendve lát
ta, l1ogy a' rettenetes szóval a' Görög· épen iígy

él, 111i11t a' n1agyar, 's a' scl1rclilicI1-c]1cl a' né
met. - A' ,1ersl)c a' 111etru111 miatt a' St1perlativus 
illett, de a' n1ellyel Öli 11e1n élneli. Ezért távoz
tain-cl a' szoliástól. Csak azt l1agyd a' mo11dottak
hoz tcn11cm l1oo·y a' Höo·yész né,·nck 11i11cs czél-' t'l 0 

tt 
•zott orig·incilja. 0 az eg·ész genus rcpraescntansa, 

és ne1n I11divi<luumé. 
A' Virág·oli fél íve l1elyett eggy egész exem

plárt kiildök. 
V czeték neved' Drt1szája a' maga Sallustjával 

enge1n 1ncgajándékoza. Vitl<.ovics eggy Vasárnap 
külde fel l1ozzá a' Budai Vürba, ]1og·y, zárva lé
vén a' boltoli, magától l<.é11telcn eg·g·y exemplárt 
venni, mivel ]1étfö11 ,·iradtakor indtLl, a' lii azt 
ncl<.cn1 cll1ozza. Szentg·yörg·yi adott a' Patvaristá
nal<. 1 exc1nplárt, dc még al{kor nap Pestre levitt 
rggy békölötlct, hogy azt V. ajándékba11 küldje 

• 

.. , 
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nekem. Ig·y Vitlcovics a' vettet n1ag·ánal{ Lartéi. -
Megis111crcn1 a' Szg)·örgyi Sallustja becsét, és azo�
ta Catili11á1nat ujra dolgozán1 is1nét , l1asznon1ra 

• 

hajtván a' Szg·yörg·yi fordítását l<.evélység· 11élki.il, 
valaI1ol jónali láttan1. Dc é11 11 1ás czélból 's rnásl<.ént 
fordítok 1ni11t ö, 's ö nöhol nc1n látszott érteni az 
.i\.uctort. Ez eggy elég 1nagas, elég· testes, jó áb
rázatú, 111indég fényes l1ázal<.nál inf ormátoroskodott 
Expauli11t1s Pap; l1ajai barnál{, és színe is l)arr1ás 
de szép brün. Bccsiilö1n az en11)crt szí,,escn. Jan
ko,vich (ig·y pracfalt mint az igen g·azdag· e111bcrel{
szol{tak. Ez lalü11 2 1nillió Ura, szép és tetszeni a
karó Asszo11y férje, ne1n félti f clcség·ét, 1naga serr1 
féltette ti 111ag·át, cl van rag·adva a' 11agy ,·ilág ál
tal, de passio11atus Collector 's szereti a' ludo
mányt. l{árára van a' pé11z. Ez a' pracfatio 11yarg·alva 
tett 1nt111l<.a, és 11agy superficialiLüst áríilgat. 

Fcleségc1n köszöni i11téscdet. En1íl ig·cn cgés
ségcs és csendes gyer1nek, nc1n sol{at sír, érzi 
l1ogy Ariyjrt az a' ki szoptatja, 's jobb dajkája 
Napoleonliának sincs. Csal{11c1n 111i11dc11 Cselédem 
fekszik. 

É11 minapi dicscl<.edö levelc1nlJe11 nagyon meg
csalám mag·a1n? A' szt1rl{álás e vag·y rúnclulús csak 
l1amar vissza ülla, dc 11em olly élesen. l\Iár des
pcráltam, 1nost (ij remény éleszt, és ezt azért bc
széllcm-cl, n1crt 'fég·ed, Ici cngcrn 1802ben gyó
g·yítoltál, Lalá11 bajo1nnak 11yomára vezet: - l\lint-

-



23� K . .\ZINCZY rERENCZ LE,'F.LEI 

cg-y 6 napja n1ost , rül1 formán l(czdc ,,iszl(etni 
l{czcm. Nc1n álll1attan1, fc!fal{asztg·atán1 a' pallaná
sol(al, 's súrg·ás ,·íz 11yo1natlatél(-l{i lJclölök. Ilar

madnapra a' ]Jal czo111bon1on siirü })attanásol{, jó

val nag··youl)nl( eg·g·y g·on1bostíi fejé11él, jclc11telí
mcg· 2 ujnyira a' scrott1n1 alatt 111inLcg·y 1 líis Le-

11yér11i l1cl)'Cn, az éjjel pedig· faro1n táj;í11 is a' 
vastag· I1t'1so11. Egg·y l(ét illyc11 patta11ás jelent n1cg 
11él10I a' l{aro1no11 is. Vall)'On nen1 rcliqt1iJja e ez 

a' l\It111l{ácsi úta111ba11 1800. Jul. At1g·. kapott szá
raz rüJ111clí, 1r1ell)7Ct 1801 nyúrba11 a' Felix l)ányá

iába11 ig·ycliezte111 eg·észc11 l{ivcrni lcste1nböl, és 
a' mclly 11én1clly igc11 lic,·és paLLanúsol(ba11 1803-

ban, 's 1804bc11 is éreztette 111ag·át, dc 7 csztcn

dö olta 111ár 11cn1. Ha ez annal( a' rttl111cl{ rnarad

ványa, t'1g·y a' 11éllrül, l1ogy Or,·os ,·ol11élí, g·ya-

11íton1 , l1ogy a' 111cllycn1 füjdal1na (a' szt1rl{úlás, 

rú11dulJs) in11c11 ered és 11c1n tüdö g·yt'1ladásból. 'fa

pasztalúsain1aL barálsúg·os bizo<lalo1nrnal fog·on1 ,·e-
, 

lcd 111i11dc11 11c,1czetcs ,,áJtozás alalt küzlc11i. En 

lovag·olni szcrclclí, és 11c1n rill{án lo,,ag·lol{ is; még 
pc<lig azo11 a' ka11czú11 n1cll)'CL cg·g·y szép l{a11czá1n, 
a' ,v cselé11yi tíz czcrcs csö<lörélöl l{apolt. Tfogy 

ez en11cl{ a' czifra csödörncl{ leánya, rnutatja ig·en 

szép feje, és szürl(c szörc, 111<'rt az an)'ja fch.ctc 
's felette cst'111ya fejii, l\ülö1nlJc11 szép ló. ,v. re 

cmlélccztct,·én, n1écr örön1cstcl>l> ülöl( reá. 
t::"> 

Lallocl1cf oucattl<lo11111alí 1ni11<l c<l<lig nc111 Iúttarn 

.. , 
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több cxcinplárjéit egg·yellcn eg·g·ynél. Az a' 111un

kám töubcl{nCl{ tctszil{ n1int vártan1. A' ki mag·a ír, 
solíszor n1cg·csalja n1ag·út tulajdon 1r1íveinclí 111cg

ítéléscibcn. LaRocl1-01n11al{ 11em íg·értcm ja,·alást. 

Sem a' VitlíOYicshoz irt Epistolú11al(. 'S iine V. azt 

írja J1og·y Ölí l1ár1na11 's Vir,íg· Bc11cdck c11nck az 

Epistolánal( adjálí 111indcn poctai próhúin1 közt a' 
lcoszor(1t. V.ra 11éz,,c örvc11dcl{, dc é11 n1ús l1iszcm
l)en ,·ag·yolc. E1111cl{ alig va11 cg·yéb érdcn1e azon 

túl, l1ogy eleveri, l1og·y n1indc11, mi11<lcn, all{al-

1nasint jól va11 111otíválva , 's hogy a' Iforácz 
Iba1n-jánalc talá11 11en1 szcrcncsétlc11 irnitaliója. 

Az enyé1nelc velem eggyiitt Tég·cd és a' 'l'ié

i<lct tisztelik 's a' lcgl>arátséigosalJb érzésclí liö-
, 

zött csól(olják. Elj ig·c11 szcrc11csésen ig·cn igen 
érdemes Férjfit't 's igen ig·cn érdcn1cs barát. 

Eggy Dcr Kan1pf czírnii 175 lapl)ól álló könyv 
,·an kezernbe11; 1néisé a' könyv. l\[cg· 1ncrnék cs

kttd11i, hog·y Batsányié. Szörn1·ü <lag·ály és l1omúly 
•

• 
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J,l. 

Dr. Szent-Györgyi Urnak Debrcczcnbc. 

Kedves baráto1n l l\'1egbocsáss l1og·y Nél{e<l ncni 
cgyc11ese11 postá11 , hancn1 har1nadili kéz által í

roh:. Dc 1nost ne1n kellene sol1a postára költe-
, 

nünl{. E11 l1g·yan kcriilö1n valarr1il{or lcl1ct , nem 
csak fös,·énységbül , l1a11em 1nég 1nás okol{ból is. 
- Engedd 111011da1101n, l1ogy Jí111. 18<l. fiain leve,
kit Jí1n. 19d. Patalíi Prof. Nag·y Fercncz Úr által
fi'Iarcus Ac1nilius Fra11ciscus névre kercszteltcték.
Az utolsó név csak ollyan 1ni11t a' l\Ioszkváknál
az Alexa11<lcr Paitlowics Pat1lus J>etrovics. A' kél
elsüt alíaro1r1 hog·y 1ni11dcn subscriptiójiba11 egy
gyüvé foglalja, 's csal{ a' bcszédi 11evezésbc11
hívattassélí. En1ílnck.- Sokal{nal{ ez a' líülönfaro
zás nevclség·cs11clí. fog tetszc11i. ltél11i 's n1cg·ílél-
11i ki11cl{ l1.í11cl1. szabad. Dc 1niérL 11c nyúljali én 
ak.kor a' szépl1ez, milíor a' szt;p11cz 11yí1l11i csal{ 
annyiba líerül mint a' rí1LI1oz ,,agy a' l{özönséges
l1ez , lcgaláblJ a' mindc1111apil1oz? Herdernclc is 

• 
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Yan cg·g·y fija, a' l{i Emíl 11o·yct visel , 's Pipsz 
Dczsöfl'y a' n1agáét l\[arc-Aurélnclí l{crcsztellcté. 

Hogy az öldül{lÜ i\ngyal a' Le l(üszübcid clöLL 
clmé11c, azon, édes l)aráton1, (1g·y örvc11dcl(, 1ninL 
lcg·szívcscbb barátod11ak illil{. Sol{áig· ncn1 ,·ala 
nyt1gtom , midön azon szcrc11csétlc11 g)'t1ladúsnal{
I1írc l1ozzá11l{ eljött. Gc11. B. Vay írta 1ncg azt 11e
kcrr1, <le clfelcjté mellé tc11ni, I1a 'fe clé1rlél e.

Azutún n1ástól 's l{ölcscytöl is vcttcn1 L�idcísí
tást, 's ö scn1 szólta rólad: Vég·rc az az érdc1nc:, 
barátt1nlí írta-n1cg· tudah.ozódásai1nra , a' l(itlcl{
kezéből ezt ,·eszed. 

' 

Fcleség·e111 búba 11éllí1.tl szült; 1nég 3 l1ét 1núl-
"·a várta a' l<.is vc11dégct. De olly szcrc11cséscn 
h 

, ti 
' 

ogy szcrc'11cscseh1Jc11 rnég O l;clség·t�L a' Ilórnai 
l{irályt scn1 szültc-n1cg· Felséges a1ryja. - 'S 1nii1d 
a' fian1 mi11d az anyja l{önn)·e11 va11nal<. Élj sze
rcncsésc11 lied,•cs l>aráto1n, 's ,·edd líedvcscn si
etve telt jclc11tése1ncL. Ajánlon1 1nagan1at })ccscs 
LarútságodlJa. 

<;a�plialom, J,ín. 20,1 l::sl 1 

20 
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• 

LII. 

S1:éphalorn, 0 ct. 14d. 181 t 

Igen ig·c11 kcclvcs barátom ! 

Ritkán vert-le (1g·y Ie,·él mi11t az a' 1nellyet '!'ö
led ez órába11 ,·eszel{; 's J1atása a1111yival valcl 
l{í11oslJb , 111i,,cl azt azo11 ödes rc1né11y alatt bon
tottam-fel , I1og·y be1111c csal{ l{c<lvcs l1írel{ct 's a' 
'l'e jó, szelícl és végl1etetle11iil szeretetre-méltó 
lclkcdnclc ,·íg·, süt, a' 111i11t az N:íla<l 11cn1 ritkán 
törté11ik-n1cg· , pajkos l{iáradúi-.;ait fog·o1n ta1ál11i. 
Édes barátorn, é11 azt a' csapást mclly 'fégedet 
111ost ösz,·cro11ta, csal{ cg·g·yszcr szc11,·cdtc1n , 's 
házasság·on111al{ 1násodil{ csztc11dejé1Jcn szen,,e<l-
tcn1 n1ic!ü11 io·cn 11ao·y ol{t111k ,·nn erős hittel 

' 0 b 

l1innünl{. l1og·y l{ilc11cz hol11np a' veszteséget ki-
pótolja; és ,néQ· is 1ncll)· , íg·asztall1ntatla11 ,,aJél( � 
'l'c pedig·. édes l>Hr(lto111, e· csapást 1r1úr ennyi
szer és al\l\or szc11vcd<·d, 1r1i<lÖil Lt1ci11a l{ipótol
hatJ·a t10·,·n11 1né<r. a· n1it co-o·, ür01neiddel-ellcr1-

c � ö ��� 

k0zii Dacn1011 újra clral>Jott: de a' rni<lön rég·en 

.. ; 
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t,111 ,,ag·y a' J1ázasséíg·11alc Icg·holdog·aub cpocJ1;íj,in
Es ha ·újra sziilcltct11él{ is CffQ')t l(ls Fcr<·11czed, 
1nell'yct Ncl(ccl szívcse11 óhajtol-:, örüküscn fc11n 
marad11a az a' rettcg·és, l1og·y ez is bülyjai 11tri11 
me11cncl. Az e111bcri élcthc11 sol{ ,,an, a' 111irc 
sem az ncin ttt<l ,·ígasztalást adni a' n1it Se11r
-ca rno11cl, scn1 az 11c1n a' 1nit rl'isztclrtcs lírai
mél{ taníta11ak; az a' Tíírd, (t. mit tíé1·11i ft·ell '

pedig· rcltc11ctcs c11yl1ítésc a' f,íjdalon1nal(. Szá
no111 a' l{i e' részbc11 crüs, 's szerctc1n azol(at, 
a' lcil( clég·g·é embe·relc, sírús , l{cscrg·és - de 
nem asszo11yi 11yivál{olús últal l{ölln)1ítcni tcrhci
lce11. I-Iog·y a' jóltevü 'l'cr1nészct Néked és nz úl
tala1n olly szí11ctlcniil tisztelt I-Iit,·cscd11cl( cng·cd
je ez c11yhiilést, és hogy az idü scbcilcl{bc tölt
se-ki balzsan1írjá11al( cg·ész tclcség·ét , 's lyú11y
lí.áitoli:ba11 adja-n1cg· Néktcl( nzt az örö111ct, incly
lyct fiaitokba11 1ncgtag·adolt, ez az a' niit a' 1cg-

forrób1) óhajtüssal óhajtol(. 
Édes JJarütor11 , a' 1'c {tllapoto<l nern cng·cdi, 

liogy itL n1ús tárg·yal{ra is li:itérjcli, 's az cllc11-
kezil{ is 11c1n csal{ az ol{oss,íg· hanc111 az illc11dü
ség' 's convcnicntiai lürvé1l)'Cl{' l1ag·)·úsaikl{al is. 
Dc l1ad<l l1áQjnn1 ültal e' türvé1i1·ckct, ·i-.; liad(l 
YOI\jalak-cl cg-g·y l{ét pillantalig· mardosó go11do
lato<ltól. - Én Július11al{ utolsó 11apjai süt 1nár 
Június - süt a' ta,·nsz, - süt az üsz - süt ar. 
Ipa1n halála olla és íg·y 111úr 16-clil( 11olnapra -



23 6 J { _.\.7.INCZY FEllENCZ LE''ELEI 

beteg ,1agyol(, 's a' co1nplicált nya,,alyál{ úgy e
rőt ,·c,·é11ck rajtan1 , l1og·y Sept. 1-14dikéig ma
ga1n, feleségen1, l{ét Orvoso111 azt l1ittith:, l1og·y 
elalszon1. Scpt. 14 és 15d. líöztt éjjel criziszt 
tett nyaval)r{nn, 's l'.ita1n ,·issza fordúlt az élet 
felé , cle olly 11el1ezc11 l1aladok , l1og·y erőmet 
,1issza kapni tcljesség·gcl nc111 tudom. Erze1n l1ogy 
élete1n sokára 11e1n 11yíill1at. Pedig háron1 gyer
melcci111et szercttc1n ,·ol11a, lcg·alá])b félig felne
vel11i , í1g·y l1ivén , I1og·y azutá11 nabunt si11e cor
t icc. 

Feleségem színctlcn részt ,,eszen szcrencsét
.lc11ségcitcli.be11; mi11d 111ag·adat 1nincl 'fclií11t. Asz
szonyt tisztel , 's g·yer1nel{eitekct csól{oljt1l{. Az 
lste11 adjo11 Néktek, érde111cs Lcll{ck, váratlan és 
tarlós nagy örü1nöli.ct. Ez forró ltívánsága 

• 
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LIII. 

S2.t'phalo1n, Nov. 6d. 1811. 

l{cdvcs é<lcs baráton1 l 

f\ileg lévén szahadúlva betcgségeimtöl , clrneilö
zöm l{érdéseidct, mcllyel{ct clön1be utolsó barát
ság·os leveled ten11i 1néltóztatott, n1crt azol{ra fe
lelni ne1r1 tt1u11ék; 's egyedül a' Stundcr erá11t Lt1-

daliozódó pontot ,,eszem ,1álaszo111' táro-yáúl rni11t t"' ' 

a' hog·ya11 a' Szercl1ncs crccl véget ér11i 11cm lud6 
fccscg·éscinck, n1idö11 a' bcszéJ l{o1noly lúrg·yai !{ü

iött lyányküja talál előfordítl11i; mert a' 1ncstcrség-
( c' szó alalt r.c,r'é;o7.,rv a' Festés és Farag·ás úrtct
tetil{)- c11gen1ct 1nin<lc11 pilla11alba11 ti.ízbe hozl1at. 

Stt111dcr Besztcrczc-Bányára ,,ette lal{úsút e
lőttem tudva nem lévő ol{Ol{ból. Fellévén hogy <''

' 

liérdést })rof. Sárvári Ur tötcti, 's a' fclclet11cli ta-
lún l1asznút ve11ni szá11dél{ozik, clu1onclon1 Stun
<ler felől n1incl azt a' 1nit felőle 1no11da11i t11<lolc. 

1791. én öt I1olnapot töltél{ Bécsben. Eggyi
J,e azolinalí a' baráLim11ak, l{il{ l>arútin1 volta!( a' 

•
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néll(ül hog·y isn1ertc111 's tölölí is1ncrtettcm, mcg
sejt,·é11, l1og·y é11 111i11dcn időmet az olly helyek 
látog·atására forclíto111, a' 1101 h:épct 's farag·ást le
het lúl11i, n1eg·sz0llíta hog·y Stt111dcrt is lútoo·at-

, 
b 

ná111-111eg·. l\Iás 11ap fellépten1 11úla. Eg·gy 111agam 
f orn1a 11ö,·ésii, ig·c11 édes tónt1st't l(oppc11l1ági Dán 
szeretettel fog·ada, látatla ,·elein darabjait, 's a' 
leg·11cn1rsebb bízodalo1nn1al 111eg·szóllít0Lt , hogy 
cng·ed11érn rnag·an1at fcstct11i, dc úg·y l1og·)' a' lcép-
11ek 11ag·)'süg·át etc. 1neg 110 l1atározzarr1, l1a11cm 
rr1indent az ő tets_zésére bízzalc. Az én szá11dé
kon1 , t'1g·)·1t1011d, az l1og·y ·l\Iag·yar Ország·ra n1en
jck, 's szcret11é1n J1a ,1alan1elly 1nt1nl(ú111 nevet 
csi11ül11a ncl(e1n ott , 111ínckclőttc 1ncgjcle1111ék. 
'fapasztal11i fog·od, 111011da , l1og·y 11cn1 p<f11zért 
J1ancn1 barátság·ból fog·lal( festeni. Ilcú úllél{. 

1\' n1i11t n1ás nap 11éki iilni I1ozzá 111c11tcm, 
cgg)' olly 11ag·yság·ít ·vászo11 vúra mi11t cg·g·y ajtó. 
A' bccsi.ilct 11c1n cng·cdte l1og·y cllcnl{czzem, pe
dig 1taftY lied,·e1n vala reü, azt l1ivé11, I1og·y a' 
n1unlca üra 500 f. is lesz. A' fö délig· kész vala. 
En ,·alélc a' l(ép , a' színe]{ lá11g·0Ital(, g·yönyörii 
1nt111l(a, de a' fej ,,crscJ1ol)c11, 111ert az idcalisálást 
Slundcr 11e1n fo<rtn-fcl tiszta co11ccptussal 's 11e111 

v ) 

<'·rtcttc n1it tészc11 az acsll1cticálla11 az a' tör,·ény, 
11ogy 11en1 '7.UTC(, <fVC5LV ]1a11c1n élg TO %f:él<J<JO)J

k.cll fest('ni. Jlidö11 co1orítjú11al< g ·yújtotta1r1 lön1-
Jl�nt , 1neg·f ord ítú a' l{épC!t, hogy az áll lcg·yen

SZENTGYÖRGYI J07.SEFIIEZ, 239 

felfelé, 's lefelé a' l101nlolc, 's úg·y l1ag·yla nézni 
a' színei<' 11üa11szait. Ezt a' fortélyt tőle la11(1Itam. 
Neluíny naJJOlc 111(1lva l1ozzün1 izc11t, l1ogy líóf o
rc1nct n1i11clcn ,,cJc1n való n1ag·yar rttl1úirn1nal l<i.il<l
jcm hozzá, I1og·y asszorlírozhassa ől{ct, 's 1nás 
napra 1nag·ál1oz re11delt, cl)édre is 11ívá11, l1ogy 
estig <lolg·ozl1asson. Egg·y fcikk:al bciillclclt tújé
kon cg·g·y felfordúlt Jóniai Capitelrc iiltclelt a' ké
pen, zöl<l 1ne11tébcn , aran11yal és nércczcl, fe
jér la.1·bliba11, uőr 11adráo·])a11 's u' Ca1Jilelcn eo·o·y 

0 öb 

violaszí11ii posztózalot (Drc1peric) vetett-cl - inert 
bör 11adrág· uz eg·ész 111usct1laturüt látni eng·cdi , 
's a' zöld 111cntc a' l{öpenycg· szí11él1ez jolJ1Jan il
lett 111int a' !{élc. - 90 ftot ,·c,·c tölc,n érltc . .
Feledé1n jelenteni l1og·y a' Bécsi J)rotcstans Con
sistorit1n1 Sccrctarit1sa , 1-Icrr }f'ridricli, ,·elünl< 
cbédclc, 's a' J)Oszpász11ál clövcvé a' �Icssziást, 
·s halaln1asa11 clcclan1últa, 's clög·gé csudúlni 11cm
tudta , l1og·y é11 l\lag·yar a' !(ö11yvbe11 annyira já
ratos ,·ag·yok, ]1og·y 1nég 11é1nclly hclycl(et 11el<i
cn1líte11i sőt 11éhol recitálni is tudta1n. A' l(ét Né
tnet cstidálta , 1nicsoda Bnrbarus ez , 's Stundcr
rné<T inkúblJ ,·áo·,,a Pestet lútni - 1\' kéf) co·o·y

l:' t'J . 0"' 

darallig ( 1nig töl<élctescn h.iszúradl) Stundcr11öl 
fiiggüll, 's 'fcscI1cdik, Szarrasrül, 1\éL hétig· a' 
l{éppcl cg·g·y szol.1<tba11 lal(oll. 1793. é11 Szaryasra 
111c'n,·é11 farl(as btindúba11 léptcn1 1'cscl1cdil{hez, 
·s ü cng·cn1 1(azinczynal< szóllíta a' néll{til 11og·y

•
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hog·y rr1agamat néki 1ncg·nc,,cz11ém; 's a' ké7Jről 
ismért rccim. 

E11 11él{i Pesten helyeket szerzettem, az az 
olly szen1élyekct, a' liik mag·okat fcstessél{. Ir
ta1n Orczy11ak , Rádaynak , 's lc1ncnte1n Pestre , 
ösz,,cbcszéllvén lcvélbc11 Stt1nderrcl , hogy ö mi
kor ér oda. Úta1n I1asztalan ,·olt, mert Stunder 
l1idcg·lelést l{apa Bécsbc11. l{ésőbben jött oda. 
Fcll{ereste Rádayt, a' Coronae Custost. Elrettent 
n1idö11 azt eg·gy Pról{átorral lelte, l{inel{ R. épen 
a' inaga Gc11ealogiájánal{ arborját inag·yarázta. Itt 
í1g·y1no11cl, nag·y aristocratis1nt1s ural!{odl1alil{; pe
dig· a' J(i.instler iszo11yodil{ az ollya11tól. R. mond
ta, J1og·y ,·ette ajá11lüsomat, 's l{érdte, 1nc11nyi
ért fest cgg·y mcllyl{épct l{ezck néll{i.il. ,, Talán 

' ' 
12 arany.'' Ug·y az Ur 1nt111l{út Pcstc11 11e1n l{ap; 
dc é11 leszel{ az első, a' l{it f estc11i fog·. E,v. Exc. 
,re11ig·stens J1abe icl1 <lie Frcudc , ei11 schöncs 
La11<l g·cseI1c11 zt1 l1a]Jen. - Ell{észiil,•é11 a' Ráday 
l{épc co·o·y hét alatt fél cszte11döre ,,aló mt111l{út ' t" � 

kapott. Orczy László Abat1ji Ba11dcr. U11ifor1nban 
fcstcLLc 111Hgút talpig <le 2 1/

<J. 
lúb11yi 11ag·yságí1 vá

szonra. )Ti11<le11 jó, <le a' fej isn1ét ösz,,enyom
n1asztva ·s olly lélel{tele11iil 111ii1Ll1a Orczy ál1nat
lant1l töltött ,·olna eg·gy l1ctct. Stt1ndcr Pesten czc
rekeL �r)r iijtc. Go11osz csillaga azt st1gallá neki, 
11og-y ollúrtáblál{at, acade1niai 1nyLl1ologiai <lara-
1>oh:aL <lolgoztassanal{ vele, - u1ellyl1cz valól),111

• • • 
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nc1n tudott. 1801. l{iszalJadul,,á11 i\It1nl{:icsról. 
1nerr}1all.:11n l1orry 1núr l{assú11 ,•a11. l{ét Rün1ai , i-

o t, 

<.léket fcslc Gróf Csál{y E1na11uelnel( réztúhla t1Lún. 
�\' hely valan1i tó Róma incllett, 's l1oldfény ú<l 
r1cl{i ,·ilúg·ot. Stu11der a' képet zöldsúrg·a szí11he1L 
festette, úgy hog·y attöl eliszonyodtan1. SzúlloL
ta1n; 11c111 l1asznált. J\.' tu<lalla11ol{ szép11ck. lellél{. 
Sül{ pé11zt gyüjtvé11, elvett cg·g·y Lőcsei vén g·az
(lag leányt. 1803. olla nc1n tudol{ fclölc cg·1·cbct, 
mi11t azt hog·y Ncosoliu111ban (Zólyo1n Vár1n.) Ial{il\. 

Szí11lésc (FürLung"ja) exccllcns: dc részszc
ré11t mivel H1ii1<lég· portraitet fcste11i 1neg·únta, 
részszcrént lo1nl1aságlJól, 1nivel az arcz' <letail
jaira figyel1ncz11i rcstellett, cgg·yetlc11 cg·gy f ejct 
sem láttam kezeiböl, n1elly crayo1111al rajzol\'a 
jónak találtatl1atott ,,olna. Gcn. n. ''ay a' franczia 
kél{ l)árso11y rul1á!Jan Dcbreczenbe11 's I{állób,au
Szabolcsi U11iforn1ban, 's l)écl1y Irnre bútyá111 _\l
mosdon caricatiirol{. 1\' Ge11erális11é l{épérc jöl nc1t1 
cmlékczcn1. (Vissza YOnoin sza,,an1at: Uza Páli 
c.xccllcntissi1nc talúlta).

l\lost Peste11 cg·g·y Ncyg·ass 11evii Fcstö , a11. 
Na()'y i\liivész11cl{ tartnlik 111crt drüg·a, 's csillog·(> 
rlthál{at fest. B. Pró11ay Sin1011né czidé11 lrül<l<· 
nckc1n 2 portraitját, l1og·y válasszal{ 's az cg·y
gyiket l{iildjc1n vissza. Eg·g·y lincúba Leszen1 Stt1n
dcrrel, dc 11gy hog·y Ncygass n1ég· is többel ér. 
inert jobl)an talál : Stu11<lcr jól szí11cl, Ncygas� 

21 
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lek:ctéshe csap 's a' 11iros 11ála szederjes. Osztá11 
,1z an!t)'nli lcll\ii, szép , jó és 1nincle11 Gratziál{aL 
n1ég· arciú11 is ,·isclö Ilirg·cist Ni11i (Pró11ay Si-
1nonné) ,·énel)l>, J1úsosal>b. '1'alálYa ,,a11 , dc ez 
11en1 a' zartes scl1öncs ,,

r cil> , ha11c111 ci11c h�orpu
!(•11lc 1Iclitrr , fast frccI1 a11f Ero]Jcr11no·c11 aus-

::-

�-c,J1cnd. 1\' lii 111c1g·út festelni akarja , 111enjen 
llécsl1c 17üg·crhez ,·airy J(reulzing·erl1ez. 1\z é11 l{é
fll'llt 111cllyrt l{rc11tzing·er 1808 fcstclL (1 1/

<J. 
lál> 

1i1ag·assüg·í1 a' ,·úszo11, 's fejein a' csecsbi1nbóig 
ft;rt a' , üszo11ra - ]Jarátscig·ból csal{ 100 flot ,1ett 
L'rlle) oll)' n1ív, ]1og·y 111ég az is g·yö1l)'öriiség·cL 
lell1et 11ézésébe11, a' l{it én é11en 11e1n inlcresszá
lol{. Csal{ az liár, hog·y szenvedőt és 11e1n mást 
111i11t szc11vedöt, mög· J)eclig asszo11yi 11yavalygá
solilial szc11,·cdöt festett - pedirr tan(1l{ társai1n 0 '

hog·y é11 (1g·y 11e1n szc11vcdtc1n. l\Iídö11 Csí1ry Fc-
rc11cz flécshe11 n1eg·lütta a' l(él)Ct, íg·y l{iúlta-fcl: 
,,· cr ,rird i11 diesen1 Bildc clen DicI1tcr fi11dcn? 
·s eg·gy jcle11valú Festő ezt 1no11dla rá: Trotz
dt·111 ist das so g·e1nal1lt, dass, ,,·eru1 J{reutzi11gcr
-;terl1<· 11 ,, ird , so ,Yir<1 das Bil(l fiir clas Bclve
dcrc schr gcrne aufg·cli:attft "vcrde11. - - Eg·g)
hcrczcg·i sziilelésii franczia J)octa és F"' :�;, Bouf
llt'rs, azl 111011dja , I1og·y a' 7,01·t1·étet 1ie1n elve
<1e·�1ii !1rt1te1n lcezrle1ii liell ,jól. Ez rnús szókl{ul 
ezt (('szi: Csak ríljzol,·a leg·1·cn igazá11, l1a a' co
loríroz.úsha11 hiba csil{ is, azt a' �Iívész szcrne

.. ' 
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l'lérli és tudja l'.1g·y néz11i I1og·y 11e lássa. E11 azl 
javasolnán1, 11og·y a' lti n1ag·át vag·y J)arúlj,tt fes
teti, a' l{épct clöször llapirosra rajz.oltnssa ll!f)

mintl1a crayo11írozva a]{ar11á azt l>ír11i, 's ah.l(Of 
festesse olajl)a11, l1a lútja, 11ogy a' pnpirosra lelt 
liép l 1ibátla11. ])e 1101 l{apt1nli l;estöt, a' l{inel{ l{c
vélyséo·c 1r1co· 11c sértcttessék, ha 11clii ill) lié-

o o 

rést tcszünl{ elébe ? -
É 11 szú111os portraitel{cl })írok, <le eg·g·yel scn1 

jolJbat 111int a' fcleség,en1él. G)'Cng·c leány ,·étla
111ilior azt fcstcLLél{. Es 111ég· is he11ne lcle111 a' 
l{épbe11 ötct 111ég· 1nost is. Pedig· a' Feslő 11cn1 I1í
zellicdcLL, 's 11incs titlios ol{on1 bcnr1e fellel11i 
aliar11i. 1\lég· a' lélek is cl ,,ar1 találva. l{cdYclle11-
séo- 11élkül lior11oly (er11st ol111c Lau11e) 's töbli 
mi�t csak 11y(1go<lalon1. Ila az 11c1n Sophic ,·olna 
is o·yö11yörl(ödvc 11éz11én1 a' !{épet. Nyoszol)'Ú1r1-

' 0 
l 

' . 

inal általcllc11 cgg·y öt lúlJ11yi 1nag·asság·ú a 111ar101n 
. , , , 

felett füg·g· az, 1ni11teg·y két lúbny1 n1ag·assag·u , n-

szonra fest,,c ; 's n1i,•cl az aln1úrion1 felc•lt titö 

óra, 2 alal)astro111 ,·as , ng·y 11rna 's hol111i,,c
l c:

cryébbel foliant l{ö11y,,cl{ is fog·tali. helyt, a kep

t'clsö széle az ajló ,,a1, .. :iá11al{ felsö szélé, cl e! . .rg·� 

lint>álJan az az 8 lúlJra áll a' <lcsz.l\:tzattól, ':,; ez

a' 111ag·asság·, l1og·y reá fel fel<' l\cll 11éz11i ·• la�ú11

tu<lto111 11éll{ül is clsö i11dítün1 'olt. hog·y a !,.ep

re eo·o·y Sonclll'L írjak. 1\' dolog· igy lürlénl: So

pl1ic t:,AprillJa11 I(ázn1érlJa 111é11e úll:�l heleg·cn fe!,-
21 .,� 
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vő a11yjúhoz. Én ál1natlaní1l f clí.vén1 , 's szemen1 
<1' l{épcL 11ézte. Eg·gyszcr lí.él a' nap, 's cl11űlék 
1nidő11 súo-árai az ablalí. zsalujá11ak nyilásai11 .által 

0 

"k a' krprc lövödtcl{, 1nelly g·loriá11al{ 11cveztct1 -. 
ln1l1ol a' S011ctt: 

" ' 
AZ O l{EPE, 

:\IAGÁNAI{ 'l'_.\. \'OLLÉ'fÉHEN, 

Jllidőn a' Hajnal elveri álrnornat, 
·:s a: fény csak lopva csúsz még rejtekembe .•
lrná.dott kedves kép, te tűnsz sze1nembe
·s ah! ébredni érzem régi lá.ngomat.

Ez ö ! ez ö ! ki,.,ltom, 's csókomat 
A' képre há.nyorn részegült heve,nbc', 
Igy szállott, így j.írt, így n1ozgott, ölen1bc 
Igy süllyedt, elfogadván jobl)omat. 

'S n1ost ezzel folynak., fl1int eggykor vele 
A' titkos édes boldog suttogá.sok, 
Vád, harcz, kesergés, 's új meg' új alkvá.sok, 

'S midőn ezt üzörn. mint eggykor vele ! 
Ji:él a' Nap, 's bélö a' zsalu11,yil,íson, *) 
'S stigiÍ-raival körültte glóriát von. -

Pesti barátim , kiknek ezzel még más két So
nellet l{iil<lél{, ezt clrag·adtatolt öröm111cl olvasák, 
dl' az cgg·yil{rc kikiáltáli a' l1alálos se11tcntiát. 
Oas S011ctl s1Jric11t sicl1 nicI1t aus, mondának. 

·) jalou,;

1 
1 

� 
-

r 

L 

1 
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Az az , n1ag·yarázat nélkül mrt,qribót 11cn1 lcl1cL 
1ncgértc11i. - l\Iás darabba11 l1clycs ,,ofna a' cri
sis, dc nc1n az ollya11ba11, 1nclly ncn1 az Ol·va
sónak, l1a11c1n 1nag·ú11ak. az Irónal{ látszil{ készül
ve Icn11i. Pctrarcá11al{ scn1 1nindc11 S011clljéL le
het érte11i a' 11éll{iil l1og·y ölctévcl lcg·yc11 igc11 
jól ismeretes az Olvasó. - I1nl1ol az : 

VJ�i\.BB J\IEGL1\.'f ÁSA 
(tud11illil{ l-Iirgcíst j\Tini11cl{.) 

A' M1\RGI'l1 SZIGE'l'B'\l, 1800. Júl. 31 d. 

(midőn ;\Iunkácsra ,·itcttcténk.) 

Szon1polJ·gva térten1 vissza. A' gyeruieket 
MondJm, szabad volt a.kkol' �) n1ég szeretni. 
Tekintsd hajad', ' s  J,í.ssd í,n e' kecseket: 
Mernéd a' Jleli:ir1illat most illetni? 
•• 
Ot kí1iban-t-öltött év orc:r.á.tl' nck'.!d 
G;ya.kor redővel **) cl tudií lcpetni. 
Tal,í,lt Ninyd több oll;yan �zíveket 
Kik néki, n1int te, vá.g;rtanak tet::-zhetni. 

'S kilép a' partra. l,elkc' f.íjdaln1,1,ban 
Áju!Ya dől-cl l),ítyja' hív kal'j(tlJan 
'S lélegzést a' szép 1nelly ali1:; veszen. 

Él! él! felpillant! 's t,Ír:;ai,n' sor,�han 
Engem kel'es-fel, Nincr-in11né l<·szcn 
'S e' hív e' szent csók Iste11né tcs;1,cn 

----

•) 1795. - - **) Falte. 
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Taralyi bc1ja ttidön1ncl( n1ost is azo11 úllapot

ba11 ,·ag·yo11 111i11t ,,olt : dc bctcg·ség·c,n alalt, n1i

(;rl? azt én 11cn1 értc111, cg·gyszcr általn1c11t a' pun

clúra a' jobl> oldalról a' balra, l(c,1és napol( mí1l-
, . . 

va isn1ét vissza 111c11,·é11 's ott 1na1g· 1neg 1s ma-

racl,·á11. Ilála111 111i11dég dag·a<lt az ara11y értöl,

sér,1ésen1 pedig· a' l1ideg·lcléstöl. Egyébcránt <le

rckasa11 l(czdcl{ g·yóg·yúl11i. Háza111 népe cgéssé

<rcs. - !(is Já11osnak: 1ncg·írta111 fia(l' l1alálát; ö bi-
M 

zonyosan szá1111i fog·. Copcrtá1nat adass<l-1ncg

Nagy Gúbor Úr11al(. Élj szcrencsése11 tisztelt csó-

l(olt 'f iéiddcl. 

' 

- ---

.. ' 
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Széphalo1n, J1>n. ;,., l'll'Z 

J(cdvcs lJarátom. 

Sol( örü1nct, sc1n1ni szo1nor(1súgot 's n1inél l{c
vcsc]Jb bajL a' JJcállotL ítj cszlcndöre ! - - É11 �o
vcn1]Jcr11cl( ,,ég·én lc1nc11Lcrn Váradra hcll',g· ücst;-

, 

1r1et n1cg·látog·atni, 's onna11 az otL 9 l1<'lC'kig· n1t'l-
laLott anyá1nat Xber11ek 9dil{é11 Sc1nlyénl>c l{ísér
Lcm, 's .Xb 22d. j0ttc1n l1aza. l(özcl val<;I\ liozzúd. 
's ne1n lúLLalal{. ls1ncrccl l)arütsúg·o1nat, tudod l1og) 
nél(en1 ,,c}c(l lc1111i gyönyöriiség·, és hog·y 11i11c� 
szül{sög·cn1 1ne11tség·rc. - Ide haza az cnyén1ckcl 
cgésség·csc11 lcltc1n, E1nil pedig· 11ag·)'ra 11ött tá
vollétcn1 alatt. Ne1n al{arnún1, l\cdvcs harúlo111 . 
hogy az Arislocratisn1us ostoba partialitúsú,·al , ú
<loltathassan1, 1nelly szcré11L a' fiú g·)'er1nC'k n1int
eg·g·y líircl{csztöleg· 11ézcllclilí g,11e1·rrielt"1ieA:, a· lc
.-'1nyg·ycr1ncl{ az szcrént csal{ l{c·,·ésscl johlJ n1int a 
zab g·ycrn1cli:: dc azL l(é11lelc11 ,·aff)'Ol{ n1ondani. 
l1og·y ezt a' g·yern1cl{et 11cl(cn1 a' 11idc�rséJ.r is irí-

-��-..,.------==--·------------
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g·yclhctné. l\liolla lelt , 1r1indég· cg·ésség·cs, semmi 

haj ,·elc, rnryja' teje 111cll8!L� ételt is eszi!( 's vi

zeL is iszil( : alakjára !)('dig· idöshll 11énjé1,cl(, a' 

4 esztendős Et1g·cniúna](, an11yira LcsLvérc, l1ogy 

physiog·no1niúja is érezteti azt. lz111os cso11tos lris 

lcg·é11y. Ila íg·y n1ara<l, 11c1n csal( az l�g·ésség·' Is

lcnasszonya hanc1n a' Gr.ílziúl( is lcc<l,1el,bcn fog

júl( tartani, n1crL a' l{iS !)encsi (ez a' din1inuLivu-

1na az Eug·e11iú11al{) t1g·ya11 Yalüsúg·os Chárisz. 1-Iogy 

nen1 az aLyaisúg· val{íloLl-cl, láthatod on11a11, l1og·y 

szabado11 ,·allo1n, ]1og·y - - eg·észcn ;l{iülött lröz

zülöl(. Ncn1 rl'.'1L gycr1ncl( az is, 's ,,oIL rg·gy itlö, 

111cllylJen azL jöYe11döllcm, l1og·y ö szehb lesz Den-

1·sinél dc rr1osL le<rnlúbb 11ao·yo11 l1átrúl)b van. J{ét 
V ' 1:, t", 

rsztc11deig· l{í11lód,·ún az ól varral, lelke r 1ag·yon 
ví<lán1Lala11 lett, 's i>L l1aL szó11úl Lü!Jl)ct 1nég· 11cm 
tucl kin1011dani. Az úbrúzat nen1 rúL, a' LcsL-úllás 
hilJátalan, csal( szen)üldül(ébe11 van valami, a' 1nit 
1nüsl<épen szeretnél(, 's fclsöbl> clsö 11ég·y fogai 
sárgásal(, rosszak. Nézcttc,n <'Z<'l{et, 's cg ·g·y ér-

, 

tcl rnes Chirurg·t1su11l( Sornogyi Sin1011 Ur azzal bíz-
lat, l1ogy }1a czcl( kil1ullanalc, o]ly jó fog·allat lrap 
,nint lcívúnltalni. I�zL solcszori tapasztalása utá11 
1nondja, a' 1nint állítja. Ne mosolyogj detailonion: 
isrnérl1ctsz arról az oldalröl l1o<ry é11 o·ondos szc-o !°' 

rcln1es aLya vag·yol(, 's l>ízom l)arálsúg·odhoz l1ogy 
gycngcst�g·ciniet tiszteled. -

l\Iagan1nul{ állap0Lon1 felül sztikség l1og·y 1101-
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mit jclcnLsel(, n,int Orvos11al(. - Novernhcrig l1á
tam 111c•g· ,·olt dagadva. A' l{cnés kc ·vescL használt. 
Xberbcn az arany-ér rajtan1 meg·indulL, 's a' da
ganat eg·észen eloszlott , rnellyeninelc 71a1iaszlott

baja <'g·észc11 cltünt. Dc rnár ismét lcezd húnlani 
mind a' mclly szurclallása mind a' dag·a11at. Elhi
tcLLc1n tel1üt 1r1ag·a11u11al, hog·y lJajo1n ne1n eg·yéb 
1nint az ara11y-ér rncgrclcedése. 

J{isünh.11el( fiad' halálút n1eg·írla1n. Imhol ·vála
szainal( czL illető czikl(elyc: 

Sze11tGyörgyiL szívcsc11 sajnúlo111; annyival is 
inl(ábl) n1ert Ludo111 n1elly érzélceny szívvel bír. 
Bizony, ha valalci, ö érde1nelné-111rg· a' bol<log
ság·ot, dc l{i Lehet róla, hog·y az J�,ri pléí11ta nem 
1ninde11lcor olt tcre,n a' hol al(arná11k? Les biens 
sonL ici bas sc1ués a l'a,·cnLure. -]�ddig· I(is. niost 
V crseit adja-ki '1'ratl11cr11él J >cste11 lcét '1'ó111usl)an. 
'fraLLncr 11cl{i ezt tanúcsolja, hog·y adjo11 vala1nclly 
rajzolatot, 1nclly rézbe 111etszetthessél( a' 1nunl�a 
elébe. J{is ezt a' g·ondot rcárn l)ízLa, ne1n bízván 
(a' rnint írja) e' részbc11 ízléséhez. E11 azt la11ács-
Iotta1n, l1og·y festesse 111ag·üt Bécsben J(ining·cr ál
tal, 's azt Neidl állal kell oszLú11 '1'ratlner11clc ú1et
szctLcLni; a' 1násilc 'l'on1us clött álljon Socrales, 
1núr öreg napjaiban 's philosophiai pallúslba Lal{ar
va, 's szc1neit a' Grúlziúl( sLatuácsl(újára f'üg·g·cszt
vc, n1clly sLaLuúcsl{a n1ellclt a' lcólis és a' véső áll
j 011. Ez a' szerszá1n arra c1nlélcczLclné a' Néz öt, 

.. 
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I1ogy Socratesz (ifjú csztc11deibcn) Faragó volt, 
és l1og·y ö a' CI1áriszolr' liépét farag·ta. J(is philo
sopl1iser Dicl1tcr, és íg·y a' kép az ö versei elé
l)e jól ille11élr. 

Kérlel{, édes baráton1, igazítscl lcvelem' 1neg
"·ivöjét Csáty Györg·y 'l'ypograp11hoz, I1ogy ott ne
kem az Aln1ásy Balog fogat gyógyító tirtctí1,1·ríjá
ból ,·el1essen, 's az ide zárt levelet jt1ttassd l{ezé
JJe I{ölcsey Fcre11cz11ek, ki11ek 1nég· sol1a sem tud-
tam meg·tantllni l1ová kcllje11 ír11om. Elj a' 'J.'ieid-
del ige11 szerencsésen. l\li mi11d ketten lJarátságo
san tiszteli1nlr bennetel{et. 

------

. . ' 
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LV. 

Széphalom, Apr. 24J._1812 

Igen kedves barálom ! 

Bíztattak, I1og·y a' rr1ost tartott Dcbrecze11i V ú
sárkor a' Te háza<l11ál szá1110111ra eg·gy zsálr lc11t 
e? ke11dcrt e? fog11alc lctélctni; 's ín1c azért jö
völc, édes ])aráto1n, l1og·y ]1a azt 11álacl letették, 
czc11 becsiiletes Israclítánalc kiadni 111éltóztassál. 
Az Anyá111 110111 sokára isn1ét fellci.il(l egg·y szclce
rct, 's az ezt is fell1ozná . .1\li, édes baráton1, 1nost 
lélekbe11 és testbe11 jól vag·yu11li; g·ycrn1elicink ta
valyi bctcgcslíC(léscik t1tá11 fclgö11diiltck, 's én a' 
nagyoblJík lyá11yo1nat, ötven I1ol11apjába belé lép
vé11, clkezdé1n tanítani ])ctiikct isn1cr11i. J ó11ali lc
letl e a' 111etl1odt1st? elébb festett betiilret, plajbá
szolás utá11 tintá,·al, 1nint azolrnal{ potentiájit tt1d
ta vol11a. Ezt azért cselelrvé1n, n1ert a' gycr1ncki 
lcor J1ajla11dó 1nindcn mín1clösrc (i1l1itatio), 's a, 
lyányom' 11yc1,,c, á1nbár hiba és cladog·ás néllrül 
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beszéll, 11em lelte soh: ideig a' jól is1nert betű' 
I1a11gját is. J\Iost a' lyányo1n ötven l1árom I1olna
pos, 's n1ár szal)ad l{ézzel betül{et is fest, rajzol 
is. l{épzele<l, 1nelly örö1n ez neke1n; l{ivált hog·y 
azt 111011dhatom, l1og·y ,·alan1it tt1d eddig·, 1ni11d tö
lcm lt1clja. A' g·ycrn1cl{ olly pajzán, l1og·y férjfi
gyern1el(be11 is elég·11el{ tarlatll1atnél{ elevensége; 
1ni11de11 lépése tá11cz vag·y t1g·rás, reg·geltöl clélig, 
déltől estig l(inn va11, l{i1111 ft1t, 's é11 ]{öszebb va
ITTrok azt 11éz11i hogy rr1ost 111ég keveset tudjon, 
111int l1og·y l(ora' g ·yönyörüség·eitöl elvo11attassél{. 
Elci11té11 csal{ al{l{or ,1ett lcczl{ét mikor 1nag·á11ak 
tetszett, és a' leczl(c l1a1narább ért vég·et 1nint ma
gánal{ tetszett, l1ogy a' ta11í1lásba belé 11c csö-
1nöröljön. J\liolta meleg·eb1) idői( jár11i l(czdettck, 
kén)'lele11 valéh: en1lél{eztet11i l1og·y ta11t1lnia l{ell, 
dc 1nég· 1nost sem fáraszto1n-l{i. - Eddig· Gyen
csin1röl szóllél( - (ez a' név di1nint1ti,1a az Eu
ge11iá11ak) - 'fhalie rr1ég I1armadfél esztendös, 's 
a• két esztc11deig sze11vedett ótvar talc11Lo1nai11ak 
liifcslését nagyon ell{éslelé. E111íl tíz l1ol11apos erös 
cgésség·cs lcg·é11y, physionomiájában sokat l1ason
lít G)'C11csil1ez , azo11 l{ívül, l1og·y szcn1ei l{élcböl 
nem ,·áltoztak feketére 1ni11t a' Gyc11csiéi, 's hog·y 
homlol{a l(épzclI1clctle11itl n1ag·as, mclly azzal bíz
tat, }1og·y alatta (az az a' l1omlol{ alatt) makacsság 
lal{il{ - 1nellyet én épen annyira szeretek rr1int a' 
l1og·ya11 töle 111inden irtózilc. �lakacsság nélllül én 

.. , 
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nem l{épzclek energiát, 's a' 1nakacsság·, l1a lcézcr1 
f og·va jár az ésszel ncn1 111al{acsság· töLbé. -

Balog·h Péter Exc. a' 111i I(isiinlcet n1cg·szóllí
tá levélbc11, hog·y Horátznalc I1átra ,,aJó háro1n E
pistolájit is fordítsa, 's azt íg·éri 11cl{i 11oo·y a' di-

" 
' h 

cső fordítast O Exc.ja pompásan fogja lciad11i. Az 
elvont epitl1etont Balogl1 adja és - é11; n1crt én 
a' fordítást csudálni nen1 g·yőzö1n, a' lni11t róla 
hozott ítélctc1net nem sol(ára ol,·asni foo·oc.l az An-

o 

nálisolcba11. Rí1nes ,rersckbe11 el kcllc ,·esz11i a' co-
lor antiqut1s11ak, 's az elveszett. De a' fordítás a' 
1ncllett még· is 11agy javallást érde1nel. 

Gróf Teleki László S0n1og·yi Adn1i11istrator
ságba vezettetvén a' Sóg·ora B. Pró11ay Sú11dor ál
tal, ezen fényes nap liét nevezetes <loloo· történt· 

t, ' 

az eg·g·yik 11cvetség·esc11 nevezetes: a' n1úsik szép 
értelemlJen. I-Iorvátl1 Ádán1, a' Poéta, 11,em 'része
gen, az ebéd felett énekelni l{czdett, sőt a' 1nit 
akart, cl is é11ckclé ad u1nbilict11n. 'J'cnné<l e ezt 
1nagáért az Ad1ni11istrátorságért is , 111ell)'ért sok 
ember még rt1tabbat is lcész tc11ni, n1i11t a' g·ajdo
lás? - A' 1násik itt említett törté11et az ,·ala, l1ogy 
a' fényes 11ap délt1tánjú11 Berzsenyin1 az Installátor 
által felhívattatott a' Vár1ncgyc Palot�tjába ,'s ott ál
tala 111int n1ag·yar Poeta meg·l{öszö11tetctt a' S0n1ogy 
'l'el{intetcs Nc1nzctcs és Vitézlő Urasüg·ai11alc jclen
lételiben és 11c1n kevés csu<lúll(ozásolcra. B. Föl-
dcs-Ur ott, 's úg·y él 1ni11t pl1ilosopl1c - a, szót 
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franczia értcle1nbcn vévén, az az, mint az a' l{i 
11e1n sol{at g·o11dol azzal a' n1i körűlltc történ. A' 
B. Vcrseincl{ kiadásokra 14 Kis l'a7, Pesten 740
forintot teve öszve.- Nyomtattatnal{ Pesten '1'ratt-
11crn0I a' 1ni l{isünl{nelí V crsei is líét l{ötetben, 's az
cg·g·yil{ l{ötet előtt képe fog· álla11i. Ezen újság·o
kat, rc1néllcn1, örülve érte cl, 's azért beszéllen1-el.
Élj szerc11csésen, ig·en kedves baráto1n ! Hitvese
det 1nind én 1ni11 <l a' felcség·e1n tiszteljük, gyer-
1r1el{eidet szíves szeretettel csókoljul{. 1VIclly ig-cr1
ül1ajtom, l1og·y valal1a ismét látl1assalak.

-

.. ' 
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LVI. 

Si,éphnlom, Sept. 30..t. ISl'l 

l(cd,·cs édes baráton• , 

A' fclcsége1n testvére D' Ellevaux 11é 'fe1nesvár
ról nckünl{ fél 111ázsa le11t !{tilde Dcbrcczenl)c olly 
utasítással, l1og·y az a' 'fe l1ázad11ál télcssél{-lc. 
Ha az A11yá1n még eddig cl nem vitctle ,·ol11a, 
és l1a a' lc11 letétetett Nálacl, kérlek, 1néltóztassál 
ezen Levél 1neg·vivöjé11el{ általach1i. 

Hog·y a' n1i l(isiinl{ St1pcrintendensnck , á
lasztatott, azt 'l'c is olly örömn1cl fog·ta(l hallar1i 
1nint é11 . Ha ,,a}amclly ösvé11ycn eli11dt1llt111I{, szép 
rajta fé1111ycl haladni 's a' lcg·föbb po11tig· jutni. 
En11ck a' l{cd,,cs barátu11l{nak Lajos fijúból 11c,·e
löi mi11dcnt rc1né11ylc11cl{. l{iilsőjéhől 's 111odcsliá
jából é11 clsö n1eg·pilla11lásal{Ol' sol{at rl'1nélte1n, 
·s örülül{ l1og·)1 a' ,·clt ludósílúsok rcn1ényc1nct
11c1n clYcrik, ha11cn1 1ncg·crösílil{ . .1\riszlipp11cl{,
u' n1int l1allon1 , l{úrúra ,·ag·1'011 az anyja, a' RátI1
Socratcse pedig· to111pá11 I1ag·yatott a' tcr1nészcttöl



' 
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·s pre<lil{atorsí:ig·ra vágy. Bár ez a' Socrates is úg)·
csal11á-1ncg· a' l(öz ,·élel{eclést , 111i11t ,·alaha a'
Görö<r. -

En, l1a szá11dél{o111at ,·alan1clly előre 11e1n Iá-
toll g·átlás fel 11cn1 , forg·atja, Octóbcr 7dil(c tájáit 
Bécsbe 111cg·yel{-fel , dc n1ég· OctólJerlJcn is1r1ét 
ittl1on leszek. A' 1ni l(isii11l{et ig·y 111eg· lüt11i nem 
fog·o1n. l\Iin<lc11 iires órú1n Bécsbc11 a' Ilclvc<ler 
Istc11ség·ci11ck, a' szebb 'fen1pI01i-1oknal{, 's a' l\Jü
,·észel{ dolg·ozó szol)ájiknal( 's a' tl1eatrt11nnal( 's 
kerteknek lesznek sze11telve. 'S n1cg·lüto1n 1nint 
néz-l<i Bécs rr1inektttán11a bástyájit az, a' l{i most 
1'Ioszl(vába11 siral1nas Hosz1Jodi 1,01nilujt énekel
tet, lero11tatta. Szidod e Te 1nég ötet, a' Garáz
dát, a' Hódoltatót? 's vcretecl e úg·y sereo·ét rnint

tr 

„o 

1ni e' tájon? 0 azonban 1ninden veretésiink mel-
lett l1alad , 's n1egosztja dicsöség·ét az lpával 
l(i11ek sercgeihez a' magáéból is a<la cg·gy jó 
részt Herczeg· Scl1\vartzenberg11el{. 

Sietve íro1n ezt, édes baráto111, és íg-y n1cnt-
ve vagyol{ a' levél l{urtaságáért. Elj szcre11csé-
se11, és szeress n1i11kct, mint 111i ben11etel(et 1nind 
11égyetekct. Nála1n ltár·ma1i tész11ek ta11ttbizony
Sc:igot. ..i\.já11lo1n 1naga1nat mcgbecsüll1eletlc11 jó
voltotlba, barátság·odba. 

Szíves tisztelőd 

l{azi11czy l�crencz. 

----
-
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L \TII. 

Széphalom, :'.'li"ov. 16d. 1812 

ivlcgbecsüll1ctetle11 E1nher és Barüt ! 

Ha reményeid igen sol<szor és igc11 ]{cserYcscn 
111cgcsaltanal{ is, lcl1ctctlcn hog·)· Elclcednclc rncg
jelenésc véled az életet is1nét 1ncg ne szereltet
né , 's 011, baráto1n ! 1nint örve11dclc, horry se
l)eid a' szeri11 t  g·ycíg·)'úl11a 1(-bé a' n1i11t bég)'Ó
gyúl11iol{ eg·ycdiil lel1ct. Az élet' Islene tarlso11-
mcg tégedet fia<lnal{ és J1ázacl népé11elc, és azo
kat nélied. l\[eg·lett korú en1bernclc csal{ a' g·1·er-
1r1clcclc adhat11ulc örön1et, 's jól tette a' Go11d,·i
selés , l1og·y Jiét 11c111ü g·ycrineli:eli:ct hag·)'Olt á
gyélcainl{lJól elöjön11i. Néken1 csonl{ál( volná11a]{
gyönyörüségci1n, 11a p. o. csal{ fiai1n ,·0I11ának. 
Ig-y kicsi 11)·be11 egg-y lcis vil,íg· 1nozog· Icörülttcm. 

Bécsi úta1n felül al{arsz l1oln1it tu<l11i? - I-la

a' l{épel{ről 's Feslőlcröl lcczde1n besiéc.Icn1et 
'

nem lesz vég·e csc,,cgéseim11clc - pedio· 11élcc111 
' t, 

az vala fö g·o11<lon1, fö dolg·o1n, l1og·y czclret Iút-
22 
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/1assan1, czcl{ l{öriil forog·hassal{. 1\-Iost 11yolczadill
ízbc11 valél{ olt, 's ni<�g soha szo1njan1at íg·y nrn1
oltogalhattn,n. atit 1no11dol(? szo1n1·a,nnt oltoo-at-. 0 tau1 - süt g·csch,vclg·t habc ich, ,vic ei11 ,vohI-
füstig·cr ,v ollüst.ling·. - l\lür elrag·a<l heven,, 's
n1agyarüzol{ : 

Eg·l.rY naJJ Brat111 Festőnél és Cs. 1(. Schatz-
111ristcr11é1 val<q\, 's ö mco·encrcdtc }100-y 11i·l-:::- i:, ' b e ifa1nat lci11csci11cl{ 11ézelléséYcl 1núlatg·assn1n. Lrg-
föJJb kincse cg·g·y l\Icng·s állal feslett ollürtúhla,
<·ggy nati,·itas. A' lc{l11yanya lc:-ínyi és anyai iJ

rü111ül( és érzése!{ líözlt hnjlolt a' 1nc•g·sziilctc>U
ftucslía fclil>c, 's háron1 iz1nos 1r1tisculalurújt'.t '�
paraszt arczú füld1t1iYcs <.·löjüvc• idYCZl<"ni a' g·ycr-
1ncl{-ÍSL<•nt. Ne111 ludoni, l\lcng·s l)eista ,·oll-t:
dc rc•11des, l10f\")' ö .Jósef<·L lü, olaub ,íllílotla 1nint
ill<'Ll - t;1l.í11 llZ<:rt, lllCl't 11(')\j S('III :t' gyc•r1ncl\
l1f'Z S<'llt az anyjülto„ S<'1t11111 l\uze 11c1t1 , olt; ·�
ltl(·g· f/01tOSZ(lÚÓ 

J 
JlCUl ltlülldo111 1·e1t<leS('Ób , lio(r\

'"' .Jcí�cr lll<'llé eg·:,.ry sza111arnt fes!C'. l�z; a' füli la 7()()0
1,j fori11lo11 !artalil\. - 13r;1u1111al\ i,;t;L szoh,í pt a
Jc•g·drüg·;íhf> f'e[-;Lt'SC'J(J\t'Í \ Hll lilJJ<'cziroz,·a , ·s il<'ITI

l'Sllda' ha a' J\(;Z() <'Z<·k l{iizlt l'ffgy )\(;f)CII S{'lll
,íll ,·cszl<'g·; <',�r�·yil( J\<;J l <'lrag·adja a' 111üsikrtíl a·
'iZ<·111cl. - J�z l1·h<'leLL ol\a, h<>!f) (�11 .i' J\(c •11!.!�
1\épél sc•t11 1\lell!_!'SL;H<·k, s,•n1 ig,·11 szépuelí 11<•rr1
l,·l<j111. l\I.ís 1 ap ü1111 1nag·,1111l<>I í'c•jl,·tteu1-1nc·.!..!· ,1·
titkol , 1n<·rt ·.;z<·1n<'n1 <.:s<·ud<·shb , al;i. - \l,•110,

� 

- ---·
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felette ,,clös ccsC'Ltcl clolg·ozolt, ez pedig· épe11 
11cn1 ,,cJös. Azonba11 a' 1nusculatúra 111c;ll<Í ,oll 
i\fc11g·shcz. Úg·y dc itt l\Jcng·s a' \ il,í�rílúsL ( f3c
lcl1chtung·) nem a' r1aptül, nc1n g·'.)'<'rtyútúl \ 011t,1

a' )<éprc , J1a11c111 az isteni g·ycr111<•khi,l hag·'.)·La 
clöjöni , és e' 1niatt lépett lii eg·',i'éhl(ori lcínus,í
lJól. EzL scjlcttcn1-1neg· l{ésü11; p<·clig· lioQy íg·-y 
va11, n1uta�júl< a' fc111ől\bcn l<·hcg·ö ang·y;tlföl( is . 
kikre alolrúl hat-fel a' fény. - �Iidöu íg·y szc-
1ncn1 cg·g·yil< Jcépröl a' 111úsilcra IC'hdcsclt :íllal . 
,,c�<rrc tcl{intelc111 co·o·y szép ]3acc.;hn11lin hépé11 b b� 
111ara<lt füg·g·,•c. Ez n' T3ra1111 11H111k,íja. ,,1czlc·lc11 
üll cg·g·y szöp 1cüny <'lel ölve fcqi�t eg·frY p:ír11úra, 
's jobb karját általYcli fejc:11 a '  hal fülc;h<·z , bal 
l<czévC' 1 pedig· gycng·é11 i 11 el i a' u I a �.ra J > a I p o l\í j út 
Ig·y a' nielly a' ntilffH L<'ljC'S díszéhc11 ke, élyl(t'
dil(. A' 1{öldöl{ ,dalt, ott, a' hol a' sz<·111 nc1,1 
1útna sz<�p részcl(ct , cg·g·y l\él\ Jcp<!I Jlj t'il-cl , ·� 
a' 1ct:p ott <'r , ég·<·l. - Urain , 111ond,ín1, ez 11c11 
idcú1, <'7' porlrail. - 'l'ag·adta - , 1:g·re u1<·g·, alb1 
l1og·y az eg·1�) ig·<·11 ig·cn isn10rcles i,lng·yar .E�
ccllcnsz Ü!fyasa ,olt, I\it a' l>ohö iircg· c•z 1de11 
111ag·úhoz c•sl\cttcte. - J)as I3ild 111ncht Hiiclt slcl!-
zun1 l�lit·hrc•chc'r, so of't iclt <'S anschl' ! - tzl

111011clo�:·alja 13raun11al\ e�rg·y , alaki , l1a ezt 1ncg·
lútog·at, .ín, a' h.t;pr<' r<•pi\l a' s1..cn1<'., ,\].cg·

. 
l\eli

valJa11i hogy l>,íjos l\<:p. Sz1·rel11én1 laln1 li1 ta
gadná 1neg· Lölc u' csú1\oL, leg:ulúhb ú!..(·y 1ni11t én . 

sz 4$4. a , • •= e; =z a .. 

• 

1 
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n' 1{i meg·csól{olá1n az ujjon1at, 's a' csól(ot a·
J\ép bal l{ezére Yittc1n által, n1cllynél szebb ke
zet a' 1'crn1észct soha ne1n terc111thct; az oly
l)·at a' i\Iestcrség· csinülja 's csinálhatja. -

Edcs baráto,n , hog·y azt 11e hidc.1, hog·y en-
g·c1n a' l\Icstersé2·' szeretete ,·étcl{re i11o·crclhet'-' 

t, ' 

J1alld, l1og·y én Décsbe11 lé,·l'n 'l'cn1plo1nokba is
jártan1. Nc1n cn1lítcn1, 11og·y az Udv. J({lpoI11ában
cgg·y gyönyörii n1t1zsil{a alatt a' Füg·er Szent Já
nos át és a' Prof. l\Iaurcr J{atalínJ·át co·o·y co·észt, t, t, 
órá11ül tovább 11ézeg·ettem, azalatt 11 1íg· a' l\Iise-
1nondó a' mag·a dolg·ait üzte teljes l{cdvc sze
rint. Dc azt e1nlíthete1n, hog·y l{eresztiil menvén
()ct. 25dil{én Szc11t Ist·vánon - (ez íg·y 11é111cliz
n1t1s, ,·ag·y- tróJJt1s) - 's papszót l1nll,·án, 1ncg
allél{, 's l1allám 11og·y a' papoló e' szól{011 vég
zctte-c1 pcriodusát: Licht, At1Ilílilru11g· 1n1<l Er
zicI1ung· dcr Ki11dcr. J\Icg·hölíkc11,·c to,•ább hallám
az cn1J)crt, ·s nen1 g·yöztcn1 })ü111íilni. Atyú1nfiai
11g·y1no11d , J1öret ihr, dasz irg·en,l jen1a11cl ·vor
<'ucI1 dns LicI1t und dic Auflilür11no· ,·er<lücJ1tiO't, t, 1nacl1c11 ,1 i!l, so g·la11bct, <lcr nicnscl1 sey d11n11n
odcr boshnft. \\ric? ,varc ll ns \1 cr11t1nft nich t da
rtLm g·cg<'bC'n, dnsz ,rir sic g·ebrat1chc11 sollcn?
holott <:sz és látni-rncrés néll{ül n1ao·üt a' 'l'e-o rcmtö clicsöség·ét, J1ataI1nát, jósúgúL scn1 ismcr-
hctjül,. Ist dcnn das Licht 11icht das Syn1bol der
Scligc11 . l•i11sternisz nicl1t das der V crda1nn 1tcn?

-
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És ez n1i11d ,·éo·i()' f o·y tartott. E2·g·y dolog egé-
t" t, t, � 

szc11 új ,,olt clöttcrn; ez : dcr hcil. Apostol sag-t: 
Seyd g·chorsa1n g·cg·c11 jc<lc OlJrigl{cit, sclbst g·c
gc11 dic, dic lüstig ist: abcr eben dicser Apo
stel sc1g·L aucl1 : Sklavc , l1ast dt1 Gclcgc11l1eit zu 
cntflichcn , so entílicl1e. - A' leg·töl{élctcsebb 
gyönyörrel menteni tovább , 's 3 óra 111(tlva az
után a' I(alvin 'fe1npI01na 111ásodil{ szolg·áját, az 
isteni Clcy11111an11t l1allü1n, dc 1nost ne1n olly jó 
hel)1röl n1i11t 1808ban , 's a' Predil{atziónal{ csak 
rr1ásodil{ felosztásánál kezd,·e. 

'l'cxtusa az ,·olt, hog·y nc1n tudom l{il{ csu
dálkoztal{, 11ogy Jézus cg·gy 1- ács fia, 's ez 
Clcyn111a1111ak all{al111at 11yújta azo11 pracjLldiciu1n 
bolondság·a felől szóllani , n1i11tl1a a' szitletéssel

jár11a az é1·dem. Dart1m ist das ,,. alcrland un
glücl{licl1 , ,Ycil Gcburt fiir V crdic11st ang·cschcn 
,vir<l, ,rril dic Hccrführcr 11icht nacl1 V crdicnst 
sondern at1s dcnc11 Hauscrn gc,Yühlt ,rcrdcn, 
,velcI1c A11spriichc auf Gla11z n1acl1c11. Hiszed e, 
l1ogy épc11 ezt n1011dta? Nc1n vc11né1n 1ncg·bántás-
11ak , l1a azt tc1111éd f cl , l1og·y ncn1 épen ezt J1a
nem illyc11 forn1�1t n1ondott. Sol{áig és sol{at bc
szélJ,,én íg·y, szóllott azol{11ak is, a' l{ili é1·dem

kef sejtvén n1ag·oliban, azt hiszi!{, l1og·y a' Gric
chenland és Ro1n GöLtcrjci in il1ne11 Reh.rutcn cr
l1altcn l1abcn. - És 011 ha lát11ád az isteni férj
fi(Lnak thcatralis mozgásait, dcclnrnatióját, atl1lé-
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Lai J1angját. Ha Bécsbe11 lak11ám , én v0I11él{ a·
lcgtc1r1plo1nbajáróbb ember.

Szidocl a' Vérontót? Én is, barátom! é11 isszi<lorn. ,Dc 11c111 vagytinlc cggy értelemben. Éljszcrencscsen , kcclvcs baráto1r1 , egész J iázad népével. I{cdvcs 11ékc1n azt liitni, hog·y a' Te l)ar_átság·o(l é11 cr,1nta1n örök. Az én barátságo1n 'st1sztclctcrr1 crántad bizo11y az. Fclcségccl' Jcezét's g·ycr1nelccidct csókolom , 's Elclccdct üldo,n.'f égyc az Isten olly jóvá 1r1int az atyja. 'l'isztcJ

. l>cnnctc'lict felcség·crn , líi isrnét anyüvü k<�sz iil.

Öl'Ök tisztclód. bar,ttotl

I(azinczy l1"'crencz. 

-- -

.. ' 
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J„ VIII. 

Széphnlom .Jún 311. 1813 

A, Librifc.x és Lil)crifcx cggy új ó711.tst éd<íla 
tcgnapclölt 1(crcsztclleté1( S,íros-l)atalii l)rofcssor 
Vályi Nag·)' 1;,crc11cz lfr últal cg;gy 1\11lo11í11 S0-
pl1ro11 Fcrc11cz 11c,·ii fc]{clc hc1j(1 's szc1nii, cgés
séo·cs 's <'léo· 11ao·y 's ,·úllas rr�'cr1ncl\ct, l{il, é<l<'s 
� t"I „ t"t t, (,,.' .. 

harúto1n, 11él{C<l is dúloli, dicúlok, dcdicúlok: noha 
srnl(i11cl{ atispiciuina alatt, a· 'l'iéd nlatt se111 tc
liút. J)ocsúl,ín1 a' !t·egyes olcrtsó/1·bót {dl(í Jlu!Jlicl1n1-
lla. Nag·)'o11 ól1ajtanú1n, édes }Jarúlou1 , J1o�ry a 
J„ibl'rifexnel( <'Z , 0I11a az utolsó cípttsa, Ht<·rt lll;gy 
t:I<> g·)'Cr1nl'l{ g·o11dot éÍ<l ezen r<',t11k jült holdo�r idük 
hc11: a' Librif'('"" al{úr n1i11de11 <'Szlcndühc11 échil-
J. 011 ('(ro··v {'O'O"Y Óf)USt, ]1a nz ire1ni1111s <.;S l<'rg·p-
. t,t,J t"'I�. ' 

1ni11l1S lcsze11 is� 111crl azt csak: 1n<'�.rcsi11úI11i l\t·I1. 
·1z Ticdi<r örö1n; 11cn1 larla11i is. n1elly u·o11<l, rrtcl.!"r � � 

f)Pfl1g· llag·y.

JI,íj. :30dil{ün t:11 <;pc11 ('ültínnl\ C'aesr'tr 1•l[e1 
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1nondott felséges Beszédét fordítgatürn újra Salluston1ban, 1nidö11 a' feleség·e1n, 1{i író asztalommellett az én ág·ya1non 11y(1It ,·ala cl bág·yadtságába11, félre tc,·é l{ezéből G0Ids111ilh11el{ l{oseg·arte11 éiltal 11é1netrc fordított Ró1nai Historiájüt, 's általrr1é11e a' szo1nszéd szobába, 's ro·o·y óránál l{e-�o ,·csebb idö alntt a' Napan1 kijő töle, 's valamitmo11d, a' miből én csal{ ezt értcttc1n
cincn Sohn. 

Egg)'Szcrrc Iíiáltc11n a' Pal1ll1s Ae1nilius két szavát:
Accepto Al1g·l1riu1n ! 

a' Céitó' Bcszédire 's a' G0Idsn1itl1 111t111I{ájira cmléliezYén, 's azt az ál<lcist a<ltan1 a' fia1nnnl{ 1100-y' 0 ,·ajha Ölet is cnnclí az istc11i c111ber11elí Icllíc száll-ja-n1rg·, liog·y ő is 111indc11clí felett szeresse a'Virtust (s a' IJazút, 's J1og·y ő 11e lég·ye11 sohakén)'tcl<.•11 cg·g·y ütkozott l)ilang·ló előtt szaladni, 's11yeresé�,r11el( 11éz11i n' halült, 111i11t az a' nag·y Uti-1\ni öng·)·i!kos. 
L.íltad e n1,ír Da)1kü11al{ ,·erseit? láttad e an-, nali élelél1Pn 1\Teycdct? E11, édc•s bnr,1Lo1n, azolí-nal( szcrc·lc·lcl\k('l, a· l(ikct tisztclclcn1rc ércle1ncsclí-11cl( tartok, 1 1c1radíroz11i szol(la1n. An11yi11 ,·annalí,a' liik c ;rzilí hog·y Öl(ct g·yiílőlö1n , leg·alább nem,ze11Ycdltelc·ni: illő liog-y rneg1Jizo1ryitsa1n , miértnem szen,·edhelc'1n . .Nem tudol{ ollya11 lenni 1ninta' J,aodikéai Gyülcl'-ezct, 's azt hiszc,n, l1og·y a'hi nag)·on szc·reti a' jól\at; 1{énytclcn nc1n szeret-
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iti a' 11en1 jól{at; 's a' ki ezel{et nem nem-sze
reti , az an1azolíat 11cn1 11c111-g·yiilőli.

Dayka l1ozó(lván-elö itten, 1nit 111011dasz a'
Nooloo·isn1t1s' Apologiájára a' Da)1l{a' élctél)c11 ? -
Sokat 

O 

1nondta1n ott : dc el ne111 mo11dta1n n1ind
a' mit lcl1ct 's l{cll , mert zsibonganal{ a' (lon
<iólc · féltc1n I1ogy azt is sok11al{ fogja kiáltozni
'O ' 'némelly Olvasó. Lesz l1ely nem sol{ára inast1tt'
a' 1101 a' többit el1no11(ll1ato111 ' 's cl fog·om.

J\f ost Gyászlcvelcl{ liclyett, mcllyclcct szük
séo·esel{nck ' illől{11ek tartol( ugyan ' dc nem tet
sz�tt l(övetnem , az A11yáin l1alálát jclc11tö írás
l(át 11yo1ntattatol(. Ncrr1 sokára clkésziil, ,,cJe a:
Nyomtató ' 's 'f c is fogod ,·,enni. ��-g·y 

-
arlít1s1�!1

írás. Ott is ig·yekczte1n ne1nelly Jo11alt mag, al
elhinte11i.

Spál111é felől' a' szép Spál1né felől' 'fótft
Fer. Pápai 'fl1col. Prof. Sóg·ora azt írja' l1og·y e-

" �eres 's })arátsúo·osa11 vette liöszö11tésc1ncl.gessc
0 

, 
o 

Ncl1cztelte1n a' 'fl1e0Iog·us clle11 ' J1og·y csal( rzl
írja felőle, mert én , n1in(1 a' 1nc_llctt? 11og·y Sl��

perstitiosus J1líség·g·el szerete1n felc��ge1nc
.
t ' s

l1ázassúg·o1nnalr l(ile11czcdilr cszte1:deJc�c11 is ��
rr1011<lhaton1' a' i11it az ... i\.11gololi 1dYcz1Letclt l\a
rolyol{ ino11<la a' l1óhérpa<lo11 ' 11ag·yo11 �zcrcten1
a' szép és jó asszonyol(at; Spúl111ét JJed1g· ezek�
It<'k szán1oh.lJa szün1IáJ01n. Eg·yébcrü11t 11elicn1 a 
'l'hco]oo·us 1'I1eolog·us.ság·ához scn1111i liözön1' sz,•-0 

Z3 



• 

2GG h'..\7.JNCZY FEltE::'I.C7' T,E\'ELEI

1nél) ét brcsiilün1. l�g·g·y JJarálo111 l(üldcté-n1rg· 11c
l\i üllala111 a' lllHffa úllal l\észítrtt Ag·c11d,tjút, 's 
'l'útl1 r'cr. l'r c'rrc !'<'lel. 1"<'111 vala n1cgcl<�g·cdvc 
az Afr<·ndú, al, 1101la fclÖI<' liszlclctlcl szúll, 's 
n1cg·, allja , hog·y nz lró érc·zlcli , hogy lt1<l a' ma
lcriúh oz. ( 11ol'o ,·c•rlJo hun!.(·arico , scd 1iecessct-
1·io an) ag·lioz, 111t>lly n1indazúllal ide 11c111 illilí ,
1nl'rt ilt a' 1nalérin t,ir·!l?J·) - Ezc11 ,·úlasz allíal-
1nut 11yújln 11ékc1n , elébe I1olrni J\érd,�scl(ct te11-
ni � dc• a' n1cll)·cJ<eL NcJ(ed iLL el nen1 mo11dl 1a
tol(. �zcrclné111 1üt11i , 1r1il{or Ic,·elc111 J1ozzü cl
l;rlcczik, 1nil 111011d rcü, 's 11en1 szalad e ,·clo a'
l)cJ)r<'czC'nhc11 g·yiílölt , dr 1\Italan1 11cn1 o-yíilölt.

' �}lürL011hoz. - Elj szcrcncs<·sc11, ig·c11 l(cdvcs l Ja-
rúlorn. 1\' rl'cl(. Asszo11yt szívcsc11 tisztcJjiil{ .
4·ycrn1<'kcidct csól{OIJ.ttlí , 's nzol\l\al co·o·yiitt ma-. 

Vö �adat a' liszlclclncl( 's szcrclctnclí rni11<lc11 ér
zé�ci, cl. 

.. . 
.-, ZJ�::'\1' G YOUGY[ J 07'�EFJJ g:,;. 

l,TX. 

2G7 

1\' Nc0Jo1)'is1nt1sz' 1\ 1)olo<riúJ·a naQ·yo1)1J szerc11cs<·-
:-:, t, ' .. 

JéL csinúlla n1indcn!'clé, 's 111ég· Erdél)·hc•11 is -
mcllyröl ,rirág· J3c11<'dcl( régc11 111cgjeg·)'Zclte, l1og·y 
az nag·yo11 szereli az a11Li<1t1il.ísokat-111int rc111öl
Ic11i 111erlcn1. Eg·g·y ig·c11 11ag·y l u<lo1núnyú í(ar1Lia
ncr, a' l{i a' 111cllelt dcúl( 1ryelYh<'11 clsü rang·t', 
Poeta és J>r<>saisla, 's vclü11l{ l'}.rg·)rült tanít, únya 
a' Pilcürdi szülclésü l(oJ)asz Jú11osnal{, azt írta 11<·
ken1, [)ayl(ú11alí ,·<·rsei11 vég·ig· 1nenvé11, hog·y ,,oll·y 
szí11hc öltijzlcll<'tn a' Ncol<>gis111l1sz ll1coriújút, l1og·y 

" 
4 ' a1111ak lcli<'Lcll<'11 11c1n /:t)'ozni. · 

1�11 , ulöha11 úÍ:fY l1isz<'1n, l1og·y ez a' felelt(' 
1 iszta Í<'jÜ, ig·c11 nag·y Lltdo1nú11)'Ú 's Liszlú IL ízlésií 
cn1hcr ig·aznt 1nondotl, és 110�.cy nz t;n 1\polou-i
án1' cll1iYés<;rc annúl l1c1jlandölJIJ ,,daki, JllÍH<;l töb
hct l11d, 's 111inl;l 1\eYcseblJcL lu<l, a1111úl h.e, eseli
hé hajlandó; 's ürYe11dclí, bog·) ·r<��fe(l is azok 

'2 3 -::-
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l\üzll IC'llcl\, lüllah:, a' l(il( ezt érlil{ és v::illjúlc.
\'an ,·aJ;-1111i J\cd,·('lle11 al>ba11 a' n1i 11j; clc l(érd
jülc, 11)·er <' , alan1il a' 1l)'C1Y, böviilnel{ e, lisz
lú h1ali: e· ,·alarnil ideái11l<, lin ezt az í1jat c1fogad
jul\; 11t'111 ez ,·olt C' sorsa 111i11drrl n1ús Jl)'elr11clí ,
n1cll)' , ndons,íg·úhöl l{i,·ctkczclt 's Litcralurüját c
lövitlc; ltasonlílsttl(-üsz,·c' azol{nal( írúsaikat, a' 
1\ik haladna]{ azokéYnl a' l<ilí haladni 11c'n1 nl{ar
r1al{, 's ,·alljul{-n1cg· a' 111it talültu1k·. Eg·g·y ralí�1s 
l ró, 1\ivúlt J)eslc11, ösz,·c üllol t, 's fcllcllc mag·á
han, l1og·y a' rnit in pleno n1cg·állapílnal{ , azzal 
n1inde11ikc élni fog·. Ig·y lcl1etctlcn lesz a' dolog
nal( nen1 1nc'1111i. Ilcrder ezt 111ondjn: Ei11 Volk, 
das das ,,rort nicht hat, l1at aucl1 dic ldce lln<l 
dic Sacl1c nichL Parn<lox cg·gy mondüs, dc lLa-
11iis1ialí csctlc llíts�ó ) és 11en1 lta11iis. Gyalázatjára 
vn11 I1)'rl,·ünlc11c!{, J1og·y a' 1·irlztsrc1, sza,·a nincs. 
Rúd a)' csinált cg�r�'cl, d(' félvén (is1nerte tiizes
ség-c111ct) , hog·y J1a nckcn1 n1cg·s(tg:ja, l{il(iálto1n, 
·s a' g·o11dulallu11 élés ültal 11e,·ctségcssé teszem
(n1clly n1eg is <'.shcteLL volna), 11clccn1 1neg·vallani
11t'111 alíarla. - i\lidÜl1 Co11sil. Pttl{y J.1�crcncz a' I-Ia
zai 'fudósíl<ísbal1 a' spiritusra l{ért szót 50 f. jt1tal-
111at té,·én-fcl, 's Balla A11tal az U11i,·crsun1ra,
�zt'1nrrc l)ál reá ,·ctt , hog·y a' Zrítl)'i által is,
l�átori László úllal is az cl1nltlt szúzadol<ha11 isn1ért
s'r.elet és az üllala111 JcoholL egyete1n szót eg·gy
Púlyaír,1 ban leg„ycn1 isrr1crclessé, n1eg·írlnn1 a' I'á-

• • • 

SZF.N'l'GYOllGYI J07,�C:lí'JTE'.f.. 269 

Iyaírúst, 's ](ilcrjcszlícdten1 n' 1·i1·/1ts1·a is. l\'f cg-
vallün1 I1oo·y szót Lcrcn1Lc11i radix 11éll\ül tül)h 

' t, 

mi11t ,·alal{i11el{ szabad ,·olna. J)c azt 111ond�ín1 , 
J1og·y Epan1i11011dasz cng·cdclc111 és szabadsüg· 11él
l{iil is 1lycrt g·yözc<lcl111ct. 1\z arrog·últ in1pcriu111 
miatt I1alúlra l<.úrl1oztalta Uf

f

)'Hn Bocotia , dc az 
Boeotict ,olt, 's Bocotziasáf{a 111l'llclL is cszérl' 
tért, 's 111cg·l{öszöntc a g·yözedcln1ct 1rycrL Bnj
nok11alí a' jótétclt. 

Szal)ó Dúvid, az Exjcst1ila, a' ,·irlust cré11y
nel{ 111ondá, lútvá11, J1og·y az crl\ülcs cg·)·cbet lC'
szc11: Sittert. Én clébl) csá11y11nlc al{arú1n 111ondu11i. 
Barúti,n azt írlük })estről , ho�r)' azzal 11c éljeli:, 
mert títl a' Du11ún ,,alan1i picsúny ( caslis 0111nia 
casta, et charta 11011 crul)cscil) Sprich,vort forog· 
szóba11 , 's a' szó 11cn1 fogjn Lenni szcrc11cséjél. 
Azt ,·ég·zénlc tel1út, }1og·y a' Szaht> l)úvi<l 

crc11y 
sza,·ú1)ól, 1ni11tl1og·y az n1eg·té,·eszlh<·li a' l1allól, 
azt l1itct,·é11 vele, l1og·y az az érl)Öl ered, 's , n
la1ni rivult1s forn1át ,·agy 1\rlcriút ah.ar lc1111i , 
csapjlll{-cl az e clsö ,·ocúlist. 

-----

Síelve íron1 ezt. !\érleli'., adcl ,íllal ide zárt 
le,·clc1nct l{iss I1nrc lfrnalí, l1og·)' ö is1nél adja 
Nag·y G(llJor l>arálon111al{. 

Anloní110111ha teg·nap ollúl{ a' ,·accinúl. -- J(is 
a' Iloralz Lerelci II. J(ü1ry, ét - - - Zrí11)'Í-
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11<'1nii ,·cr:;cl\l>c11 fordította, 's l)arúts,íg·os 1ncgtc
kintl;S , ég·<'ll n1osL l(özlé ·vclen1. Olly szép n1int 
a' l1ozzú1n írt Ie,·él és a' �laLI1isso11 ulá11 fordított 
dal. llall1ntalla11 volna csal{ ezen fordítása is. Lát
lacl e a' ''ir,íg· ,·ég·hctet[e11 lJúj(t 'I'haliájat ?- Né-
111elly ÜlYasó ''irúg·ot azzal Yúdo1ja, 11og·y 

cr füng·t sicl1 a1t zt1 ,·cr11acl1lassig·cn. 
, , 

Epe11 ezzel ,·ú<loltatott Ilorútz, 111iclö11 ícllcng·ö 0-
dáji utü11 a' pong·)'Ola Epistolúl{at 's Satirál{at írta. 
A' 1(i Virág·ot isn1cri, tudja, l1og·y ö ne1n go11clat
lnnság·böl ír illy áll(ozottúl rossz l1cxameterckct, 
ha11en1 1-Iorúlzi pajliosság·ból. florátz és Virág· ro
l(onlcll(ck. Próbúlja csali Crilict1sa, akürl{i volt az 
az A11núlisol{l)an ,'s írjo11 illy I1e,\'.a111clerelict, 1ncg
látja l1a ö Virág· lesz e. 

. . 

Olellcl{ 111ag·a<lat 's a' ticiclct üröh: tisztelettel 
l1arátscíg·gal. 

1'Ia r11cg·ye11 l3áróczyl1oz Elöbcszécle1n. 

.. , 
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LX. 

Széphalon1, Scpt. 27d. 1813. 

l{c<l,·cs bart1lo1n , 

Véletlc11ül adja elő n1ag·út cg·g·y all(aln1alossüg 
Sc1nlyé11 felé. E' szcrénL az ezc11 11apol(l)a11 l'l
l(észiilL I1)'0n1laL,·ánJ•oklJól cg·J·11cl1ú11Jrat ide zúrol( . 
készebb lé,·é11 azt liölctlc11 l(ftl<le11i , n1i11t hog·y 
111ég· l{ésöbbc11 ,·cdcl. i\li11t n1inde11lJc11 í1g·y ilt is 
ör,·c11dcnék., I,a ja,·allúso<lat n1cg·11J'crl1el11én1; dc 
itt né111clly liifcjezésel(bc11 elég· csal( félre nem 
értcttcl11i. 'I'iszlclni al(artain szcg·é11y �i\.11J·ún111al( 
cn1lél(ezctét, a' !{i 111idö11 szrtbrt<l ,·ala, ,,alóhan 
1néo- az idco·c1111eli is LisztclcléL érdcn1Iclle. 1\z ö 

0 t' 

gyc11g·éjit 11él(en1 , fijá11al( , 11t'u1 fclfed11i , <le rl-
fe<lni líszte1n , 's azt Lcllcn1 pug·. 9 et 10. DC' 
há11y fogja azt érlc11i a' 111iL ott 111011tlollan1 ! -
'fcst,·ércin1 111int ,·eszi!( ezt , 1nég· 11cn1 tudom , 
mert l(cvés 11apoli elölt szal>adúla-l(i a' snjtó a-
lól. - Elj szerc11csésc11 ig·c11 l(cdvcs 1Jarútom 

.. ... ,...sll!a ...... _..QJPIICr--.,. .............. E l!!':!l' ... ..,..+ ..... SQ�. 9111113...-�-,::,,.,..��,•...aia
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feleségc1n 1nind magaclat n1i11d a' Tel{. Asszonyt 
szívcsc11 tisztel , g·yer1ncl{citckct szeretettel csó
koljuk. 

l1ív barátod , tisztelőd 

Kazinczy Fcrcncz. 

• 

• 

.. , 
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LXI. 

Octob. 2G,l. 1813. 

Kedves barátom , 

l\'liklós Öcsém beszélli, hog·y Te ötet, nen1 tu
dom lci11él, 1neg·szóllítottacl, 's 11agyon ür,·cncl 
l1ozzá közelítésedncl{, 1nclly néllcitl alig· fogott 
volna íig·y 1ni11t 1r1ost is1nerni. E11 js ür,·e11clck 
ezen közelítésednel{ ö felé , n1ert azzal hízell{e
dem mag·a1nnak, l1ogy 'fe , a' l{i ötet nen1 is
merted, Öl)cn11e e11gen1et lcerestél, 's l{öszü11öm 
barátságodnak ezen í1jabl)i bizo11yítását. Ez a' 
testvérein a' 'l'e szcretclc<lrc, fig··ycln1edrc ,·aló
ban érdemes. - - -1-Iát l1a feleség·ét is isn1cr
néd, 'fe, a' l{i a' Szépeket 's Jól{at olly for1r1án 
szoktad becsiil11i 's szeretni, n1i11t é11 szeretem 
's becsiilö1n. Ez a' derék 1\.sszo11y har111ad napot 
múlata nált111l{, 's ezt a' l1arma(l 11apot való g·yö
nyöriiség·elc l{öztt tölté11l{-el. Az az en1l)er, a' l{i 
ne1r1 g·yözi azt panaszlani l1og·y ig·en sokat lelt 
cgyébnel{ mint vélt , ör,,cncl mil{or ollya1111al le
I 1et , a' l{it 11em lcI1ct sol1a cg·yébncl{ lelni. 



• 

., ..- ' ... li'.\7.l,\"CZY FEilEX('Z LirVELEI 

Edcs }Jarúlon1 , é11 czc11 holnap első 11a1ljai-
l>a11 J,c, éslJc, csak cg·g·)' ]1njsz<ílon 111t'ilt, l 1og·y 
ozrrg·� c11 11c1n 111aradt;k. OctölJ. 2dil{úr1 a' felc
ség·cn1 rosszú l érzé 111ag·át , f',ízolt 's izzadt, 5-
di1"hc11 'J'nrlarus E111clicusL ,·ett 1nag·úlól, 's 6<lih:
ha11 sc111 lé, t;11 jolJbnn , Or, ·osért J\üldél(. Elijc<l
te111 . 1nidü11 ez, J1allvú11 ltog·y 'l'arl. , ett, üsz,·c 
csapta a' l{czéL, 's hálüt ada értlc a' Lörlé11cL-
11cl\; n1erl, l1g·)·111011d, c'néll\ül cl 11c1n fog·ta ,·ol-
11a l\erülni a' pt•Lécsct. E1111cl( 111indcnnapi 1ncg-
J.clc11t;se 's o·ond 1

·ai azt tc,·él( J1o<ry a' felcsé crcn1 t, . ' t' t:) 

feléledt, 's é11 özvcg·)·c11 , g·)·crn1cl{cin1 árvú11 11ern 
1narad l,1!\. Ji:<S pzc I e cl re lt cg·t;sci1n e t 's l{ésö b 1 J c11 
osztü11 örü111üu1el. - :i\lclly sokat c1n!cg·cLLe111, 
ho�ry n1osl Líz csztc11dcjc 'l'c c11g·c111 ill y ,·cszély
lJÜI rar.radú!-l{i, csali J1og·y a.z én ll)'a,·al) ün1 g·o
noszahb ,·ala a' 13ro,, 11c lnnílvá11yn (Búll t)') 111ialt, 
h .i ncke1n l1cin)·tatút 11en1 aknra a<lni, 's lüzc1nct 
a' J{öji J1cg)·clic11 111ég· g·)1 t'1Jasztolla. - Ölellel{ 
akl\ori har:ílsüg·oclérl, akl\ori jó léted ért is, barú
ton1. IJívala!od terhes, dc islc11i ürön1elíct acló -
n1üsok11al( is n1ag·ad11alí is. 1\li lehet e111clöbb ér
zés 111inl 1ni<IÖ11 ezt 111ondhalotl: Ez é11 últa!arr1 él! 
c·nnel\ élte az c.;11 ado111Ün)'01H ! 

·s llh ... L ... , alösüg·g·al elébe tc,·é a' fiatal
Q"yer111c1': szcrL'irnét a' n1ag·a rag·yo�rüsi szo,njünnl(? 
1'udon1 ho�ry a' szcrelcn1 az Istcnc!{l\cl a' n1cn
ll) el, a' I3c1jnolíol{líal a' ,·éronlást, 's a' g·öz' lJo-

.. ' 
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lo11djaival a' pillong·úst c1felcjlcll1cti : dc ezt a' 
férjfiút olly ig·c11 a11na!( néztcn1 a' 111incl\. l<'ltci 
n1t1lc1tjúlí, hog·y ezt ugyt111 soha 11c111 n1erlcn1 ,·ol-
11a fclölc rcn1énylcni. 'l'orl(ig· úszott az ass.zo11)·0J\.
l)a11, 's (ig·y J1illcn1, azol( ing·cr<'lhcllcnné te, él(, 
's in1e ! \'alöha11 1\.1nor a' lcg·cs11dale,·ölJb Isten. 
- A' Sc1nlyé11i J>np 11cl{c'111 czc11 Lörlénct felül
csal( azt írta , l1og·y Adn1inistrator ö Nng·)'súg·a a·

S1t7Jeri11,f ertlle1is cilf rtl csl\ellclte-n1c�r n1ag·út, - 's

ezt, (hog·y a' Supcri11tcndc11s ültal) a11I 1)'i11al( 11éz
tc, llog·y 111clleltc 11en1 is tartá 111éltó11al{ 111eg·ír-
11i, J(i ,,olt !<.�f{)'C11 az úldozatra ,·úlnszlott úllat.
54 csztc11düs vÖl<'g·ény és 16 cszlendüs 1ncnyasz
szo11)'· - Bezzeg· lia a' 1nCll)'Ccsli:énel( Vúrnd eszet
talúl adni, 's Ne,ncsis ,·issza adatja a' sol( liöl
csönL ! É11 eze11 a' türténclc11 nen1 g··yözöi" 11crel
ni 's örve11dcni. (Tg·y lít'll 11cll'.i ! -

V cltetl e azt a' 1nit az �i\.ll)'Ún1 liszlelclérc 
nyon1laltalél{? 's n1it n1ondas.z rcú? 

, . 

Elj szercncsésc11 , ig·c11 J,edves 1 Jarúton1 , 1g·c11 
jó, ig·c11 11cn1cs lcll{Ü cn1bcr , lccdrcseddcl , l{it 
szí,·csc11 tiszleltinl(, h:cd,,cseid(lcl , liil{ct szere
te ttcl csól(o ltu1!(. F clcsé�·c1n 11c l{ a' lJc tcgség· első 
napjniba11 cl reszelt a' teje, 's l(él1)'lclc11 ,·ala claj
l{ára bízni • .\11Lo11ín1111l{at, l{i l(öltüg· r11ég· is, dc 
már l(erésb})é ircral1nallant'tl. Ölcllcl{ szeretettel . 

e, 

tisztelettel, a' l1úlúnal( 1nin(lcr1 érzésci,·cl. 
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LXII. 

Széplt11lon1, Nov. 23d. 1813

I{c<lvcs barálo111 , 

E1rcttcnte1n le,·eledncl{ fel{clc pccsétjétül. Dobog
,,a lírzdc ,·crni szívcn1, 's reszl(ctö kczclíl{cl sza
J,asztá111-f cl azt. Szc1nc111 111cdicinülis szólíat JJil
lanla 111cg· a' lc,·élbc11 n1ég· 1ni11clíclöttc nzt borí
�?l{jáhól l{i,·011tan1. Oda lcttcn1, azt l1ittc1n l1og·y 
Oz, eg·�'en n1aradtül. i\Iclly 11yt1g·tala11sc1g·g·al vártam 
a' paragrnpl1' ,,ég·ét ! i\Iüsszor, édes JJarátom, l1a 
szcre11csés vég·ii szon1or(1 hírt írsz barátitl11al{, írd 
1nindjárt az első sorba11, J1og·y rcttcg·éscd ol{ nél
kül ,·olt, 's (1g·y n1ag·yarüzd a' vcszndcJ1nct 1neIIy
lJen 'l'e, ,·ag·y l(c<lvcscid, f orog·tak. Ször11yii tor
túrán ,·i\'él ,·ég·ig·. - l\Iost pedig· fogadd-cl barát
ság·os ör,·cndczésc1nct. Engedje Istc11, l1og·y Elc
kcdcL ,·irügoz11i láthass(!, és hog·y a' , irág· gyü
mölcsölíct is Lerc,njcn. Az Istc11 tartso11-111cg· n1ind-
1ryájalolíal, 's adja Ncl{cd l1áznépcdbcn azt az ü
rön1ct, H1cll)'Ct érdcn1Iesz . 

•• I 
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l�elcség·c1n tisztel a' IegszívescbJ) }Jarúlság·gal 
's Jcöszö11i rész,,étcdeL az ö fclg·yúg·y(1 lúsán. -Az

Ö eo·ésséo-é11elí 111éo· híJ·a ,,a11. rl'ejc elsiáradt a' be-
o O 0 

teg·ség·11clc mindjárt legelső r1apjaiba11. Dc lJin1J)óji 
varaz11ak 1nég· 1naig· is. Pedig közel l{ét I1ol11apja 
I1og·y teje l{iszáradt. 'S 1ni11cle11na11 érez l)orzon-
gásol{at. , ,

Felcdé<l n1cg·írni J1og·y J( .. I .. Ur lcit tc,,c E

vájá,'á. J\Ii11Lhog·J, ezt a' Sen1lyéni Pa1) seu 1 írta-
111eg·, 1nég· Lt1dalíoló levele1nre is, félclc l1ogy 1neg·
bo11totla a' rc11det, - 1nellyet csclclced11i ncn1 jó, 
inert az e1nber11elc sol{ }Jaj a ,·a1 1 az cffélélíérl. A' 
pracjt1diciun1ol{at a1111ah: jó döjtög·ctni, a' lcil n1cg 
ncrn f cszítc11clc értte. 

' 

Pápai Professor rl'ótl1 Ferencz Urral ige11 rcn-
dcsc11 al(adék-ösz,·c. Szerctnén1 111ulat11i a' leve
let, 111cllyet 11clíi Nov. 2dilíctn írlan1 thcolog·iai dol
gol(ba11. ,

r álaszát 1nég· 11c1n ,·cttcn1, 's n1cglcl1et 
hog·y 11en1 is fog·on1. Dc szcrct11é1n, l1a ,·ol11a va
lal{i<l, a' lci lcitapog·atnú, 111int ,·ette. Ilú11Lás 11él
l{ül süt a' barútsúg·11al{ n1i11dc11 érzésci,·cl volt ír
va a' levél. Ö 11ag·yo11 Protestáns, én pedig· az 
nem ,·ag-yolc ig·c11 11ag·yo11. Azt n1011<ltan1, hog·y a' 
}>rotesla11s ,·allja ug·�,an a' l)osili,·a Rclig·iúL, de 
valal1ol lehet, állal csap a' Dcis1nt1s' határiba. A· 

' 

1>ápista conscqL1c11sclJb, 's 111i11lhog·y az Esz' jusai 
irnpracscriptihilisck, ez az ellc1l1ct ·zö h.él felet l(ö
zclc!Jl)rc üllitja cg·)'1nüsl1oz 111i11t g·o11úol11ú11h: 11ogy 
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üllhal. .1\' Protcstc1ntisn1t1s soli jót szült az JC1nbe1·-

1tef.,;, és a' 1llctg.1Jct1·1ictl..:. Isl(olúinl{ e' n1iall 11cn1 

iQ·azg·atlat11al( .1111(1�{)'; 11úl11nl( sol( tudo1ná11y 1na

if�·ar(1I ta11ítalil(. .,.\zonba11 jó volt voli1a soha cl 
11cn1 szal(ad111111li a' Jés11s Cl1rist11s \

T
iccjétöl. Jiz

a' , illon�rás a' J>úpislüh-:nl 111al(acsol(l(ü L<'llc, 30() 

esz te ndö o l ln peri ü 11 I( a' l(ccslicg·)'él pj11 fc le lL, 's soli

l'cjci11li, a' h:il( Li11nék, l?ra11h:lí11oli, �\lonlcsquict1l{. 

li:lopstocl(Ol{ és Göthél( , lla1)haclel{ és 1Injdcnil\ 

lcheté11cl{ ,·ala, \'itri11g·ül<: és Cal1nctcl<:. 'S 11cn1 })or

zadsz e n1cg· e' go11dolattól? - Ezen 11 c1szontala11-
sáQ·oJ{ n1iatt 11cn1 1narada időnk a' 11asznost ta11t'tl11i. 

� 

Ii:"ördése111, hof{)' 1niL érzél a' t11dva ,·aló 11yom

talús olvasúsa nlatt, ép('11 azt tc,·é n' n1it fclclél: 

Jforülis érdcn1ét értcllc111 , 11('111 a' Sl)·listil(nit. 'S 

1ni11thog·y 'l'c ezt ja,·alod, ürülül( 110�:t)' clérlc1n a' 

n1it óhajtollan1. - 1\' 7dil{ lc,1él g·cncalogiai ho-

111úlya on11a11 jő , J1og·y a' Szirn1H)' 'fhcrésia tcst

,·érjcit 111eg· l{cll 11c,·cznc111 a' l(ésÖl)lJ idöl( n1íalt. 

Ncn1 ]esz tJcnnc ho111:íly, l1a a' Lcstvérel{' clöszán1-

lúlását l)are11lhrsisbc rel{cszti az Olvasó. Az az 

írüs annyi parc11lhcsisi jcleklicl , nn cltarl{ílva . 
J1og·y itt li:énlcle11 ,·alél{ azokat <'ll1a.Q·)·ni. 

1\n11ak, a' li:inél ezt a' Il)'0111lalv,ín�·t lcirrléblJ

lútta<l, 1>c111aszl<épe11 l>cszéllé1n-cl, hogy -:é -::· -:é en1-

hcrel(ct l\tildc-hi l'('<Í1n, hO!!.�' h·c1JJ.i<t1l(tft"-le, óotoz

zct1La/._-1ner1, és lö1:je1ieli JJ01·1·tt. - �\z itt clvo11l 
' 

sorol\ az ü para11csolalja' szavai.- 1�11 azl l1íszcrn 

-

• 
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l10Q·y 111cg·nlacso1ryílnú1n n1ag·a1nat, ha l0g·c(1 nrrúl 

tr1111élcli lJizonyossú, J1og·)' é11 scn1111it 11cn1 lt'llcn1 
a' n1it szctbctdo1i 's itte1időe11., ncn1 lchell('111. X) tt
galn1asbb cn1l)cr 11i11cs n1int én; ö pedig· és az ö 

l{cdvcs Ura I1óhérol< 11nk Lcrn1cll lcll\ck. lT
nd int 

Grob SC)'ll, U11g·crecht scy11 si11d l)cydc starl\. -

Ncrn mo11da e 11cl{e(l ,·alan1it az a' lii11él a' tl)'On1-

tatvá11yt láttad? Ji:"cll e 11clic1n attöl féI11c1n, hog·y 
a' jól{ c11g·c111ct vúdolhaLnünnl{. A' !razen1ucr lübh-

11yirc ké1ln1 t1laló is, 's szerez barátokat. J)c a' szert

kiüti mag·út a' zsúl(ból. 

Elj szcrc11csésc11 l<:cdYcs 1Jarülon1. n1indcn 'fi-

ci<l<lcl. ....\.z Istc11 larlso11-n1cg· n1indn�·:1jnlohal. Ila 

Vir J1011us es, co11vi,·aque co1nis ! -

•
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Szépha\01n, Febr. 27d. 1814 

T(cdvrs barátom , 

Haza érlcez,,é11 48 órával azutá11 l1og·y 'f üle<l az 
úczá11 elváltam , itL lelé1r1 cg·gy barálom11al< le
velét, 111cllybül lüto1n l1og·y a' 1llo1irlolat köny
,,ccslíc 11c111 a' S0n1ogyi Gcdco11' n1t111liája, ha-
11cn1 l1ogy abba11 cg·gy ,,'fiszteletes e, is vetL részt, 
és l1og·y a' tt1lajdo11képe11 í1g·y nevezett lllondo

lat melly a' könyvben áll, cg·g·y rég·ibb, 's Deb
rcczc11lJcn ]{észi.ilt mt1nka. Ezt ez a' l)aráto1n an-
11ál bútrallba11 állítja, 111ivel a' 1nost nevezett IJ·fort-

, 

(lolatot flor,,át lsLvú11 Ur, Secrctariusa a' Pest.i 
Univcrsitc:1s11al< 's az Ország·-Bírói hívatal11alí, tet
te-le a' Reg·11icolaris vag·y Szécl1ényiana Biblio
théca l(ézír,isai l{üzzé. - Ig·y igen is 1neg·türtén
hpt a' 1nit 'fc g)'H11ítál , l1ogy a' 'fc 111unl{ú(l is 
bé vari 11)·on1LaL,·a a' l(is l{Öll)'vbc. l(érlclc, írd-
1ncg l)arúli bízo<lalo1n1nal, rniben ,·a11 a' <lolog·, 
·s a' núla<l l1ao·v0Lt lcön"\'\Cl a' lisztü11-1naradt la-oJ 

.. ' 
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poh:on álló le, él és 11év n1inlt 11él(en1 l{üld<l-,·isz
sza. É11 József 11apl(or Szc11L-1\lihúl�·o11 leszek Gróf 
Dezsüfl'y József11él, Ici cng·cn1et c�rg·)r I)roccssu
sál.Ja11 Arl)iternel{ ,,álasztolt. 1 la a' lcö11yvct ak-
korára Olál1 l\lil1úly },'ü-I{apítány Ur ,·ag·y vala-
n1elly 1nás l'tt által oda lrüldc11é<l, 's a<lrcszcn, 
alá azt ír11úd hog·y a' levél cng·e111ct J)czsüfTynél 
fog· lelni , bizo11yosa11 ,·e1111é1n. - l\lc11tse11 Is
tc11 allól l1og·y é11 S .... G .... 11al perlJc száll
ja!{! 's felelte alacsOn)'nalí larta11á1n 111ag·an1at l1a 
en11clí a' gyerl{űczé11clc ,·a<lsúgút 11yt1ftalon11nal 
tűrni 11en1 tttd11á1n; süt azt l1iszcn1 110�:rY az 11é
lcen1 a' ki ostoba 11e,·etés11él cg·)·éb fcg·yvcrrcl 

' 

,5ltc1n, a' Báróczy és Da)1lca élclclc' 111cg·írásol\-
l)a11, g·yalúzaton1ra ne1n lcl1ct. Azört hog·y szc
rencsétlc11 1\jításol( is esnclí a' 11ycl,·cn, nen1 liö
,·cLliczilc l1og·y 1ninde11 11jítás szercr1cséllc11 's n1i11-
<len újítás Lilaln1as. ·s vala1nint 1ni11<lc11nclc a' : i
lágon ,·a11 ,·ala1nclly l1aszna , 11g·y ,·an enncl( 1s : 
� a' Fol11csicsel{, ''a11dzük: , l)ctJ1e I1'crc11czcli. 
r11co·szc11pcnncl{ 's 11en1 fogjál{ üzni holondsüguikal. 

t, Supcri11t. li'isnclc eg·g·y 11afryocsh:a Il)'alál)ját 
Yevén1 Lcg·nap elölt Szcn1crc I>últól. Ilozzúja 1793 
olla írt leYclcin1ct l{üldé-111cg·, hog·y ,·ég·ig· Lc
h:inllicsscn1, ·s belölölc a' 111i nyon1tatást ér<lc1ncl 
h.iszcdhcsscu1. Ezt fog·on1 tenni J(is11clc , Szerr1e
réncli: 's 1nások11al< tanúcsol{ra 111ind azo11 lcvc
lcin1n1el a' 111cllycl<el ,·issz;u línphatolc, 111ég· pc-

24 
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dig l1asz11ál,,án a' v,ílaszolcat mellyel<: mi11cl mcg
,·ag·y11al<: nála1n. 

Az ítto11 majcl 1r1egfag·ytal<: cselédeim, 111a
g·a111 pedig· l'.1g·y öszve ,·alélc rúz,·a Debrcczcntöl 
rroliajig, l1og·y ag·y,1clön1' fájdaln1a 1r1ialt sokszor 
jajgat11om l<:cllctt. Házain' népét 11cn1 leltc1n be
tcgc11. -

J{isncl{ 1ncg·írtam mi érte Sógorodat. Elbe
szélltc1n itt is , 's felcség·en1 borzad,·a l1allá az 
Ossziá11i törté11ctct. - Elj szerc11csésen , kedves 
1Jarátom ! Felcségcn1 tisztel bcn11etclict. Ör,·endvc 
J1all0Lta l1ogy g·ycr1ncl{eid g·yü11yört'.ic11 ncvckcd-
11ek, ör,,c11dvc hog·y 1nagacl virítas·z I1a öszi.ilsz 
is. Virúg·oznal{ u' ]1í,1cl{ mint a' szép pálrna fái<. 
.Az Istc11ck tudják (11éha), l<:it kell solcúig· éltetni. 
.. 

()lellck tisztelettel 's szcrctclt<'L 

-

.. ' 

SZENTGYOllGYI JOZSEFIIEZ. 28!1 

• 

LXIV. 

' 

'l,cki11t. Dr. Szc11tGyörgyi .Jóscf Url1oz, DclJ-
rcczcnLc, a' C'zcg·lédi t'1tszá11 , liözel 

a' Don1okos l1ázl1oz. 

l{cd,·cs l)arúlo1n , 

Körlclc a' lllondolatot add-lii czc11 Lc,· clcm' n1rg-
... 

viYÖjéncl{. Az ezt Szc11t-l\lihülyra I1ozza-ki 1'Ié11. 
Gróf Dcsc\,,ffy .József Url1oz, l1011nan azl ,·enni 
fo�ro1n. - El 11c fcl<.'jls<l ,·clc111 tu<lalni, ha a· 
künyvbc11 az Ajánló-Lc,·él utún álló lllo1itlol(tf a' 
1l'e n11111kád e? inert az írczú11 a' lcöll)'v· ültnlvé-

.. 

trlcl{or csal( az 1\jü11ló-lc,,él felül szóllál. - (Jlcl-
J(·l{ tisztclclt<;l l)aráisüg·g·nl 

'-z�phalom, l'rfarl. 7tl. 1814. 

QL ea 

szíves ti!';z(clö,1 

J(azi11czy r'crencz. 

t 

•
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LXV. 

S:1.é1'hnlo111, Apr. 5d. 181+ 

l{edvcs barátom , 

1-laIIgatásom nern }1ozott e ab})a a' g,yaní1ba J1og) 
neJ1cztelck? Ne rettcgd azt, édes baráto1n ; is
n1erlcl{ én tég·cd, ismerem egész l)ccsedct, 's 
1ncgvallo111 l1og·y annyi sol{ nyelvrontó 1ncg·ér
de111li a' l{orbácsot. �i\zt is tudom I1ogy az en1-
bcr jó lccdvébcn és, a' n1int írod, merő ,Jucl1s
ból csinüll1at illyct. 'S cg·gy vag·y e '1'e azért S ..

G ... nal, azért }1og·y ez a' marha cn1bcr a' Te 
ír,1sodat is a' 1nag·áé n1cllé n)'01ntatLatá? Nc1r1, 
baráto1n , írgy szcrctlcl( mi11t 1nindég·. nfüs olcból 
jült I1allg·atáso1n. 

l\fart. f 8-dil(án cst,·c felé igen csendes <�� 
sié11 idö lévén l{ö1111ycn öltözve mcntcn1-l(i u<l
varo1nban dolgozó rr1ol11ári111hoz, 's ültal áztatám 
lá1Jan1at. A' mint ,·issza jöltc1n , ig·cn éles füj<lal-
111at érzcttc1r1 bal fülc1r1lJc11. Az nag·yobbodu n1ir1-
d<�Q' 's ,·égre 26dil\.ba11 bclölc zöld és io·cn n<'-o 

• 

.. , 
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héz szag·ú gcnyecség· l(czdc folyni , mclly azolta 
szü11ctlcniil foly. Sen1 ételem, scn 1 al,·áso1n ezen 
egész i<lö alatt, 's a' J1i<leg·Iclés mcllyc t szen
vcd tcrn, nag·yon clgyc11gítctt. Nem tudo1n 1nilcor 
volta111 íg·y clg·yc11giílvc. l\lilly igen ör,,en<lclc, 
édes barátom, az élct11ck ! l\Iegl1alni - 1ni az? 
holott elébb utóbb meg· kell, és 1nidö11 az a' ki 
elalszik, azt sc1n Lt1dja l1og·y itt volt, 's nern 
visz 1nagcíval kí11zó vág·y,isol{at azolchoz a' liilcct 
cll1ag·ya. Dc cl 11c1n vég·czvc ]1ag·)'ni a' 1nit egész 
éltti11l(ben liészítcttünl(, és a' rr1it cgg·y része a' 
Publicu111nal(, leg·alább cggy része baráti11lc11a](, 
vár! ez fojtogat. l\Iindcn i<löm erre lesz czt1tán 
fordítva. 

Fclcségcn1 is l(Cg),ellcn lcöl1ög·ésben ·va11. En1íl 
fiam l1aso11Iól{épc11 belcg·cslccdil{. Octób. olla szün
telen bclcg·clc ,·ag·y11nl{, 's 11éha 11t�g·ycn, öten. 

Ar111brustcr, cg·fryl{or hüzi Sccrclü1ja La,·a
tcrnclc, n1ost a' lcg·fclsö1)1) J >0Iizc)·11c:1l Bécsllcn 
Sccrctar, 's cg·)'Szcrs1ni11u. l{iadója a' Valcrlündi
scl1e Blállcrelc11clc, Ja11. 14<liké11 a' n1ag·a szúllú
sún a' \\'ic<lc11bc11 n1aaát ('<Yo·y r>iszlo}I,·al l{i,·é-t, t"I t" J 

4 
g·cztc. - Senki sen1 g·yaníthnlja a' lett' ol{át. 
Scrn szcrcl1ncs nem volt , sc111 adóssüg·ai 111iatt 
nem lel1ctc go11dokl)an . .,i\zt g· ·yaníljúlc Jrog .. �r, for
ró tiszlclöje Napolco1111ak, 11c.1n alcnrLa e1111cl( el
süllyedését láL11i. - Ila ig·az ez a' g·ya1111, úg·y a' 
Napolco11' tiszlclöjc ig·cn bol1ó tettet l{ö,,ctc-el. 

• 
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Drr bring·t sicl1 u1n cinc11 scl1r scl1ö11c11 Grnusz, 
dcr das Endc <les Scl1a11spicls 11icl1L au,vartet, 
so11dcr11 in1 3tc11 o<ler 4lc11 Al(L das '1'11cater scl1on 
verlüszL. E11 nzL larlo1n, l1og·y felette i11tercssans 
dolog· azt lúlni J1og·y az a' szerlelc11 Lalc11tumu, 
tu<lo1ná11)'t1 's l,1paszlalits11 c1nbcr 1ni11t ,·í,'-n1eg a' 
szcre11cséllc11sc;�:rg·cl, 1r1i11ck11lá11a t11djul{ l1og·y a' 
szercncséJ>c11 oll)' n1odcslus ,·olt a' n1int az ö ál
lapoljúb:111 scnlci 11cn1 ,·olL ,·olna. Oszlá11 azt lát-
11i, a' niiL ,ni illy n1csszérc 11e111 Ludhall1111lc ;s llöz
ziiliinl{ solca11 hir1ni 11cn1 al(arLHlc , hog·y ö és Jo
sepltina a' lcgszorosnbb J>arálolc, 's az elválást 
csak. a' l1'rc111czia Orszüg· 's a' DynasLia' java o
kozta, 11c'n1 az clhlilés. Ez a' 11ag·y nsszo11y Pá
ris1Ja11 111ondatill lc1111i, 's a' Jcg·barütsüg·osabb lá
bo11 ::íll Louisával , tüzeli a' néJ)Ct Napoleo11nal{ 
hüség·<-rc és a' fra11czia 11év' bccsületénel{ fe1111-
tartüsüra. l

T

g·yn11-azt csclclcszi a' Josephíne' fija 
is, a' \'icc ](irály. 1-Iidd-el, clötlti11l{ soll dolog 
jele11-1He�r a' 11en1 ,·aló alal{ban. E11 azt sen1 l1i-
szcn1, I1og·y Joacltin1 ]{irály ra,·aszúl 11cn1 lJá11 1r1ost 
a' szü, c•lség·cselíl(cl ,'s úg·y 11iszcn1, J1og·y a' mit ö 
telt, Xapolconnal{ akarnljáYal letle. 36 1nillion1 
r'ra11rzia sol<al lcl1et; azo11ba11 ig·c11 is ,,aló, J1ogy 
a' Napol('o11' (lolg·a olly rossz , J1og·y azc�rt sol{ 

' 

c1nhcr nc1n n1er11c feltenni cg·g·y fillért. E11 a' u1i 
llru11kat szá11om és a' derélc Lo11isál, a' l{i fér
jc;l is szereli, 's g)'Crrnclcét, <le bizony az aty-

-

.. ' 
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jcit is in1ádja. J)e vürjulí csc11dcscn a' dolog lci-
1nc11elclét; épc11 t'1gy 111intha cg·g·y szép és nag·y 
trag·ocdiál lúlná11l( a' lhcúlcrlJc11 , 's ör,·endjünl{ 
a11nalc J1og·y hazánlc, fegyverein]<' szerencséje ál
tal az cllcnség·es 1ncgtún1a<ltalüslól rr1cg·n1c11clíe
<lctt. Bár ezután is 111ent leg·yc11 111i11dég·, ne csalc 
a' Fra11cziúl<lól, J1a11e111 1ninde11 eg·yéb i11,,asorok
tól 's p11sztílól<lt>L 

Elj szcrc11csése11 , h.ed,·cs baráto1n. Az én 
tisztclctc111 's lJar,ílscíg·on1 cr.ínlad oJJy cröser1 úll. 
l1og·y azo 11 a' }) ol<ol' lcap t1ji sc1n ,·esznel{ dia dalt. 
- A' 'fele. Asszo11y líczeit 's g·ycr111clccidet 's rna
g·adat szívesen csólíollalc.

örök hívc<l 

l(azinczy J-i'crcncz. 

Edcs barútorn , rr1ost ,·eszel< tudósítást az-
t•rá11L, ]1og·y a' Bcssen)'Ci G)·ürg·y jószúg·út Be-

, 

rcttyú J{o,,ácsil)a11 Sennlor Ilal\o, szki Cr ad1nini-
strálja. J(érlek szöllj ezc11 (rrral, a' h.i 11el\en1 jó 
P1r1herc111 ,·olt ,,aJaha, tiszteld 11c,'cn1n1cl, 's t11dd-
1ncg·, hog·y Ilcssc11yei Gyürg·y11('l( l\ép(t hol le
helne 111eg·l<np11i , n1crt rézbe 111clszcllel11é1r1. 1-Ia 
a' kl:p 1lal{o,·szki Ur11alc l(czébc11 ,·nrr)'011, l(ér11i 
focron1 l)rof. I{is Sü1n11l·l lTrnt, I1oo··v azt szán1orn-o oJ 

ra pasztclben copizúlja búr n1clly liis for1nátua11. 
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Széphnlo111 Octob. 23d. 1814. 

l{edvcs barátom , 

Az ide rel{esztett nyomtatván)1ból épc11 most négy 
hete tízet l{apta111 aján<lélíba11 'fralt11crtül. Egg·yet 
közzttlöl{ azo1111al félre leltem szá111oclra.V edd szc
retetlcl l)aráto<ltól.- l\Iár ell{észi.ilt 'fralt11ernél az 
t'1sö l{ötct is, 111clly a' Szí,'l{épzö Rcg·ék.ct 's })a
ramytl1el{ct fog·lalja 111ag·aba11, 's az No,,c1ubcrbcn 
a' Gcssncr' n1u11l{áji11al( első I(ötctö,·cl fog· l{ia<lat
tat11i az Elörcfizctöl(11cl{.Várd a11nak idcjé]Jen tölcn1 
azt is.- _A.' l\fc<lúr<l ,·agy Sze11t IslYá11 vúsárára je
len-meg· a' ]1ált1lsó l1áro111, 111erL a' l{özbülsü l1úron1 
�Iarlziusban lesz !{ész. Ig·y az anntLnciált 9 I{ötct
tcl Il)'Otnlaló111 ell{észü1, 's talá11 reá l1ag·yja 111agál 
vétetni, l1og·y 111ég· l1,íron1 l{ölclct ut,i11a eresszen 
a' kile11cz11cl{. Ezc11 Xll J{ötcllcl be fog rel{eszlclni 
a' Szép LilcraltLrai osztály. Alil{or, 11a 11cli:ic lct
szcn<l, a' többire lépl1ct által. Csal{ scg·élytctnék 
ig„ycl(czclc; rncrt lúlod l1og·y a' 11yomtalás rne11-
nyiuc }{Cl'llll1cl. 

(;1 ü11cr a' ('nn<í,·a' szt;[ l I>s;i cl1<;jét 11g·) dol
!{Ozta hog·y cz.t'Il lt!r�·n11 l\i 11t•1n is111('l'liPl ni azt ,lz 
istc11i leúnyl, n' h.i 111<-ltú , ala .\n1orlúl .Jpg·� ('!--1;-

11el{ , úlnszlalni. () co11to1trha11 11agy J11í, ész, ·s ill 
ki lép<' l"aclijúhól, azért �. an a' Illltnka cg·é:-.z<·11 
ell1ilJíL,·a. I{t;l'l('nl 'l'rallncrL ltog·)' ,·c·ssc el, d<' 11<·n1 
l1allg·atta ta11úcso111ul. - l)<' bezzeg· sz<;p a' Jol1n'

keze últa1 111clszcil 11ag·y polixút·' h.1'p<' ! )lintho!.(� 
az OrúlL 11ag) ocsl{ú11 h:t!fyú .Julin, cl h.('llc 111arad-
11í u' 'l'acittLszlJöl ,·<'lt jlotlú11al\ alüla: 

Civitati !!;l'andc cins dcsidcri11n1 n1a11sit per n1cr.·o

J'ian1 vir! ulis. 

l\Iég· 11c111 tu<lo111 ezc11 írúson1ra 1nit 111011dn-
11al{ a' S0n1o�·)'i Gcdeo11ol{ . .1\zérL 1nondo1n e' 11c
,·ct iri 71l1trctli 111crt huic t111i 111ultos )larios incs
sc. Elrén1ülnél l1n t•rtc11éd Lülcn1 l1on·y e' 11é,, aiall 
kil{ la1)pang·anal{. Jlél l'hilosoJJh1ts1i1t/1, is rt;szl , ('11

l)e1111c. É11 ezt n1cg· 11c111 fog·l1alo1n. Idealista 1nind
a' l{ctlö, és a' 11yclv' (lolg·úbat1 111ég· is diihi,dl

( követője az En11>iriClLSOl(11al\ . ./1 'i'f')'!,!Clff ((. 'i'cyccc-

([a. Ncn1 nc,·ct11i l{cll, l1anc1n n1eg·czúl'ol11i a' n1il
a' Daylía' és 13úróczi' életéhc11 111011dollan1. Csalc
fiogy az lalií11 épc11 olly 11ch{;Z, 1ni11l 11e,·etni ig·(•11

k.ö1111yií. Jlialtan1 írl1al11al{ í1j 1nt·Q· új i\londolato
l{at és a' 111i11L l1allon1 l"t:pzelh<·lcll<·11 , asla!rsúgú
Pasc1t1ill< 'l\ct: én l1allg·at11i fogol{, 's azt 111011clo111
a' 1nit IIuss 111011,la a' 1núg·l)',t11 (rog·ns) 's az Td-

'25
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rczílö a' l(crcsztfún; 's azzal ;.íllol( rajtok bosszút 
hOf!'�' an11yi g·o11ddal és csí1111al írol(, 1ni11L n' nien

�1�it _ez a' ](ölet nitttat azol(11al( a' kil(11ck szabad
1lcl111. 

Elj szcrc11csésc11, l(c<l,,cs l)aráton1 ! Felelj, 
l1og·y ltldhassa111, ,·cltc<l e lcvclcn1ct és a' 111t111kát 

, 

.

n1crt 11cg·y !)Úr l(éz ciltal 1ncg·yc11 J 1ozzúe,l, 's íg·y 
elveszhet. 

tisztelő Lar,ítod 

Jiazi11czy l"ercncz. 

l{isncl< ,·ersci llll!g 11en1 árt1ltatnal< n1crt csak 
n" clsö l(ötcttcl l{észülltclc-cl 'fratt11cr. 

�a l(ö_iry�l(ötö _cl a' Báróczy cxen1plúrját Jiijú-
11osnah. talaI11a, 1n111thog·y a' 6dil{ ,,ag·y 7dil( l(ö
t�Lbe11 a' 14clil( ívet hijába l(crcslc' ino11djad ne
ki' l1og·y azt a' init 11c1n lel' h.cressc a' szo1nszéd 
l(ölc_t' l�Lolsó ívé11cl( i1<5g·y utolsó laiJjain. Ig·y jár-
lai( itt is a' l(öny,·l(ölÖI( ezzel. 

(A' levél' h{�t,ín : Tekintetes �7.Cnt(;)·örg:J·i .Józ�cr

Orvos Doctor U,·nal· J) l , . •- , ·
.. . 

'- e , 1 e ez e n u e n . �T un k :u n 111 a k 9 -di!;. 
kotctevcl). 

.. . 
�ZEXTGYORGYI JOZSEFIIEZ, 2 !l J 

LXVII. 

S:icphalom Dr<:. ':iJ 1'-1-1 

Gróf Dczsö[fy Jóscf írja l1og·y az ,íllala Ncl\ed 
ltiildö l t Bácsn1cg·ycin1et l(czcdl1cz szo l�·ál l alla , dc 
n1ég· eddig· rnag·adtól 11cnt ,·cttc1n hírt crú11la. 'ft1-
<1ósíts, ,·etted e? 1\zolta SzíYl(épzö Ilcg·éin1 0s 
Para1nyll1cin1 cg·g·y l{ötclbc11 jöllclí.-l{i. �lost Gess-
11cre111 11yon1tattalili. l{ét l{ölcthcn. Dc 111indczckc'I 
111ég· scn1 lálln1n. Olly bajos Pcslrül ide ,·alan1il l"ap
ni ! Ifa excn1plúrolí. érl(cz11<'l(, cl)lJÖl is szolg·álol\. 

rfrallncr írja }1og·y a' llli ]\ÍSÜl1lí. ''Cl'SCÍllC]" [

l\.ölclc kijött. Elöllc a' l{épc. 1\' Zdil( I(ötclnch: uj 

cszlc11dörc lí.cllclt clkészül11i, a' 3dil{ 1;,cl)r. elsü

_jéig· l{ész lcszc11. i\Iég· czcl(CL scn1 látlan1. - I-Io

rúlzúnal( 1\lssa (tt1<lnillil( az Epistolál(é) k.czern-
ucn ,·a11. 

Láttad e Dö1Jrc11tcil? J�"t n1úr l\érdczlcn1. I}<· 
11e111 feleltél reá. ,,rcssclé11yi a' n1c1g·a 26-28 esz
i c11tlüs lJarúljú,·al i11lí.áblJ 1ninl 11e, clüjé, cl 72 <írnf

() � .. "J .....
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tülle 11úlan1 3-6 Nov. Az Pri11ceps ,Jt1ve11tt1tis Hun
g·aricne, l)ataki pedig· a' szcretclrc leg·111éltóbb cni
bcr ·s az i<lcúlja a' 11e,·elöl(11eh:. 

l�zt ig·c11 h-.ésö éjjel, félig· val(Oll és, a' 1nint 
lalo(l, 1g·e11 siet,·c íro111. Élj szere11cséscn, licd
\ cs llarálon1 , tiszta és széplell{Ü férfi , a' Tiei<l
dPl l'\ikct tisztelcl(, csólíolol{. Ajá11lo1n 1nag·ama! 
l)arát�,íg·odl)a.

Ii:raz e I1og·y Prodirector Hatvani 11cm csak 
Pctpista, J1a11en1 Sacer<los is, sőt Al)bas? 

Jfog)r Curre11st cresztettcn1, 11e I1i<l<l. Ecray 
IJ lf ::, ::, el tit se111 írta111 , 11cn1 is f og·ok. Hadd <lühödjc-
11eh:. E l)Cro si 1nuo,·c ! ezt líiúltá Galilaci és <'IL

• 

.. 
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• 

LXVIII. 

"-1:i·pltalo1n
) 

Jan. 20d. 1s1r-.

l(cclvcs bar,:iton1 ! 

Ez a' levél azoh:11ak szá111ol(lJa11 a' n1cllyel(ct ez 
cst,·c írolc , a' 11yolcza<lil{ , Jlcdig· c�ru·)·ilíc cg·g·y 
egész árkt1s11yi ,·olt. Alkaln1asi11t cll>úff)'H<llan1: <l<' 
a' ,,cJccl való l)arátság·os csc,·cQ·és fc,1 l'o!.!ja élesz
teni zsilJl)a<láso1r1at. -

Csali.11cn1 111cg·pirítasz azo11 l{üszü11r ! lel 1ncl
Iyct líis c1jú11clékon1ért Il)'t1jtasz. Fogadll l(cd, csen, 
uz 11clícn1 elég. Eg·)·cJ)ct l'.ig·y scin adl1ntol{. -
, 

Epe11 n1a vcszcn1 Hcln1cczitöl a' l1írt, J1og·y 111ár 
czclc11cl{ l1ar111adilc I{ötcle is cg·észc11 clli.észiilt, 
mclly Gcssz11cr11clc első li:ötctét fog·la1ja n1ag·úl)an; 
most a' n1úsodilí l(ötctc ,·a11 sajtó alatt; 's íg·y 
l\Iartzit1s]Ja11 cg·g·yszcrrc 3 ](ütctct ,·észcsz a' lcg·
clsö utá11. - Apríll)c11 Ossziú11 111cg·)·c11 sajtó alá, 
mclly cllc11c111 fogja z11díta11i cllc11ség·cin111cli. 11ag·y 
scrcg·ét, 1níg· l,ig·ó Jo11atl1ú11 a' Sdili. l(ötcthc11 azt 
látatja ,·clcl( , l1og·y az ö 11ycl,·el(c11 é11 is tullolr, 

--- -111!1 1111!---"'l!QPIIIICr-------a::;1 ·-----.....,.,...,.,.,..,., ---·----·- •
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ha al(arolí. 1\ lca jacla rst; Islc11 LtLdja , 's é11 i� 
ti1do1n, 111i lesz bclölc. \' ég·rc lút11i fogjál( J1ogy 
, alút 111011d Cicero, I1og·y st1t1s est .cuic1uc J)Oe-
1nati (scri1,to) sonus. Csnl<11r111 n1i11<lc11 posta11ap 
vcszcn1 a' hírel(cl , (lolg·o111ba11 111il< történnek. 
l(orholódjunlí, (1g·3, az jó; 's ,•ég·rc az oscillatio 
11tá11 111cg·üllapodt111l{ a' 1101 illil(, 's c11)'é1n lrsz az 
a' clicsöség· , söt I1a élcli addig, az az öröru, 
J1og·)' ezt a' 1ncg·állnpodúst é11 hoztam-fel. - 01-
,·astacl e 1ncg·int Pctl1ét? Gröf Dczsöífy az, a' ki 
t>lly dcrcl<asu 11 szóll. Pctl1c azt 1nondja reá, l1ogy
l(cll 11jítás , lccll (1j szó. Dc azt is n1011dja,
J1og·y sok csal< sok. Dc 1101 a' líöz JJ011t a' sok 
és lic,·és Jc0ztt? Nc]<ctn nc1n lel1ct sc1nn1i l<edvc
sebb 111int l1a cllcnc1n szóllnalc vag·y ír11alc. Solcat 
t11dol< n1ár 1nilí 111011dat11alc, és íg·y fclcll1ctel{ reá. 
l\1ert reá felelni l{önnyii, a' 1ni11t 11g·)'a11 eddig 
láto1n. i\Iúr 1nu11Icúba ,,an co·o·y Dissertatió1n a' 

t, t"I 

Ncolog·isn111sok' 1\pologiájúra, 's épc11 ezért sze-
relem J1ogy elle11l{ezöi1n 111ngolcat kipttSl{ázzák. 
Jioln1it n1cg· scn1 t11dnélc e' néll<iil úlinod11i. 

1Icln1eczi Philos. Doctor, Piarista ,•olt, dc 
lcvctcllc a' Calasanti11s' fek.ctc r11háJ.át 's ,,i}üo·i 

' :::, 

c1nber lett. Pcste11 Sisko,·ics Úrfi !(örül ,·a11 1ninl 
cn11clc l\Ic11tora. l(1tllsúr ad 11cl(ilc l<osztot J)énzért, 
Bcreg·szúszi Patal(i Exprofcssor Urnak pedig· l(osz
tot és lakást ing·yc11 , 's Lalú11 ,·cle íratja Ujság
lc,,clcit. Ez a' 111ng·)'ar11ál 111indc11 11yel,·et i11k.úbh 

• • • 
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tudó jó cn1J)cr inost cg·g·y tíz úrl{uSn)'Í 111u11l<ál 
nyo1nlattata (le forn1atio11c YOctun in ling·,,a 1na
g·)rarica. Azt n1ég 11cnl lúllan1 , Yala1nint lulajdo11 
dolg·ozásain1nalc n1úr incgjclcnt 2 darabjút se111 , 
és a' I{is ,•erscil; dc 11ck.cn1 t'1g;y lctsz.il{, l1og·)' 
n1íve l(cvesct fog· érni , 111<'rt Zsidó , .1\ral)sz , ·s 
Iste11 tt1dja n1ilcet cn1lcg·et, 's 11rn1 cln1éllccdclt az 
U11iversalis Nyelv Grarnn1aticúja felül, 's ncn1 ol
,,asla-111eg· 1Icrdcrt iil)er dcn Urspr11ng· dcr Spra
cl1c, se1r1 rég·ibb és t'1jnl)lJ n1ng·y. l(üny,·einh:ct a· 
fig·yelcn1rc 11en1 1néltózlatja. 'S ez ig·en fo11álí n1öd, 
a' 11yclvct ta11ítani alcarni. 

Dc által térclc arra a' 1nit érteni al(arsz. :;\J 1

111i11<l élü11l{, 's fcles6g·e111 csal{ncn1 esztendei �fJ'en

g·éll{cdésci 1ltú11, 111cllJ'clc azonba11 úfrylia 11e1n cj

tctlélc, jobua11 va11, dc gyeng·ülni, örcg·cdni k.ezd. 

GJrcrn1c lie i111 sokat s zen Ycdt e 1( a' g·i I isz túl(tül , 's 

llivúlt a' lcg·nag·yol)lJilc a' 11yal(úba11 érzé azt solc

szor. Eg·g·y idő olla ezt scn1 IJanuszolja, 11011<1

mco·csell l1oo·y sírásra fal\asztolta. -
t, "' 

A' skúrlútos forrósüg·o11 n1t•g· úllal 11en1 es-

tek 's cltöl rcllc<relc, 1nerl az ()ryosolc azl
' 0 

n1ondjúlc l1og·)' az c]lc11 alig isn1crncl( szcrl. Jlclly 
lccseriiv<� tcl1ctné az 11el(c111 az életet ! l�lsübb 
lyún)'Olll és clsüblJ fiain , Eug·énic és l�n1íl, ltoz
zún1 ig·e11 hasonlítannlc; ig·c11 1né�· l"opo11yújol\' 
all(Olcísúha11 is ; az olly dúczos n1int nz enJ·é1n. 
A' fiain csal( a' l(é 1( sze:n1cl len p I a a1ryj ú tö l , Jeti-
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lünl>cn n1ég· l1c1jtott I1átn is c11Q·cn1 árúl-el . .l\.z c111-
!ílc!L Jeún)'On1 az é11 fa,,orílc111, a' fitt nz al1)'ja
rn,·or(je. Eug·ér1ic n1ür dcrch:nsn11 11crorúlja cg·g·y
fra11czin ('on1cdiünnl{ rolljüt jó claral)ig·, 's cs11dá-
1,ísL <'rdcn1Iö iig·)'csség·g·cl rajzol sza]Jad kézzel és
.-Isö lütúsra. ]�zt 11cl{<'n1 li.üszü11i, n111nzl c1z n11y
j(u1nk. Nc111 al{arol( é11 adni g·ycrn1cl(ci1n11ch: csil

lor1ó Cultúrút, dc llctsz1icíll,rttót. Ezt ad11i lcell)
t·� ezt ad11i 11elíc1n örö1ne1ri. Vetted e Ló11)·ai 1\Icny
hérL és Ii:is ln1rc Ural{ által io·c11 sicL,'C írt lc,,c-

t'l 

i<'nict, 's ,·irág·n1r.g·,·ai1nat? Elelíc<l n·1cg·n1aradásár1 
' 

szí,·c1111Jöl örYc11delí. Erzcu1 l1og·y 'l'c is szereti> 
alya ,·ag·y. l{át azt írta111 e, l1og·)r a' rcá,n is fa
ialis csztc11<lö 111ég· azzal tcrl1elc, l1og·y Ujhelyi 
pi11czén1ct fcltürlél{ , ]Jorai1nat cll1ordtá1<. ? Nincs .. 
sc1n111i 11yo111a. ülcllek:. A' 'l'cl(. asszo;.1yt szíYcscn 
lisztclc111, g·)·crn1ckcídct csc>l{olo111. 

'fa,·aly g·,íncsolci<l az cing·cbiirg·cr11 sz<Ít, mert 
rossz dcrivatiójt1. - Ig·azad ,·a11; jól li.cll <lcri
Y,ílni. Dc l1út a' 11.ccl1ll1a1Jcrcy jó llcri,·atiójt1 szó e? 
- Ugy (le él11cli: vele. - 'fc]1,it e�_rg·ylior rossz
volt. - Lcg)·c11 rossz dcri,·atiójt't, l1a jó dcri,,a
liúju ni11cs , csal<. lcg·ye11 sziilisé,ges, és szé71 lc
�)·en a' szó.

• 

.. , 
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29i 

Széphalo111 Aug Gd. 181!'.>. 

' 

Edcs barütom, 

Lc,·clc(l cl fog·ott ,·olna pirítani I1n szí, crn ,,ád0I

l1atolt ,·olna. É11 1nng·an1 elült tiszta rHff)'Ol\ ,'s í1Q"y

l1iszcn1, J1og·y l1a lalá11 clúntacl is n1úr , úrni lt1-

dósítúso1nat, te clötlccl is Liszla ,·alél(. Barúlon1,

a' lii ll)'Olcz e vng·y l{il('ncz l1élig· oda ,·a11, és a'

ki l1aza érYé11, l{é1ryl<'lc11 ,·olt ()ssziúnt, n1cllyct

n1úr ta,·aly liészc11 Larla a' 'frnltncr sajl<,jinalí, az

Al1>l1á11 ](cz<l,·c az 0111cg·úig· t'1jra <lolg·oz.11i, inert

az Al,, ardt 11é111ct Ossziánja, 111cllyct ö csal{ 13écs

l)c11 l"a1>a 111cg·, (l1ololL lícln1cczi últnl fél cszlcn

dö olla 1nindé<r rc111élt n1e<rl(a1)11i) azt lllltlalla 11c-
t, 0 

l{i ]1oo·y üsszíúnnal( 111i11dc11 Cff)'éb fordílúsai Ölet
' t'l 

a' 11tag··yarra dolg·ozús alatt n1cg·té\ esz lettél(, - az

ncn1 , élkcs, ha illy ]1osszt't idő alatt n1c�r 11cm

szóllal is. Júl. 21(lili.é11 ,,ég·zetlc1n-el a' 111l1nliút,

's azolla a' n1cg·olYasússal, I11dexcl\l\cl clc. lJíbclö

dö111, 's holna1) lcszcn1 1>ostúra 'l'ratt11crI1cz, a' mi

mécr h.CZ('111bc11 ,,a11 111crt ai clsö Ii:ölctct, 111clly
0 ' 

,,.. . _... . 
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oda postá11 111c11t, 1nár l{iral\lúl{. Ig·y ,·ég·rc szaba<labb 
vao·)10l( 's J. ól{Ol' ért 111co·1)irító le,·clc<l Hoo·y azon-

::- ' 0 • 
t, 

1Ja11 Yúdodat 11cn1 érdc1nlcn1, l)iz.onyítjn az a' csomó 
nyon1talvú11y, mclly asztnlo1no11 áll a' Nag·y Gúbor 
Url1oz 's Die11cs és l\Iil{lós Öcséin1l1ez szóllól{kal 
cg·g·)'titt, és a' 1ncllycl(et tnlá11 vnsúrl{or ,·cn11i fogsz. 

G. B. V .... Ural l1ozod-clö , 's lálon1 l1og·y a' 
�Iélt. Gc11. bcszéllé ncl{cd l1ogy pcrlé11l{ a' ma
g·)1arsúg·' cl0Ig·úba11. - Azt íro<l I1og·y a' Gc11erúl a' 
te érteln1edc11 ,·a11 l{érlclí. ,,ao·y l1ao·,,d-cl vao-y . t, �J ' 0 

' 

ezt 11c 111011dd.-E11 ritl{c111 al{adtarn-cl l{e<lvctlcneb-
l)űl 111i11t al{l{or. 1\..' Generál a' n1it ,·ítat, 11ag·yo11 
szol(la vítatni; l1a ellenkezője in1pcrtincns le1111i 
11e111 al(ar, a1111al{ cl l{ell nénrúlni. En azt l1itte1n 
hog·y eg·g·y illy fcji'.i eg·g·y illy tapasztalústL Ur, a:r, 

' 

az Ur, a' l{i Búróczi11al{ l)arálja ·volt, és íg·y né-
l1a tülc l1ol1nit ]1allhatolt, n1i11t a' l1og·y u' 1nl1zsi
kus cn11Jer barátja , ha 111ag·a 11cn1 111uzsil{us is, 
vég·re h:ap l1oln1i isn1érelel(ct a' n1t1zsil{ában az ál
tal l1og·y 111t1zsil{t1s barátjá,·al társalkodik - nem 
szóll11at 11g·y a' 111int azol{ szóllhatnal(, u' l(il{ köz
zé 111ag·aclat le 1nég· czc11 lc,1clcdbc11 is, szá1nítani 
nern szég:)1e11léd, - azt l1itlen1, és soha sol1a in
liúlJlJ 1ncg·csal,·a 11e111 volla1n. Dúr csal{ azok, a· 
kili: érzili l1og·y 1nús eg·ész életét nzo11 facl1ban 
lülLYé11, a' 111clly ncl(ielí. idcg·cn 1nnrada, ne vol-
11á11a\( oll)' [elclle készcl( azL tenni fel n1ás felül 
hog·) annal( cg·észc11 cln1cnL az esze , n1ert az 

2 9 !l 

ncn1 úg·y ítél 111int Öl{. - A' 1Jeszédrc én a<lél( o-
, 

l{ot, 11e1n a' Generál, n1clly c11nclc az llrnal( tisz-
teletére van 111 o 11dva. 1't1dn illil{ azt l1iltcn1 111 i n,l j ú 
feje 's LtLdon1ányai 's tapasztalása 's a' D,iró<.:z.ival 
,,aló barátság 's a' l{lopstoGl(' lútúsa 1nialt /s hall
,rán 1793, 11ogy a' Patal{i Szabó D<tYi<l n1ellclt 
pcrorált, l1og·y a' n1it a' Gencrúlnal{ <'g·g·y 1\uftrilt
ja fel öl l1allék, 11ag·yítás ·volt. Dc a' Gen. líato11á
sa11 belé t1g·ra, 's AI1nási Púl Exet. hozú-íel, a' lí.i 
t1tdo1nct1iyos fej) és ?'gy lttll 1nctf;yc11·1íl is - (11c
g·att1r conscc1ue11tia) - 's azt niondja , l1og)' ö 

(tt1d11illilc Al111(lsi) so11a scn1 olvas 111ag·)'ar l(ön)·,·ct, 
l1a cg·g·y bizo11)'0S cszte11dünél ifjabb annus i1n
pressio11ist lát rajta. - Lútván n1cg·tévc<lésc1net, 
tisztelettel al{arélí. clhallg·at11i, dc az 1chctctlcn 
volt. - Barátom, szo,norl'.L dolog· , 1nidü11 azol( 
ah.ar11al( lcczliézni, a' k.il{ 11cn1 lanttlnal(. - Be
reg·szászinalr is ez a' baja, ·s ővele 1najd ölbe l{a
pt1nl(, dc l)arálsüg·osu 11, inert én Ölet szcrele1n és 
szá110111. Otct, a' jún1borL és ártatlant, 1náso!( lü-
zeltélr rcá111. 'fiszlclc1n l>cnne azt, hO!fY inl(úbb 
szerelte i.icryét n1inl cno·en1ct: dc azt nC'm lisz.tcl-

t"'t 0 

l1ctc1n 11og·y, l1a ír11i al{art, cll;l>JJ 11c'1n tanult, 
� 

11 

l10Iolt Pcste11 lévé11 tantdl1atolt vol11a. () z�idóúl, 
:\ral)szí1l , Sza11szh:riltül etc. tud , 1nindc11l tud , 
csalr n1ag·yar(1 l 11e1n lt1d.- �Jidö11 a' J(nllsúr szol>á
jálJa11 cgg·y T„ilcrarius Co11sesst1sl111l\ ,·olt, azt l(ér-
clé l1ypocl1ondriai clszc11<lercdéséböl felocsóclvún a' 

•
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l1ang·ra, 11og·y l(i az a' Pápay? - 's azt1Lán, l1og·y 
lii az a' Baróti Sza])ó Dú,·i(l 's csl(ti<lL l1ogy se
rio 11c1n t11dja, 's 11cn1 tctleli 111ag·át lic,·élyc11. -
·s 11c111 jol)]) ,·olt ,·ol11a e az Úr11ali elébb 111ég a' 
rossz Iróh:lial is , a1111·yi,·al i11l{ább az ill)'Clíl{cl 
1ncg·isn1crliC(lni, ·s (1g·y ír11i l}l1ilolog·iai Dissertati
<>L? Szcgé11y cn1bcr ! elég· 11icztclc11ség·cl(ct I1ag)·a 
n1ag·á11. - (P11rista ! rossz(1l ,1a11 e 1no11cl,,a itt a' 
Blüsse11 ?) 's 111cg· sc111 úln1odja ö, 1nclly liö11nyü 
<>tet t1' té,·cdhctetle11ség· fiját azol(11alr tc1111i 110,,ct
ség·cscl{lié, a' l(il{ f elöl ö azt l1iszi, l1og·y a' nycl
,·cL azért ro11tjüli 111crt digiLo 111011straricr ól1ajta11al{. 

A' 1nint lúto111 111i cg·yn1úst l>olo11dol(11alr 11éz
züli. l\Iincl a' h:ét félc11 l1olo11<lolr ,·ag·y11nl{ e? csak 
cgg)·il(ti11l( e az? ,·ag·y cg·gyiliti11l{ sc111? az· nagy 
lrérdés. 'f c az a11yúcl sziizcsség·é11 cll{övctelt erü
szal(ot c111lcg·etcd, 's a' 11yclv ge11iusát. Ig·cn is 
oll)·a11 ,·an; <le é11 úg·y l1iszc111, I1og·y a' 11yelv' 
tulaj(lo11s{tg·ai ig·c11 jól l1aso11líta11alr a' 'fl1colog·u
sok dog·n1ata fidci cssc11tialiájil1oz; a' ,,al{ 1ni1ident 
annalr 11éz: a' l{i 11c1n ,,alr--- 'S az az erö
szalr, a„ a' sziizcsség· ! Barúto1n, te tt1<lo<l, mint 
Or,·os, l1og·y a' sziiz sol1a sem szlil; l1a tcl1át a
h:arj11l( l1og·y sziiljü11, 11e féllstil{ sztizcsségét, ne 
még az cröszal(lól is, 111ert az is sol{félc, 's van 
ollya11 é<lescn esö crüszalr, a' 111iért 11c111 fltl11alr Bí
róhoz. l\Iaga a' n1cn11ycl{ országa is az cröszal{OSO
ké ,'s lu<lo(l-ag·it cu1n }1on1inc tanqt1am ct11n stipitc . 

• 
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S .... Löl lrérdé1n : ol,·asln <! l)rof. Úr I>ay
l{a és Báróczi előtt Exct1rsión1aL? - Ja. - J�rn
lél{czil{ e n1it 111011dla111 olt - Ja. - l{érl1ct11rn1 e· 
itélclét? - szí,·csc11. 'S alrkor cll\ez<lé: lTnscr<> 
S1)racl1c ist oric111alisc11, Sic ,vollc11 iltr dc11 Scl1n1ticl{ 
<lcr Occidc11Laliscl1c11 gebcn. Scl1r schö11 ! 1\l>cr <la 
<ler Gc11i11s (lcr 2 ,·crschic(lc11 ist, so 11111sz <las 
nicl1t a11dcrst als o·a11z a111aJo·a1nizirL 11icht ,v1·f\ 0 � ' � 

bey ci11cr 11111siviscl1c11 .1-\rl)cit. - Szent Istc11 az 
eg·cl{]Jc11 ! l{iálLán1. l{érdczlc111 tőle, 111ilJc11 }{ercsi 
a' 1ni 11yclvtinlr oricnlalis1n11sát, a' szól{ l1ancrzú
sá])a11? a' szól{ flcxiöjiba11? a' szól{ ösz,·c for1�sz
tasába11? a' J)hrúzisolr])a11? a' l1é,, fcslésc]\l)e11 -� 
ké1)el(lJe11? - S ... rcltc11ctesc11 clal{a<la, 's ösz
vc zavarta n1ag·át. - Ura111, 111011dá1n, Lccl(l ezt 1>a
pirosra. - Ig·érlc. Azt 111011djúl{ l1og·y 111indég· íf:,;y 
szolrott 111ilror így jár. 

BaráL01n, Li 1ni11dég· IJCrcllcl{ , <le ann)'Ínak_ 
vé,,é11 a' 111i Da)'l{a és Báróczi elölt 111011dya ,·a11, 
1ni11tI1a az n1011dva 11c111 ,,0J11a. Ne pcrcljctcl{ e
lébb, I1a11c111 al{l{or nrik.or azt fi!rycln1clcl\rc n1él
tózLatLútoli. 1\l{l{or a' leg·l1i<lcg·cl)lJ ,·érrel fog·n<lo111 
a' czáfolást és olrlatúst. - Jól rosszúl 11éz-l\i --

. , 11e1n JO - 111crt li o 1i 1i ct 1i? - J\lost 111ég· azt 1� 
l1allá111, l1og·y 11cn1 jó ez: 1ie1n <illo1n-!ii, ,ich lia1111 
t·s 11icl1t a11sst�I1c11, 111crt az ffCrn1anisn1l1S. Elíu1-
ta111 a' l1aszo11t�la11 és sil{crctlc11 J)Crl. i\én1clly11él 
az múlatsüg·. E11 111ús 111(tlalsüg·oL is isn1crcl( 111int 

•
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azt 11éz11i 11og·y Bereg·szúszi az l'.1j l(apt1 elölt l1og·y 
cst1dáll(ozik. 'S l1út 1nil(Or osztá11 l{isíil, l1og·y a' 
l{npu 11cn1 11j, dc ö tévc(lc 111cg· l)e1111c, 111crt ncn1 
11éz le 111 i az l.'.1j ! 

Ii:élcr Sú111tLel Úr i\I0zso11�rba11 ösz,·eis1nerl(e-
tlc ,·clünl(. i\lcgtt1clvú11 Yég·rc l{ilc ,·ag·)'u11l{, l(ért, 
l{éti)'Szcrí telt , 11 og·y ,. isszaj ö,·ö!Jc11 11úla szúllju111{. 
Ötc,·l'11y 111cllelt clrcpülc szcl{crc a' n1ié11l{ n1ellclt. 
's é11 dispcnsállatni l{éré1n 111ag·a1nat. üttl1011 a' l'clc
ség·cni , 111011da, 's 11c111 dispc11sált. Ott ,·alél{ te
l1út, 's 1ncg·szcrctlc1n ezt a' ]1áznépct. A' Pap 
l"úl)ri ,·clü11l{ ,·acsorált. 'l'tLdal{ozódék fclölccl is.
l{ist 11cn1 lútta1n. 01111a11 'l'étrc 111entc1n, l1og·y Pá
pa és Zircz felé lérl1esscl{, <le 'l'élc11 n1cg·értén1 
lt OffY se Púpay 11i11cs ottl1011 , sen1 Dréla a' Zir
czi i\púttLr, 's íg·y a' Dt111a 111cllctt tcltcn1 í1tarnat 
l1estig. 

1\' Philologiai tcxt elfoglalú a' papirost. 'l'a-
11t1ld-111cg·, édes ])arálo111 , 11og·y n1i jol)b <lolgol(
rúl is szólll 1atunh.. Bár csal( ti , a' li.il{ rcstcllc
tcl{ ta11t1l11i 's 111inl{et 1ncg·érlc11i, l1ag··ynútol( ab
ba e' pert! ])úr csalr cg·g·y Szcntg·)'örg·J'i szég)'CJl
lcnc eo·o·y fclc11 úlla 11i azol(l{al a' l(il{ az iclvcs-

�o 

ség·ct a' lúg·as l{apt1 és széles 11t í1tjá11 l(crcsil{. 
Ossziá11nal( Bc,,czctésébc11 .r\l1l,vardt11al( cg·g··y sza
' a lesz fcll1ozya ! l)c 1\dicLL n1i11clc11 perlés 1r1cl
lctt, édes barálo111. C'sól{ollal{ 111ag·adat, a' 'fek. 
..-\sszony' l(czeit, ·s l{cdYCS g·ycr1ncltcidct. 

.. ' 
S7.E)i'l' GY U ll GY[ J U :t, SJ<: FIT E :t,. 

LXX. 

Széphalom, �ug. �9,l l"l� 

l111hol cg·g·y cso1nó 11ycl,·rontói firl{álús azoli11af{
bossza11tásol(ra n' kil( i11l{ább fc�llil{ a' 11ycl,· szep
lötlc11 szüzcsség·ét, 111i11t etc. -- Eg:gy cxpll tarts
1naga<l11al{ , a' másil{at ad<l Nag·y Gúbor (rr11al(, a'
l1ar111aclil{ és 11cg·J·rdil( a' Die11cs és )lil(lós öcséi-
1né; !(érlel{, Lalál<l 1nódJ.Úl ]1oo·y a' l(cttüt co·o --'-·tilt� ��J 
akúr Sen1lyé11bc ali.úr \r .íradra .íltal li.ttldhcsscl dc

' 

reá parancsol,·c111 a' vivö,·cl ho<ry 1nco· 11c c11-' t' b 

gedjc ázni, ·s l(i 11c rú!rassa. - 'l'e és Xacry Gá-
, (.J t""I 

l)or Ur n1úr 1neg·lcaptútol{ a' J3úcs111c�r1·ci Ji:ölctét.
\'igyúzz tehát l1og·y a' J)ic11csncl{ és �lil{lósnal{ 1ne-
11ü cxpll)ól a' Bácsn1cg·J1ci ltölctc l(i 11c 1naradjon. 

)lég· é11 11en1 láttan1 a' �íondolalrn írt fPlclc
lct, 's n1i11de11 felül ,·eszel{ crci11tn tudös[lúsokat.
'l'u<lass(l n1indcn11cl , l1og·y ncl{e111 h<'n11c scn11ni
részcn1 ; 11cn1 is tndon1 n1icsocla, 110!1a Szcn1crP.
és l(ülcsey, a' kii{ azt írlálr, és a' !{ik t1cn1 csak

--?-· --... �-..,..----�-==---...___.._ __ _
gzu 

---
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cl 11cn1 al(arúk lill(ol11i 11e,·cil(Ct, süt Szcn1erc 11e

J1czlcl 11e, é11cl'- eh11araclásúért, bcszéllél( 111i ,,a11

llen11c, és 11én1clly 1ni111ict1s részét clöltc111 fel is

olvastál(. r\.z cg·észct 11cn1 látta111 . - A' Bol1óg)'i

11é·v 11c111 az ö,·él( , öli: azt felelte szég·)'C11líl(, és
11 

cllc11 c  1lrotcstúl11i fog· Szc111crc. ül( a' l\Ist úlLal-

a(ltúl( 'l'ratt11cr11el( azo11 l(érelc111n1cl , 11og·y azt

111cg·tch:i11tés és l(isin1ítús vég·clt ])ízza ,·alal(irc a'

l)csticl{ l(özziil. 'fralt11cr ezt cg·g·y ,·alal(irc bízta,

a' l(il 1ncg 11cn1 11c,·ezck, 111crt 11c111 tt1clo111, l1ogy

ezt akarja e tl1clat11i; <le csl(iiszö1n l1og·y ez 11cm

Heln1cczi ,·olt. - , 

Gc11cralis B. Vay l\Jil(lós Ur At1g·. 24(likén fél

<>rút 111ítlata 11úla111. Siclclt, 11og·y 1nég· éj:;zal(ú,,al

l,ajos fiját, 11e,-c' 11apjú11 111ús 11ap , 111cg·lc1)l1cssc.

Ncn1 sziil(ség· 1no11<la110111 , l1og·y a' l)t1risn1usz és

Neolog·is111ttsz elő 11c1n l1ozatott. Arról Bcrcg·szú

szival lesz szó111; clc elél)}) ,·clc 111ag·ú,·al 111cgol

vastato111 fclclclc111ct. Ör,·c11<lje11cli. a' l)uriszták

hogy olly ])aj11oli.Ol( al{ada. �li l1g·ya11 ör,·c11(liirtl{

11cki. Az é11 fcleletc111 clnén1íta11i őket 11c1n fog·ja �

rncrt n1cg·n1011dú az Icl,·czítő , hog·y szcg·é11ycli

111in<lég· lcsz11cl-� ,·eleteli.; dc sziil{ség· l1ogy a' ki-

11cl{ fiilc ,·a11 a' 11allásra, l1allja 111elly rész tévelyeg·.
' 

. .  

Elj szcrc11csésc11 , édes l(c<l,·cs !Jurátoni. ür-

,·cn<lc111 l1og·y fclőlc(l és l1úzn<lról ig·c11 ör,·c11clctes

hírt l1a11oh .. 1\z Istc11 tarlsa-111cg· a' , ilúg11al{ a' sz<·

rctclre lc�r111éltól,l>, lcg11e111csl1b lcll\ü c1nucrl.

_....., __ 

. . , 
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LXXI. 

Szé11halon1, Scpt. 15d. 181�. 

l{c(l,·cs baráto111 , 

A' l\lo11clolatra adott feleletet ,,éo·rc é11 is láttam.
0 ' 

tegnap cstvc 11írt ,,ettc1n Ujl1cl)1lJöl, l1og·y cg·gy

pakéto111 érl{czctt Pestről, 's azo1111al szaladlan1 's

úllal,,ctte111. �Iíg l1aza értc1n , ,·ég·ig· f lllotta,n raj

ta. - Nc11 1 csu(la ha S0n1og·yi 111agát ag·)·o11 Sltjt

,•a érzi, és S0111og·)'i,·al cg·g·yiitt az ő czinh:osai.
' 

Ugy l{cll ncl(il{. lfadd 111011djúl( : 111crito Jllcclin1ur.

1\' tt1tla1Ia11sá�{11nl{ kiilönbc11 is tl1Iaj(lona a' l(on

gás, 111int az iircs l1ordó11al{; dc az csal( tig·yan

rettc11ctcs , l1og·y czcli. az cn1l>crcl{ ta11t1Ini 11e1ri

at..ar11al{ , l(o11g·a11i al(arnal{. --
, 

E11 J Jccsiilctcn1rc 111011<ll1aton1, l1og·y a' JI011-

tlolatba11 sc1n a' g·o11clolat a(lúsú ·val, sc111 a' segí

téssel, sen1 a' corrccltirával, c�rg·y szóYal se1n-

1niképe11 , 11i11csc11 részcn1. Szcn1crc és Ji'ölcsei

l{ctte11 csi11últúli. ezt ])éczclc11; fcljö,·é11 I1ozzá1n,

4'lol,·astúl( azt a' u1i Dt1go11ics' 111ódjál)a11 , ula ír-

QL ea 

26 
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, a, t�s cg·g·y 1'.ét n1ús darabot; dc n1ég al(l(Or a' 
Hlttnl(a clsü dolg·ozásba11 ,,olt és a' l)racfatio 11él
lrül. Nag)·o11 saj11ú\on1 , l1og·y azt n1eg· 11cn1 tc
ki11lcltcu1, 's l10\n1il n1eg· 11cn1 szclidílellcn1. De 
í1g·y l1ill<'n1 hoft)' ük azt 1nag·ol( fog·júl(, a' l(é
sÜ} ) 1) i {lnlg·o zús aln lt. l,eg·i11l\úb b saj nú 10111 llCd ig· 
hoo-y co·o-y illy 111u11k.úha11 a' 'fc 11cveu for<lúl-

o t,� 

clö, n1clly 111úr 1nag·a is l(özel júr a' 111ocsok.l1oz.
kivúlt hog·y oszlií11 becsületed azzal 11cn1 sal,1ál
tatil{, hogy 'l'c 11e111 ,·ag·y cg·g·yil\c a' 111i rllc11c
inl(nel,. 1Ia 11cvcdct 11cl{il( clöhozni tetszett is, 
1ncl]1·rc tto-"'c111 11acrv szül(séo· 11c111 vol� t'1o·v l(cl-.. oJ oJ � , v ... 

lelt Y o l 11 n fel ü I e d !'-z ö 11 a ni u l( : li o g) 'f e n 1 i n u a· 
Pt1ris1ut1s 111ind a· .Xco]o<ris1nus c1nberci elült Lisz.-

::i 

lclclhc1t úllln1ss. Ilalljad , nllúson1at: - Ila én 
Ludla1n, an,ryiYal ii1k.<íbl> lia al{arlan1 , l1og·y cb
b c11 a' 111t111l{úl> a 11 f <.; 1 ö I e<l e 1111 él( e ze t 1 e g··y e 11 , t'1g·y 
én a' te l>arútsúg·odra teljcse11 érdc1ncllc11 ,·ng·yoli.. 
11g:y én a' 111a<ra1n o·"·c11o·cséo·cin111ck fclúldoztan1 � ü t,J O t, 

a' l>arátság·ol. - Barúlon1, é11 ill)'Ct 11cn1 Lehelek. 
's kérlek, hogy lJúr 111int fcíj a' rajla(l telt f1tés, 
azt 11cl\c111 lcg·kiscl>lJ rrszl>c11 se lHlajdo11ítsd. Es
küszö111 1nin{l arra a· n1i becsületes cn1lJer11cl\ 
szc11t, l1og·y azt n1e<r !)en1 úl1nodtan1 és ún11Jár " t'.'\ ' 

ezen 11clyig· csul\nl 1n1 1nrg·pattantan1 ncYeltcnilJcn, 
mert bizo11y a· l\ön)·,bc11 sok. s<Í is ,·a11 ,  lt1clo
rná1ry is .. - e' sorokra érY<:11, clal\a(lt 11cvcté
�(·n1. ':-. 1.it;l)< n u."1..io:�tu111 fújdnl111ndbar1, ·s nr1--
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nyira sajnúllan1 a' Lürlé11clet, 1ninlha azt é11 is 
ol<oztan1 ,·olna. 

Barúlo1n, én és l,1rsai111, a' Neolög·ok, lJolol-
,I1atu11l< i11 Jlraxi, dc theoriúnl< olly ,,aló 1nint a· 
mall1cn1aticai ,,alól{. 'fi n1indég pereltek. és - 11c
,·etlck, a' néll{iil l1og·y oliainl(ra fig·yeln1czni n1él
tóztatnátol(. Nag·y Gábort is Deureczc11 szi1ltc ·� 
ncvcllr , 's ö 111ég scn1 11c,·rt, ha hol1ni újítást 
11cn1 szeret is , 11en1 jaYalhat is; 111crt ö 11c111 
szii11t-1nc'g tnnulni, 's l(ész cJro�·adni a' valót. 
l1a az el0l)e lép. Ila ezt Nagy Gúllor Leheli 's te
szi, 111iérl 11en1 lcszi 's Leheli az a' 1(incl< a' (�rcÍ
tziák olly súl{ ado1núnyol(at adlal(? J�zt é11 1ncg
foo·ni sul1a sen1 foo·on1 ! soha sc111 ! - Dc n1111l(('l 

0 0 

l(ettö11l(<'L a' l)urisn1tls és Ncolog·isn111s Jszvchúbo-
rítani soha 11en1 fog·. 

Eg·) élJcránt én a' ltülcsey l\I011dolaljúnal( szí-
vcsc11 ürvc11dcl(. EL illic dii st1nt. l)e húr hog·-y 
a' n1u11I\út 11en1 ö n1ng·a vég·ezle-cl, és hog·y csal(
ticm rninde11 sorba11 typogr. crrort lclhctni. --

"\' etted e nyon1tatYúll) ai1Hat ·s ll'Yclciinct 'I 
1\ltaladlnd l' i\liklós és I)ic11es <>cséi1nncl( 's Xag·) 
(�ábor11,lk.? Élj szcrcncsésc11, 's larls ,•élliclle11-
nl'l( . 1ucrt az ,·ag·�·ol<, ·s szeress. 

-·--- --
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' 

S'zí-phnlo,n, Oct. 2-0d. 1815 

, 
Edes l1arálo1n, 

, 
'1�pr11 most. érlíezil{ ezelőtt öt nappal írt leve-
led. 'füled, édes baráto1n, ill)'et ól1ajtottam, ily-
1:fct rcn1é11ylette1n. Szcressi.ilí cg·ymást, 's legyt.ink 
igazság·osnk ne csal{ eg·ymás crá11t l1a11em önn-
1nagL111l{ <'ri\nt is; az t1tolsóért soha si11cs oh.11nk 
1)irúlni. Ne ,,ítass1111k sc1n111it, l{i,,ált 111idö11 clör<' 
lúlj11lí , l1og·y azzal l)oldog·l'.'1lni 11e111 fog·11111í ; <t'

,·ílatús yc5zedclrr1es dolog·: cl-el-l{apja az em
bert. Dc 11i11es sc1n111i a' 1ni felül l)nrát és l>arút 
11(' szúllhasso11; l1íszc11 az 1né�· az idcg·en11c]{ is 
szal)ncl. - lt' 111iL le esclcliszel Or,,os-túrsaiddal. 
l\ik h:özzé ta11úcslíozás ,·ég·etL hiYnttallúl-n1cg, l)i
zo1ryosn11 é11 is azt tcn11é1r1, ha ,·alal(i elalíadván 
dolgozüsaiba11, 111(1solíl{al ('ftgyi.itt e1 1g·c111eL is n1a
gál1oz szúllíta11a; h.in1011dn11úrn a' n1it g·o11dolok .. 
szalJaclon , ]Júlran, azo11 1ner1;szsé!J·g·cl, a' 1nel
lyet li::iztcm1né tett ,·olna a' bc},jn1 ,·etctt ]Jízo-

. . , 
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<laloin, 's ncri1 érze11ém 1nag·a1nat 1ncg·bánt,·a, l1a 
n1ás l1g·ya11 azt te11né cllc11cn1, a' 1niL én tennél{
n1ás ellc11. Dc l1atár 111i11dc11JJc11 ,,ag·yon , és l1a 
oll)'a11ol{rn terjeszh.cd116111 , a' n1i líör11)'C1n<'r1 túl 
,·a11 , 's 111!.ís cn1lékcz.lctnc, ]1og·y a' ,·0 11alo11 l{i
léptc1n, 11cn1 ,·c11nén1 ]Jalúl n1cg·szúllítúsát, 's é11 
is mcg·szóllítanún1 l1aso11ló csctcl(lJc11. \T ég·clüLLi 
leveled , édes barúlo111, líiforgata 1ryt1g·o(laln 1am
ból, 111idü 11 te, n1cg scn1 úln1od,·án, l1og·y 11cl{c1n 
az állal f,íjl1atsz, cg·g·y 11cl{en1 1g·c11 l(cd,·cLlc11 tör
ténetre cn1lékezlcttél , 's részt \'CYél abJ,ar1 a' 
1ni eng·cn1 hú11tott. Ig·azság·os ,·ag·yolí 1ncg,·alla11i 
l1og·y a' líif aliadás az é11 l1ibán1 , 110111 a' lié(l ; 
dc n1ag·at!rn l)ro,·ocúlolí, l1og·y n1úsodik lc,·elcín
J,cn CZ('ll f,í,jdalo1n11alí 1núr ne1n yc1la scn1n1i 11yo-
111a; és 11a l1ar1nadil{ le,·elell 11cn1 érl{ezctL ,·olna , 
1nelly a' sol{ és solíféle l)únlásol{ últal if{Cll is ér
zélíc11i1yé tett lcllíc111cL elrag·a<lú , n1in(l az nem 
türtént , 0111a a' n1i Lürté11t. 'fc a1J1Ja11 is111ét a' 
Purisnius' 'l'érítöjét júlszúcl ; olly oliokaL 11or<lál 
('lÖ, a' 1ncllyclí 11cn1 ol\.ol{, hibúkat ra]\.túl clön1br 
a' 111L'll) <'l{ épc11 11cn1 hibúlí, és ellc11s0g·í l)é1non 
a' l)ont)·i' cselédje·· sza\ aiL s11gallú tolladba. 1nel
lycl(röl é11 11c1n tt1<ll 1allan1 l1og·y azoh: 111ús11al{ sza
,·ai. Sajnúlo111, szí,·esc11 saj11álo1n a' n1i türté11t, 

, 
·s liérlel{ l1og·y kifalíadásornört bocsúss-1neg. En
azt 1nag·a1n11al( 111cg·bocsúta11i 11e1n t11ch1á1n, 11a azt
11en1 1nondhal11;í1n, l1ogy ez a' líc(l,·ctlc11 türl(nct

-���s-----�--... ·- cs •
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11en1 az é11 <lolg·om, l1anem valamelly Démoné. 
Feledj n1indcnt, édes baráton1, szeress rnint ed
difr, t;s érczzd vclcn1 eg·g·yi.ilt, l1og·y a' bci11lús' 
clfelcjtl;sc azoh: közlt a' l(il( cg·y1nást szeretik� 
az életncl{ c�rg·)•ik lcg·szcl>b ürön1c. 

' 

Ovja11al( e11g·cn1 attól az ég11cl( mi11dcn l1a-
talrnassúg·ai hog·y é11 Lé�re<l a' nyelv és Litcralttra 
c1ü11ozúsútól cltilla11i al(Hrjalal(. Csal( arra }(érlel(, 
édes 1Jarúton1, l1og·y cng·cn1ct l1ag··yj n1cn11i úla-
111011. J<Í, ,·ag·y rossz az ; elég J1og·y nz 11cl(c1n saját 
11ta1n. Jlnzt 1d11éli l1a azt 1no11danú1n, l1og·y a' rr1it mi 
1\"yelvronlöl( írunk, 11cn1 ér n111ryit 's ezerszer töulJct 
111int a' l)<'l)rcczen úl lal julalon1ra 1néllónak itél1 

, 

l)r. 13ereg·szúszi Llré és nz a' l >redikúlziú , a' rncl-
, 

J·yct fiup<'rint. 13úll1ory GúlJor Ur Dr. Szorr1bali fc-
lett 1no11da. Elj szerc11csésen, kc(lves l)arúton1. 
Szinlúg·)' szcrctlcli lisztcllcl( : 111i11t 1ni11<l<;g., ·s 
szinlú�ry foglal(, 1níg- élc le. 

- - ---

. . ' 
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!,XXIII. 
-----

R·.Géphalom i\,lnrtz. lld IP.IG. 

l rr1ho l 1ncg·ye11 5diJr , ödik , 7 di!\ és Rdilc I{ütr
lcn1 szú1nodra, és ug·)',Hl ezen l(ülc·tcl( i\"ag·y Gú-

, 

bor lTrnnk is. Jléltöztassúl, !\érlel(, h.ezc;hez szol-
�·úllatni. J�' 11apol\ban l(npln1n-1ne!.f l)c,strül 's sze-.. 
rc11csl;n1 hog·y �likJós Ocsén1 1ncµ;yc11 Senrlyé11bc, 
's lcvihcti. ..i\' 9dil( , első , Zdil( , 3dilc és 4dik 
Kötclel(1 •L 111in(l 'l'c , etted, 111ind 1\'ng·y Gúhor L Tr, 
's íg·y 11úlatol( n1cg·,·a11 111ind a' l(ilcncz llölct. 

' , , 

En 111incl ez ideig· 11e111 lúltnn1 az U és l�j

1,ic19yclrl. 'l'cljes czí1nj<', 1ncllyct esni( n1ost lútolc 
'l'rall11er11cl( cg·g·)'Íl( ('nlalog·t1súba11, n1ulnljn, n1il 
vúrhalok ue11nc. - 1-<'iaL jtislitin, percal n1undus. 
Ila 11el,i , n11 ig·aza, g·yüz.zön ö. A' prccnrius t1-

rall(odú� úg·y sc1n tartós. J)c 1nég· 1nind cd<lig az 
()rtltolog·usol( l'clé11 ollyn11oh: szüllallnk-n1cg , a 
kil{ 11c111 is1ncrl\etllc!k-1r1eg· azzal a' 1nit 111afryarúl 
is ol, a�l1attak volna. - 1'e111 tud ont. lúltad e az 
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Uní,·crsitéisbeli l\Iagyar nyelv Prof. Czinke Úrnak 
Tóth Lászlól1oz írt Epistoláját. En igen szerelem 
1nikor az elleni e len olly férjfiali szóllalnal(-meg·; 
ki,·ált 1nil{Or osztá11 nckil{ 'fóll1 László}{ felelnek. 

• 

Elj szerencsésen, l{cd,·cs barátom. E' tavas-
szal meglátlal{. Felcsége111 tisztel. .i-\.' 'f ek. Assz. 
kezét 's g)'ermekci <let , l{ik li:ét csztenclö olta is 
11ag·)'Ot nöheLLek , csól{olo1n. 

tisztelő barátod 

I(azinczy Fercncz: 

.. . 

SZE:N"TGYORGYI JOZSEFIIEZ, 

LXXIV 
------

S:zépltalom ;\fartz. 10d. 1816. 

Kcd,·es l>aráton1, 

l\liklós öcsén1 eddig l(ezc<lbe jultatú 11')10111tatvá-

1ryaimat. .�z azol(l{al 111cnt levelet, l1a számlálá
somban meg 11ern téve<lel{ , é11 talán épe11 azon 
pillanatban írta1n, u' rr1ellyben te írtad az általam 
1nost vettet, 's cbbc11 a' képzelctbc11 ,,aJami fek
szi!{, melly szíven1nel{ igen kedves. - Szomorít 
]1írck, dc csal{ l1og·y a' te küszö1Jöd 1ncllclt cl
n1éne az öl<löl{lÖ a11g·yal. Gyermcl(ci11l{' l1alálok 
co·észen máské11t illet-mcrr be1111ünl(ct n1int roko-o 0 

ninké; ez eg·g·yben öket szabacl l(cvésbbé szcret-
11ünk 1nint magu11l(at. Egyéberá11t Co11sil. Sólyom 
lJrat, kit 1785 köriil szere11csés valék lát11i, an-
11úl inl<.ább sajnálo1n 1nag·am is, n1ivcl azon csa
pás utá11, 1nellyct liét esztcndö clött sze11vc<lc. 
a' Go11d,risclés több új csapásaival n1cg·l(íméll1clr-
tc volna. 

I{özlölt né1nct ,,erseid clal{aszloltál{ szún1l)alt 

27 

- --



' 

a' szú!. E11 annali Irójút szívcsc11 tisztclcn1, n1crt 
tudo111 ltog·)' hc1111c igc11 soli crö lal<il<. Dc a' 
..;zr11t Jcl10Yúérl, n1i11cl{ t1)'ttl az c1nbcr az ollyan
l1oz, a' n1ihcz 11c111 lt1tl? Í\zt lc1111i a' n1it ez a' 
11no·y lt 1do111ú11v(1 <'n1bcr , li.i co·o·,·szcrsn1i11cl io·c11 

� J b�J 0 

j<í cn1l>er is, nincs ,·alin1cröség· 11élliiil. l\lús dolog 
, ala u I e 11 y 11 'f cl ,·11 e li re g·11lá j i t ig·c 11 jó 1 LtL <l 11 i , 1nüs 
is1nét nzo11 az idcg·e11 11·ycl,•en ,·ersct is ír11i. l\Iég· 
,17 SClll :;iil-cl 111i11dég· óhajlásu11li szcré11t 1nidö11 
, zl a' 1nag-i1nlié11 íru11l{. 

A' n1it itt a' 11é111ct vcrscl<röl n1011(léli, azt mo11d-
. ' ' 

ltat11ün1 az O és Uj (11cm lTjj -111crt széJJJJ e, kélek 
1• , cs1íff e?) l\lag·yar felül is, 111cllyct a' lcg·gyöt
rill)l) ,·,iraliozás ttlán i\lartzi11s11ali 7dih:é11 vég·re 
�zcrc11csé111 vala ,·c11ni. Ez a' ta1111lt férjfi ig·cn so
kat ta1111It-n1cg· Ciceróból és IIorútzlJól; ])úr ezt is 
1ncg·ta1111Ita ,·ol11a: cr11itl fcrrc rcc11se11t etc. Dc hi
:-ze11 a' 11yclv és Liter. <lolgálJa11 1ni11clc11 compe
l<'11s ]Jírü11ali g·ondolja 111ag·át, 's n1ikor osztán 
n11111l{úl1oz fog·, alil{or ké11�1tclcn lül11i, hog·y akar
ni 11crn elég·. Ez az általa1n 11c1n csal{ 11c1n ismért, 
de 11c111 is g·ya11ítl1ató 'f11<lós ig·azság·talan ítéletei 
últnl n1ag·c111 11ag·y 1ncztelcnség·clict lúltat, és czeli 
:íltal felcl{czeté11cli 's iigyéncl{ 11ag·yon úrt. l\Icrt, 
1nondcl-rr1eg· 111ag·atl, l(cd,·cs l)aráto111, n1it n1011d-
1al\. én, 111it mondjo11 az é11 I{cln1eczin1; a' l{i cslt-
1,a lúng·, (cg·g·y szép, J1at lúl)n�'i 111a!{asság·ít ftatnl 
1•111bcr. kil)en 111inden daral)ossúg·a 1ncllclt sol{ 

.. ' 
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erő, sol{ ér<lcn1 ,·a11) 1nidö11 lap 1 �). azt lútjt1l{. 
l1og·y ez }Jc1111ii11lict a' 1·igrtette, Origi1ltíl, Cct-
1née, Svct<lct, Zeiisz, Aeslltezisz n1iatt lct:tl{éZ? 
l\li lesz 111il)clölii11l{ 11a 111ár a' 1·ir;1telle és a· l'rt-
1néé is az I11clcx ,·oca1)11lor111r1 prolii1Jilörtur1l)a re
rel{esztctili? 's 111i11t tészi.ill-lii ezt n1ag·ynrúl , ·s 
íg·y az Origirtltlt is? 1\.' Zeicsz és Aeslltezisz u
g·ya11 talú11 csal{ a' ,·égéuc11 álló ·� 1niatt jttlolt ide, 
dc l1a Hcln1cczi és é11 cl11ézzi'tll Yútl 11élkül, h" 
valal<i azt, a' Czi11lic sza, 1a szcrént, 1nag·yarosn1t 
1no11dja (lásstl Czi11l<é11ek le,·clét '�ót11 �úszlól1oz 
és viszo11t) 11c111 1tézl1cli e cl az O és l rj 31. 11l'
l<.ii11l{ , l1a azt 11cn1 111ag·yarosa11 111011dj11l{? Dc 11c1n � 
ezt az Urat az szédílct Le itt a' leczl{ézésrc, l1ou·y 
11en1 l(cll Ze'iisz, 111crt ott a' .fitJ>iter, lú1n Rún1ú
ba11 is . . . Dc 11cn1 11ycreség· e az , l1a liét f or1nc1 
is ,,a11? cg·g·y e a' V crsíró11 ali nl{úr Zells·::.t kap-
ja , aliúr .f1tJJitert?

lllíívész 11c111 l(ell, azzal 1ni esni{ n1eg· al{ar-
juk liiilön1böztctni 1nag·1111h:at a' JJórscrcg·töl.- E�t 
uaya11 mosolyg·ás 11éll{ül 111i 11c1n l1alll1alj11k:. Bar 
a; ó és Új l\lag·y. Irójúua11 is �.ol11a cg·g·y h:is dö
zisa az illyc11 viszl{ctcg·11eli; 11cm írt ,,oJna illy igaz 
dc fcrtcln1cs 111ag·11arságg·al, mclly szi11t olly rossz 
1r1ag·yarsúg·, 11ol1a 11c111 ,·étl{cs (11émclly liis csctc
lict ki,,é,·é11) n1i11t a' 111éltú11 1ncg·czáfolt 111au·yar
néinclség· ! - 1'lívcs fra11czial'.1l {evre, 111i11t arany 
1nivcs or{evre. �lívész fra11cziáúl ltrliste. ·s a' liet-

27 -:�
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ti> h:öztt 11ag·)'Ol)l) a' l(tilö1nlJség 1ni11t a' Debr. Pap 
és faltisi Lc,·iLa l(üztL, nolia 1ni11<l a' l(cllÖ Isten' 
szolg·úja.- .Joslat és Jósló, ,,ag·y Josoló nc111 h:ell, 
111ert olL a' jó jel , és .Jelllitó ,·ag·y 1nagya1·á

zó. - Gyö1iyö1· scn1 l{ell, 111crt otL a' g·yö11-yörü
sé ocssé (J 111int Bcrco·szúszinal( 11cn1 jó a' ltívte-J . ,  t' ,  , 

Jcnséo· n1crt olt a' l1í'tSEGtele1iSEG. - Szo1·galom0 

11c111 jó, a' szorgttl1nltfossltg jó. Elhiszem, l1a az 
e1nl)cr 111indég· g·ubás auclitoriu1n clött papol11a; de 
néha ódát is l{c]l írnunl{. Dittdal 11cm jó rr1crt ott 
a' llia1lalom- ezt is l it do 1n ti 1i y tt L fogi a ven-
11i a' Pocta. (zur Wisscnschaft)- Az általam csi
nálL (e1iriség sc1n jó, nyilván n1crt a' ség adverb
hcz 11c1n rag·aszlalil{, I1a11cm csal{ adjcctívl1cz és 
néha suustantívl1oz. Csal{ l1og·y a' J1'elség j0, ha 
a' fel advcrb is.- A' múr bc,·clt idcg·en szól{ l1c
J�·ctt nem l\cll í1j szóh.l{al ctllcalmallarilcod1ii (így 
írja valuhol, dc a' l1clyct nc1n lelem). l{ár hogy 
a' Dcbr. Gru1n. írásak.or 11cn1 ta11ácslá ezt; hadd 
n1aradott vol11a-1ncg· a' SltJJi1i1t1n, 's ne lelt ,,olna 
lla1iyatló. niil{ is  11cn1 jtilnal{ 1nég· a' rni Lcczké-

, , , 

zöi11l(' ag·�1ail{l)a ! -E11 11ag·yo11 ürvcndcl{ az O és Uj 
}lng·�·ar11al{ ,'s óI1ajL01n l1og·y sol{ illyc11 írások írat
las�anal{. l\li 11yelvro11tól{ I,izony cjtti11k l1ibál(at, az 
t•11 �) J(ölctc1n tele ,·n11 111arg·i11ülis correctúráh.kal. 
J)c n1i csakug)'U11 johba11 és szebben írunl{,'s rr1i a'
jü inlésnel{ 11c1n szcg·czzül{ ig·y cllc11c 111ag·u11l(at. Hát
az a· ta11úcs az tj crú11l az 1n11tat 1nég· Log·icát, az! 

' 
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É11 Aprilbcn 111eg·lútlal{, 's ,·iszcn1 leg·ídösbJi 
lcányon1at. Élj szcrc11csésc11, l(C(lvcs baráto1r1, a
jánlom 111agan1at ig·e11 becses barütságodlJa. Fele
ségem Lisztel. Gycrmcl{cideL ölclen1, a' 'fel{. Asz
szony l{czeit szíves liszLclcttcl csól{olom 

öl'ök tisztclöu 

I{azinczy Fercncz. 

• 

-----
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Széphalom, Oct. 31,l. 1816. 

T{eclYes édes l)arúton1 ! 

.J (1n. 11 dil(é11 i11d11lta111 (1tnal( Erdély felé, 's Sept. 
10<lil(é11 érle111 l1aza, 's íg·y (1tan1 fél 11ap I1ijá11

J1áro111 teljes l1ol11apolil)a h:.crtilt. Ez a' 3 l1olnap 
éleLcrr111el( leg·szcbl) szal<ai l<özzé tartozik. Az Er
délyi 11ép l1ospitúlis, nyújas , jó 11ép, 's l1ospita
litüsa 11cn1 al)böl áll, l1og·y az e1nl)cr11el{ c1111i ad-
11al{. Gröf Bctl1lc11 I1nrc 3 11a1J látott I1ázá11ál, 's 
Fő Ct1rátora lévé11 az E11ye<li Collég·iu1n 11ak, azon 
fcliíl l1og·y J{iillitllö V g·J·ci Fő Ispán és Sz. István 
licresztesc , n1cg·értvén l1og·y az Enyedi Coll. Bib
liotl1ecáját al<aro111 látni, előre lc,,clct l(iilde a' Pro
fcssoroli.11al(, l1og·y ,·árjanak cll{észiílvc, 1nag·a l)e
kisért oda, 's 24 óráig ott tractált. 1-Iol l\1agy. 
Orszúg·o11 az a' Fö Is1)á11 és Fő Ct1rator a' lli cn-
11yit teg·ycn eg·g·y Erdélyi,·el, al(úrl(i leg·Jre11 az? 

1\.' Gróf 'f eleli:i Sú1n., a' BrtLCli.c11tl1al és az Er
<lélyi l)iispöl{ Batll1yáni Btl1ecájiliat, a' Brt1cli.en-

. . ' 
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tl1al Galleriáját, 's a' Vásúrl1clyi , J{olos,·ári ·..; 
E11yedi Collég·iu111 Btl1ecújil(al Yég·ifr 11ézlen1, jcgy
zésel(el csi11últan1, 's 11tazáso1nat 111ost dolg:ozo111, 
's kiadoin. Erdélyt i\Iag·yar Ország· 11c111 isn1éri; 
i11ne11 f ogjn. 

A' Nyelvre 11ézve is soll jcg·J·zéscl(et lclten1 . 
Egg·y Erdélyi ldioticont tölcn1 fog· ,·c1111i J„ilera
t(1rá11k. Döl>re11teivcl crre-y 11oh1aJli<r eo·o·,'tilt ütai-

.....,v O t,� J 

ta1n. Olvastain 11ö111elly Iróinl{11al( leveleil(eL 's Cri-
ticájikat, 's 11c,,ctten1 rajloll epe 11éll(ül. Cs1tdúl
kozta1n a' többel( liöztt Prof. Súr,·úri lTr11al( azo11 
levelé11 , mellybe11 pél<l. ok. eze11 EpiQ,-i·an11nún1on 
al(acl-fel: 

.. 

Uss, csak szólla11i l1ag·yj 111ond - -
Ho11ja cllc11 11cn1 líölt.

' 

l(ölt t1g·yn1011d St1r,,ári Ur, 11e111 jó. Ig·y a' l\Tau·yar 
nen1 szóll. J?el l{clle11c llozzá. - 'S íg·y crriry '1'11-
dós szóll, a' l{i tt1dl1alná , 11og·y 11c1n rossz ez: 
Discitc jt1stitia111 111011iti , ct 11011 Lcn1ncrc J)iyos 
- és c1uc111 ,·ocet (az az i11YoceL) diYt1n1 J)Opt1l11s
ruc11tis in1pcri rel)llS? Ohajta11 (un hogy l)roí'. Súr-
,rári Ur olYasl1at11á cg·g·y Gedő József 11c,·czctií

, 

U11itárit1s Földes Úr lc,,clét Döhrcntcinél, a' l{i
nc1n csal{ azt tt1clja 111i jó, l1a11cn1 azl is , 111i le
het jó. Barátou1, liifúracltan1 1nár l1allani ezt ,1'
a' soli: Crilicastert.

' 

Helmeczi cg·g·y ige11 dcrél( Ertel{czést Lc,·t' 
a' Berzsenyi V ersci' (1jablJ I{iadásál)a11 a' Nyel,·-
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beli ujítúsol{ felül. rft1<lo1n l1ogy az clné1nítani so
kakat 11e1n fog· : dc azt is tt1do1n, l1ogy sol{al(at 

cl11én1ítl1atna. 'S örön1öm va11 lát11i l1og·y Supcrint. 
l\is eg·észen az é11 részemcn va11. 

l{i írja a' Tudom. Gyf1jtcmé11yt, vagy i11kál)l) 
ki a' Rcdactora , 11cm tudo111. Ugy l1iszen1 cg·gy 
kis Areopag·us álla ösz,·e Pesten , mellynek Prof. 
l�ejér és I{ulcsár bizonyosan tagja lett. Trattner 
e11gc1n is megszóllíta , 's kiildöttcm is valamit. 
De é11 annyira el vag·yok foglalva , hogy 1nost 
semmi 11evezetest 11cm adl1atok. 

Ifogy fiadat az Isten 1neg·tartotta, annak na
gyon örvendek. l\1ár retteg·tcm hog·y ez is cl
holt , mert a' levél kezclete rettenetes képet ter-

, 

jeszt elömbe. Eljetek mindnyájan ig·en szcren-
csése11 és sok ideig. Jobb lcll(eket az Iste11 ncn1 
tr.remtl1etc mi11t titeket. 

1{. 

Eggy Unitárit1s Tt1dós 1790 vagy 91. ,rala 
Spaldingnál Berlinben. C11jt1s Co11fessionis Protc
stans es , an1ice ? l(�rdé Spalcling·. - Rc111egvc 
1no11dá a' Kalvin c1nbcrénel{ , l1ogy ö Unitarius. 
- Ez kiterjeszté l{arjait, 's nel{i ment : Salvc mi

popt1laris. Nos idein crcdin1us, c1uod ,·os.

.. ' 
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Tor<lá11 az Unit. Te111plo1nba11 eg·g·y Lullt. Lcn1p
lomra szccltel{ Collectál. A' pap szél(élJe11 ültem, 
mert eg·g·y deák tarlá a' sze11t tanítást. Ez l(ér
<léscmre azt felelte , l1ogy Erdélyl>c11 csal{ í1gy 
szal)acl a' Collecta, l1a a' Guber11it1n1 arra J1atal
mat ad. Ha ez 1neg ,,an, al{l(or 111ég· az ttlolsó 
Schismatica Ecclcsiára n1ég· a' l)ctpista tcmplo1nl>a11 
is szccletil( az. 

----....... -�-�------ --

•
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LXXVI. 

�zéphnlorn, Apr. 19d. 1817. 

Szeretett tisztelt barátorn, 

... \' }1alül a' lcg·ne1ncsbb lclllű e1nbert fogta vol-
11a cll{apni 11a n)raval·fádböl fel 11e1n épiiltél ,,01-
11a, és azt, a' l{it az é11 szí rein sol1a 11c1n felccl
l1ct. l\lidön elgo11dolo1n , melly csapásol{o11 ment 
l{crcsztiíl a' te házad is, l{edves l)aráton1, 's tisz
teletre 1nélló I1it,·csed, 111agad, g·yern1el{eid, l1ány
szor forg·ottatol{ a' I1alül' örvé11yébe11, 's az l1ány 
gycr1nel{eidct 11yeltc-el 12 eszte11dö alatt, ell{e
sercdc1n , 's felejteni a' 'fI1codicaeai leczl{él{ct, 
1nell)1ekct szí,,en1 11e1n al{ar sol1a 111agától elcrcsz
tc11i, 11a ollyl{or fejc111 vele miattok l1arczol is, 's 
úg·y festi 111int l1ízelkedö ál1nollat. 'fclli11tsd meg-
1naradúsodat 's a' 11elcen1 is lle<lves lcányodét, 
ezen é11 1nost en1lítct t szép áln1ai1n szcré11t, azon 
llönyörg·éselt' rr1cg·l1a1Ig·attatásánal{ , a' mellycl{et 
Dcl}reczen és l{örnyélce érettetelc akl{Or 1r1idön 
beLcg·ségtel{ tudva lett, bizonyosan tettenel{. Az 

.. , 
R7,E�TGY011GY[ J07,SEF!IE7. . 323 

tlZ Iste11, a' l{i 1ncgtarta, tarlson-1ncg to,•ál..Jbá is, 
még pedig· azo11 szép szí11be11 , azo11 l1ízó cgés
ségl)c11, a' 111cllyben ta,,aly lúLLalak. Ezt bcn11err1 
barálsúg·, tisztelet, l1úla óbajtatjúl{. 

'fe a' Dr .  Gyarn1ati l{ö11yYcit I1ozzá1n 1nég .Jn-
11uárit1S1Jan i11<lítád bizo11yos 'l'ol{aji lal{OS által. 
'f ol{aj l1ozzá111 11ég·y 111érLf'öld , 's é11 azokat l{ét
szcri oda l{tilclésen1 t1tá11, �i\prílncl{ 2<lil{ú11 l{ap
tam. lllyc11 g·o11clalla11ság·ol{at l{övct11cl{-el 11él1a él'

Comn1issio11airol{. Dc elég l1og·y tt1dl1atocl l1ogy 
·vctte111. Addicr al{arú111 l1alasztani a' Lt1<lósítást,
1níg arról is lt1dósítl1atlal{, l1a g··yern1cl{c1n, 111cly-
lyet 1ni11clcn órú11 ,·árol{ , fiít ö ,·ag·y lcá11y. -
Azt l{ésöb]J fog·od n1cg·értc11i, n1ost fog·adtl szíves,
io·c11 szíves l{öszönetcn1ct í1jabl) jótétedért. -- 1'Ii-
o 

clö11 Erdélybe11 ,·alél{, Dr. G�'arn1atl1i Ur l{özlé ,·e-
lein a' mcg·l1olt Excellc11lziás Gróf Bctl1lcn Ger
gely h:ö11yvei11el{ Catalog·usút, jelc11t,·é11 l1og·y azolc 
licitatio által fog·11al{ cladat11i, 's talá11 l{cd·vem 
jő , ,·c11ni ,·alan1it. l(érten1 , I1og·y Ilolli1111alc Ró
mai törté11etcit XVI l(öteLben , Gróf 'f clel{i Jó
sef11ck 1760. A1nsterdá1n}Ja11 nyo111tatott l{is 1r111n
káját (St1r la foiblcsse dcs esprits forts) és 1nég 
8 kötetet vegye11-1neg al{ár mibe fog·11al{ l{cri.ilni, 
's a' 8 l{ötct elinarada, clc ezt a' 17 I(ötetet Gróf 
Bctl1lcn Gerg·ely (az if'jalJb) 11cl{en1 ing·ye11 l{iiltlé. 
Ezt meg sem ál1no<lún1; dc ige11 szí,·escn clfog·acl
tam , 's n1egh:öszöntem , meg·írván neki , l1ogy 

·-
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azérL J1og·y Exccllc11tziás l 1omony1nos bátyja után 
succcdált , 11e veszteg·essen. Leg·alább cg·gy kis 
pótolél(ot l{aptan1 azért, J1ogy Er<lélynel{ iste11tclcn 
útjai n1intt, n1iolta l1aza jöLten1, l{ét lovaimat kel
le rr1eg·11)'ttzal11on1. Rolli11 11el{en1 I{t1fstci11ban ig·cn 
]{Cllvcs ol"vasásorn vala, 's a1111ak lccll lenni fiaim-
11ak 's lyá11)rain111alc is. 

Az a' l)rt'111 yl{ú1r1 a' l{it látál, azolta veri a' 
forlcpiánót. Eggy 40 esztcn<lös Saxor1iai születé
sű cn1!Jcrt l{apta1n , a' l{i még· jobb , morálisabb 
c111bcr 1ninL a' 111elly cxccllc11s l\Iusicus, 's ez vi
vé xbcr 23uilca olta a1111yira, l1og·y e' 11apolcban 
n' g··yer1ncl{ n1ár ö11n n1ag·útól Lanult-1ncg· cgg·y c
lég·g·é 11cl1éz l)leyeli darabot (einstudiert). - A' 
Sóg·orasszo11yom I{ázn1érba11 ct 7>rima visla ját
szili.; 's 1nidö11 111ost IIL1svétlcor a' gyerrnel{et }1al
lá, azt a' ,·allúst tette, l1og·y ö eszten<lö alatt nem 
1ncnt e11n)•ire. Ez által nem a' g·yermeket dicsé
rem, l1a11cn1 a' l\Iestcrt. Gcograpl1iában és Histo
riába11 é11 adolc leczli.ét. ne tcssziik az Atlaszt, 
's a' g·yern1ek11clc (mi11t az idcgcnelc11el{) í1g·y kell 
mo11<la11i mi 1101 fcl{szil{ , 's ha Livornot l{ijcgy
zcm cgg;y ponttal, e11nondjúk hol kell lcn11i Spa
nyol orszúg·nal{, 's vég·ig osztán az eg·ész El1rópa. 

Ncn1 kéLlcrr1, eddig· olvasá(l a' 'l'Lt<l. Gyi.ijt. 
3 J{öLrtct ; azt is képzelem 1nit mor1<lasz reá. 
Omniu111 rcrt1m i11itia tcnt1ia ; ennek nag·yon nz. 
Dc csak l1ogy az én l{ölcseimtöl is vesznek-fel 

.. ' 
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holmit. �1.' Redactorolc cg·g·y (nc1n szc11L) Ilürom
ság·: a' Püpislúl{ lcözzttl Y az az J>rof l;cJ·ér Gvöro·y • • 

J b ' 

a' Lull1cr fijai közzül S ... , (ki ugya11 111cg·rccc11-
scálá án1 Lt1Lhera11t1sosan, ,·cl in, ,·cl SlLb, ,·cl 
- nuspia1n, a' J{isfuludy ige11 ig·c11 rossz Ilunya<li
Jánosál), a' l{ál,·inéi li.özzül Pethe, J<j, Czi11lte Fe
rc11cz U11ivcrsilásbeli 1'Iug·y. Nyelv és Liter. tanító
Prof. Urral cg·g·yüLL (vide 'l'o111ulun1 2. J)ag·. 122.) 
a' tiszta l\lag·yarsúg·ot 11c1n Szépha11non ta11úlá. 
Czi11l(e Urnal{ g·á11csa 1nag·asztalás, 's érette elég 
ncl{cm l1og·y a' Rudi11ai �1.pát és V eszpré1ni I{á
nonol{ I-Iorvátl1 .János, li.i l)izonyosan jnlJlJan Lu<l
ja mit tcszc11 írni szépen 1nint Prof. Cz.inl(e Úr, 
neolog·izál, sül ig·c11 szépen a' 11yclvet. - l{öl
csei11clc RccensióJ·a a' l{is versei felől, co·o·,, 11ao-y b1?J t) 

crcjli 111cg·lett férjfi 111u11l{ája , 11en1 az olly fiatal 
Iróé, a' l{i még· csak próbálg·atja 1nag·át. Csal{ ab
ban l1ilJúzott, l1og·y l{isncl{ érdc111eit r1cn1 n1ag·)1a
rázta. A' Csolconai 111t1nlcúi11alc Recensi<íja 1nég 
szebb. l\Icg·írla1r1 l{is11clc, l1ogy midön az ö 111t1I1i(ái 
IlccensiójrÍt olvasta1n , örvcndelte1n ncl(i is, l,ile
raturá11l{nal{ is, n1clly illy JcezdeL titán bizo1ryo
sa11 J1aladni fog·. Arra va11 11ag·y szül{ség·ünlc l1og·y 
a' PulJlicu111 ízlése ](épzctlcssél(, 's a;1,t l{ölcsci 
clcrcl(asa11 fogja lleccnsióji,,al. P<'st, a' 111inL l1al
lom , 's Y, lci 11ag·)'On l1arag·udolt a' IIi111fy Re
ccnsi0ja 1nialt, reám, 11ag·'_)'On örül11<'lc a' J{ölcsci 
Rcccr1siüji11ali; pedig· a' l{is versei llccensiója l'� 



• 
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a' Hin1Í)'jé itg·y l1aso11líta11ali. cg·y111úsl1oz 111i11t a' 
1no11y 11101ryl1oz , és íg·y a' 111i cg·g„y11cl( 11c1n ,·étcli., 
a' 111ásik .11al{ scn1 az. ·s íg·y bosszillja 111cg 111ag·át 
a' vételt:. ])cdig a' l{öz l1aszo11 l1cl)'Clt cg·gyilri.i11li-
11el'- , ag:y 111ásil{L111l{11al<. vag·y 111agaszlalúsát ,,ag„y 
!rú11csolúsút érclc111 11éll{t.il l1irclct11i, ,,iJág·os ,·étel{.

'f c, éc lcs baráton1 , cng·c111 11ag·yo11 le fog·11ál 
l'-üll'lcz11i , l1a 111cg·ír11i 111éltóztalnál, l<.i11cl{ 11íYják 
, ezetél<. és l<.crcszt 11c,,é,,cl a' Szc11lcsi Prcclil{á
tort ·s örco· c1nbcr e ,,ag·y ifJ.ÍL? Dcl)rcczc11bcn ' 0 ._ 

azt fog·jál{ tL1cll1at11i , 1ni11tl1og·y a' l1cly a' Dcbrc-
czc11i S11pcri11tc11dc11tia l{cl)clél)c11 [ckszil<., lc�·
alábl> Si11os Úr ((1g·y 111011djáli. , c1111cl<. l1í,,jál() 
J)cJ)rcczc11bc11 ta11(tlt. 

Élj szcrc11csésc11, éclcs baráton1. 'fiszlelu 11c
,·c1nbc11 's a· lcá11yo1nél)an süt 111i11cl1t)'új1111l{éban 
a' 'fel{. �\sszo11yt , csókoltl g·)'Cr111cl{eiclct. _\já11-
lon1 n1ais·a111at l)ecscs l)arálság·o<ll)a. 

l\ az i 11 el 'i' l• e re' n, · í'

SZE�'l'GYÖU GYI J ÚZSEJ!'IlEZ. ·3·> -. - .

LXXVII. 

l{cdvcs édes barúto1n, 

Nc111 ké1)zcll1ctc<l 'fc, n1clly 11agy ürö1ncl.;:cL ada
11cl{c1n ez a' 'l'c 1nost ,·cLt lc,,clc<l, 's n1int ]{ínzott
az a' go11dolat, 11og·y rég·i 11allg·atúsocl lalú11 cl
l1i<leg·iiléscdböl crcdhctc. Hányszor al{artan1 1r1úr
I1ozzúcl ír11i ! 'S 1nég· ez éjjel is azt tettein-fel 111a
ga111l)a11, I1og·y vég·rc tollhoz 11yl'.tlol{, 's felriasz
talal{ tég·ctl is  11én1aságodból. É11 ősz olla n1i11dé�
l{észülöl{ Bil1arba 's Dcbreczcnc11 h:crcsztül 's ott' ' 

1ni11t c<ldig mindég, 'fc voltál volna az első a'
li.il1cz bctckintcttc111 ,,olna. Dc rhcltnu.1lisn1uso1n,
1nclly clg·yc11g·ült -- a' ftlilat.ités ,íltal clo·\'cno·ílcttV t°"J V 

fcjc1nct g·yötri, n1cg· 11c111 c11gedi, l1og·y Lélhc11 l(i-
járjah:, út11al{ i11dl1Ijal{; Octob. olta l Tjhclyhen se1r1

volta111, 's l1etcli.ig· 11cn1 l{i az ud,·aron1ra.- .1\.zo11-
}Jan cg)1éb gyc11g·éll{cdésclí 11cn1 lJü11la11al{ , ·s i\o
YCr11b. 1. napja oltalfc1)r.1jéig·1201 lapot írla1n 11e
�ycc1 részbc11 nyon1tatús alá, iclc 11e111 szú111lül,,ú11
a' n1it clYctcttc111, 's a' lcvelcl{cl. 

•
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A' f clcségcn1 szcrc11csétlc11 bt1liúsú11al{ nag·y 
liöYelliczésci ,·oltal{ és ,·a1111al{ 's tal,111 111ara<l11al{
is, dc az ö vas tcrn1észctc n1i11dc11t 111cg·g·yöz. Le
,·élbc11 11ctn lel1ct 111i11de11t írni, 's ez cselekszi 
e.sali, l1og·y elhílllg·ato111. A' többel( köztt azt még 
is cl lcl1ct n1011<la1101n, l1og·y 111osta11i visclösségé
bcn n' bal úg·yéliába11 (l1a tudnillil( az anato1nia 
a1111al( 11e,·ezi azt a' helyet a' 1101 a' l1as és czomb 
eg·g·)·csiil) g·yakran olly égető fájdaln1at �érez, [mint
l1a tüzes vassal sül11él{. - -A' l{is Pl1ig·ic (vag·y a' 
Gróf Dcsöfly n1i11de11t 1nag)rarosan írni tanító tör
,·ényc szcrént B'izsi) sül{ idcicr g·ycno·éll(edett 

0 0 '

n1ár crösödil{, dc ncn1 olly jól mi11t ezen időben 
egyéb g·ycrmckci111 voltak, kik köztt a' ki Anto
nínt lútja , azt l1il1ctné , l1og·y eg·g·y Debreczeni 
Hentes g·yer111ekc.- É11 g·yerrr1el(ei1nbcn élek, ho-
1110 proletarit1s: de elreltenel{ arra a' o·o11d0Iatra 

0 ' 

hog·y n1i lett volna alJból, ha ifjo11ta l1ázasodtam 
' 

,·olna n1eg·. Az Al)ral1á1nnal{ adott álclús 11cl{en1

juta; bár az lg·érö ezel{nek lie11ycrct teren1tsen 
kövekből. 

A' játéiiOS ta11ítást é11 is g·yiilölöm: dc lel1ct 
holmit játékossúg·oli néll{ül is könnyen tanítani és 
1negszercttetni. En mao·am taníto1n holn1ire le<r-

o � 

idös])b lyányo1nat, 's l{ö11yv' scg·cdel1ne 11élktil, 's 
búr prübúld, tuclakozzcl, 111il\é11t 1ne11ne nz 1\zóvi 
lc11g·erböl t>étcrsl)tlrg·l)a 111i11dég· ,·ize11, 's cln1011dja 
a' tengerek.el, el111011d,·ú11, n1elly te11g·erbc11 111i e-

.. , 
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sik jol)bra, mi balra; 's n1int viszc11 az út Bécs
ből Párizsba, Londonba etc. �i\' speciális dolgol{
kal 11c1n tcrl1elcm, elég l 1a e' móddal l1azájút is
meri. rl'avaly Ja11uárit1sba11 liczdé la11ttlni a' 1(la
,,íert, 's már l\lozárti Ouvertürök:et ver és é11cl{el 
's ki van kiáltva az cg.Ssz tájél(on, n1elly mtizsi� 
kai talentumot kapott. Va11 cgg·y Bravot1r Ária 
(Maria Stuart) azt veri 's é11ekli cg·gyszerrc, 's a' 
feleségem á11g·ya elfal{ada sír,·a n1i<lö11 ezt, és a' 
Trot1badot1rt , l1allá , 11�crt ö n1ag·a l\Iusicalis lé
vén, tt1dja, l1og·y ez 3 esztendei ta11ttlás ulún is 
elég vol11a. l\Icstere cg·g·y Szaxo11iai születésű c1n
ber, ki ezidé11 Jant1árban clYette azt a' lcú11yt, a' 
Ili velcn1 Erdélyhe járt, és így bizo11yos yag·yok 
hogy 11álan1 marad, inert l1ázas en1l)crt senl(i se111 
tart örö111cst, 's VároslJa }\öltözni nclri l)ajos ,·ol
r1a. Va11 eg·g·y tiszteletre 111éltó I-lof1ncistcrc1n is, 
l{i 28 esztendeig· ·volt Lutl1. Predik. 'fht1rúcz Vár-
1neg·yéncl{ első Oppidu1núba11, azulú11 B. l{évainúl 
Bibliotl1ccar és Sccrclarit1s. Ez jó és tiszta fej, 
pcclá11t, és a' lcg·tisztúbb lelkű l1alandö. -

'S 11cl{cm li:esztl1cly fát iiltetc ! - Épc11 ez 
órúl.,an llöszöné111-1ncg Gr. I�'cstctics11eli, 's l(i111on
dá1n vilúg·osan, l1ogy ezt 11.e1n i·rírtct,n. 'l'a\·al)· 
nég·y jel e ri v o L t Iró l(oro11úztatolt-1neg; 's Ju1 
al(l{or 1núsoh: is jcle11 ,·oltal( ·vohia, azol\ is iiltct
tck ,·0I 11a fút u1ag·olc11al(: é11 a' mer; 1iem.ieleri

tek lcoztt clsö l{apú111 e' 111cg·liszlellclöst. �Iiért 
28 
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é 1i? liít 'fítladuna 11en1 szeret. 01111an 111eg al(aráli 
liér11i Al)nt1jt, ]1og·y 11clic1n i11terc1icálja az írást, 
's l{isfall1di 1nindc11 111ag·)1art provocála eg·g·y le 
11rn1 11)10111talott, de ezer copiá1( 1Jan elterjesztett 
lcvclé])e11, l1og·y cllc11c111 licljc11cli-fcl 111i11t a' Cri

n1c11 lacsac 11atio11is rcusa cllc·11. Beregszászi és 
SíJ)OS clle11 sol{ l1ol11apoliig· I1cvcrc a' 'l'udom. Gyüj
t1'n1ény Rcdactiöj,111űl Il<'ccnsión1, 's csal( akkor 
v1:tclc'lt-fcl 1nidü11 l)cccn1berl>c11 a' Rcdactio és 
'fratlner n1c�·husonlünak, 's I11lcrreg·11un1 volt. Az 
Ortholog·usoli11nlc cgg·y li:c,·éslié clal{a(la szájokba11 
él

' szö, 's B. töblJct 11cn1 cn1lcgeti az ct1tdac1tlitso

kltl, Sípos pedig 1nár a' Febr. J(ötctbc11 nem mo
solyog rajlu11l( liC\'élyen. A' i\Iartziusi l{ötctucn P. 
Sz. A. ezt teszi J>rimóc�.i S·�e1it 1Jliklósi 1iloyz.
Az ö bcliül(lött lrúsát 1ncrrbélvco·ezéli a' sol( 111-0 J t, 

tcrrorr. és Exclan1. Nótál{l{al. Dc tcl1át a' szer ncrn 
V 

1norl1ts e? Szertele1t és sze1· /'eleit -való és széJ> 

szerrel 11cn1 ezt teszi e CJltO<l 111odtun 11011 l1abct, 
rcs Sl1pra 1nodun1, ct })ono 111odo ?- Dc ítéljcncl< 
Öl{ a' 111it akar11al{, 11ck.c1n elég· l1og·y a' 1ni J{i
sünli, és hún)'a11 1núsol{, l'cle111c11 , ag·)'t1ali. 

Ug·ya11, édes l>aráto111, 111clly nag·y Ludo1ná11yíLPrc
dikúlor az ti l{özltctel(, a' ]{i A. lJél)'Cg alatt olly va
ko11 rccc11scálá a' J\Iag·yar 11ycl,·c11 írt l(ütél( lcgjol>-
hikút? l(úlYi11ista e az? söt l(crcsztyé11 e? 0 borzad. 

E11 is borzadol{ tölc. l\Iaj·cJ ol,·nsni fo�ja a' 111aga l{c-

1.;c'11si<íja 11.cccnsiójút. i'Iár Bécsl>c11 van ez a' mt111l(ám. 

.. , 
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01Yaso(l e Le a' 'ft1don1. Gyüjt. DaraJJjait? E11 
annalc a' Jot1rnálu11l{11al( 11ag·yo11 ör,·c11dcl{, 110I1a 
tudom, látom, n1i a' l>aja.-l\Ii11ap cggy 11í,·atln11 
P0Iycarpt1s t1g·ya11 1ncgcorrig·álá Il11czihoz írt E
pistolá1nat. Dc csal< J1og·y l(t1ltsárt is 1ncglicfélé , 
kinek elég felelet, t'1g·y ]1iszc111, a' n1it Döl>rc11Lci 
tölcm a' IX. l<ötctl)o11 felvevc. - Dc l1agyjul( eze

ket, é<lcs barátom! élj szerencsésen, a' 'l'cl(. As
szonnyal 's licdvcs gycr1nclici<ldrl, l{ikct Liszl<'
lünl{ csóliolunl{. 

örök híved 

J{azi11czy li'crencz. 

1\' 82 csitcndös (�cnrrális és Szabolcsi l"ö 

Jspánt a' 1nag·n 11cYe 11apjJn 111e�·ütötlc a' g·utn.

Eddi<r talán 1neg·J10JI. .Jol>l> rrszét eg·észc11 clzsih-
o 

hasztolta. 

- ------- - -

•
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Széphalon1, No\'. ,tJ. 1819.

'fisztclt l<ecl,·cs barütom , 

Barátság·os ernlél{ezteléscd csalhatatlan bizonysá
g·n annak l1ogy 'fe cng·cm szeretsz, az pedig az 
{11 életem eggyik lcg·bccsesbb örön1c. E11gcdj
n1cg· l1allg·atásomnak. l{özclgctvé11 vég·cm felé oly
lyanná lettem mint a' l{iket n1eg·szállott a' pé11z 
g·)1 Üjtésé11cl{ dü11e: alig n1arad időm barátirnnak 
ír11i. E 1Je11 ez órába11 ,·ég·zén1-cl cg·gy 48 lapnyi 
Ertckczésc1net a' 'l'ud. Gyiíjt. szá1nára , mellycn 
sok l1olnapol( olta dolgozon1, 's Icgelsö dolgorn 
az, l1og·y Ncl{ed válaszolja!<. A' mi l{isünk lc,·clc 
k(;t l10J11ap olta ,,árja azt. 

13arútorr1, Pcste11 una salvificát prc<lil<úl11al{ a· 
��·elv' dolgúlJan, 's án11Júr a' <lolog· clöttcin tit
koltatik, és l1og·y ne 1not.sza11hassal{ , Nabug·odo
nozorrá csi11ála Füredi Vida (Versco·l1y I�'crcncz) 

t, . ' 

lútor11 n1ég is , 110,·a al(ar l{iülni a' dolog. l\lost 
IPhút illő YO!L l{in1ao··\'aráznom rnao·amat 's úo·y t,J t, ' • 0 

•• •
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kimagyaráznom , 11ogy ezután szóla11om szül{ség 
ne lcg·ycn. V erseg·I1y 's társai nen1 áln1odtál{-meg, 
hogy ,,a]al{i az ö rcttc11ctcs ,,ádjaikra olly 1r1ag·a 
elszánásával felelhessen. Azon]Ja11 itt is 1ncg·tür
ténl1etik l1og·y az ig·az en1bcrt 111cg·bul{latja a' so
kaság és l1atalom. Eg·g·y lJarátod , a' kinel( ne,·ét 
kitalálhatod , javalja szándél(omat , 's az neke111 
nagy oh� arra , l1og·y bátran szóljal{. 

Szürete1n. ig·en rossz ·volt. Eg·gy olly szülönt 
n1elly ada 1nür az at�1á1nnal{ (11cn1 11cl{c1n) 80 hor
dó bort, n1ost l1arn1adl'él I1ordót adott; cg·g·y 1ná
sik 9 l1ordót, eg·g·y ]1arrr1aclil( felet. 1\raláson1 ily
lyen forn1a. Siölci1net 3szor verte-cl a' jég, ta
·valy cg·g·yszer, 's ez a' szerencsétlenség· ol{a.

Sept. 23d. éjjeli 3 órul(or a' leg·irlózlatól)h 
szélben 1ncllyet 111ég· télbe11 is l(épzelhetsz , tüz 
tárr1ada a' 40 l1áz])ól úlló fal11csl(úba11 , 's vég·ig 
1nent 111i11(l azo11 a' n1i l\Ieridian11s li11e,íjába11 t'it-
J.ában ,·olt. Eo·o·y óra alatt ,,éo·c ,·olt 111indc11ncl{.i::, 0 t, 

l?cjcn1 felelt 8 l1elye11 ég·e a' zsi11dcly, dc házain,
GSÜrö1n, istúlóirr1 n1eg·n1ara<ltal(. l{éL ocGono1n é
piílctc1n ,·a11 O(la , ·s 2000 fttal ,·ag·�·ol{ szcg·é-
11ycbb. )lidö11 fan1iliún1 Ic,·clcit 2 lrttfl'crben l(ivit
tem , tér<lrc bul{ta1n , ·s 1nin(l a' l(ét Lérdcn1 11ag·y
sel)ct l(apol t. Dc l(öYclliczése rég·c11 ni11cs.

Gróf Dezsöíly11el< l1ozzcim írt pajkos <le g·yö-
11 yürii ,·crsét olvastad az újság·ban. 24 órú,·al az
utún hoo·y az l1ozzá1n Ill('!.l'érkczctt, macrn a' Gró{ 

. ::, '- ::, 
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is belépc, 's az volt első kérdésem , J1a ö l<ül
<Iötlc e fel? Scn1 ö, sc111 é11. A' Gróf l )este11 volt, 
's l{özlöttc 11én1cllyclil{cl, 's Generális B. Vay Prac-
fcclusa SzalJó Ur azt írja, J1og·y a' ,,ersct sol{an 
1<önyv 11éllcül tudjúl<, még· az örcg·el< liöztt is, 's 
Dr. Cscresz11yés 1neg·l{apla, 's felvitte Bécsbe. V cr
scg·l1y és az ö en1l)erei azt fogjúli ]1in11i , l1ogy 
111ag·a1n liiirtölél{ 111aga1n11al{, 1ni11t az ö ítéletek 
szeri11t , 111ásszor. Dc é11 az álorczát sc1n1nil)cn 
nem szcrctcn1. 

Ali 111ind11yüja11 élünl( , 's ,·alal1a 1nár ncrn 
szaporodt1nl{, 1nint 1ni11cl ccldig·. I(é1lzelhctecl édes 
JJarúlont , n1i11t fog·údil(-cl szívcn1 , n1i<lö11 g·yer
rnclicin1ct lálo111 111ag·a1r1 liürül, l{ili líöMÜl Báli11t 
n1ég 11i11cs 18 I1olnapos, 's az forog· clöttc1n l1og·y 
(Jclül1. 27-<lilié11 1Jcléptc111 a' 61-dil{ csztc11<lölJr. 
J)e az 1\lJraltán1 Iste11e czclirül scn1 fclellcezil(-cl
's méo· rléo·1ré ifj. (111al{ érzc1n 1n·:1o·a111at� t'°'b c

t, 
•

i 

l\I011djad Lizi J(LSasszo11ynal( , I1og·y Sta1nn1-
1>uchja J>apirosait cltcltcu1 valahova, 's 111ég· rá
nc1n al\t1<ltn111 : dc l)izo11·yosa11 cl 110111 ,.('Sz11cl\,
's ürYend\'c fog·om bcír,,a ,·issza ](iilclcni. Szc
rclnén1 lt1dni, J(úr111á11 111int ,·ég·czlc-cl a' ]{épc
h:et , és l1og·y az ott létcn1bc11 111ég· vak:011 úlló
szcrncl( n' Susi I{isassr.onyél)a11 csillún1lanal{ e.
Az Jg·az szavai felelt sol{at 111osolyg·ol( 111ag·an1ban. 

I(érlcl<, édes l)arúto1n , rr1éllóztnssúl a7.: i<le 
zárt szelet papirost li'üy János rol{o1101n11al( úl-

. . ' 
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talad11i, ha a' l{isasszonyol{ isrnét clrncnnc'I( néz-
11i g)·ö11yürti képeit. 

,\' 'fel{. 1\sszonyt tisztel<! mind az én rr1ind 
n' fclcsöo-cn1 11c,·é,·cl 's cno-cdd mcrrülclni ma-o o b 

f.Iadat teljes szívc1nhöl, teljes lcllicn1l)Öl, (�S min-
de11 crü1nböl. 

-

örök híved 

l{azinczy Fcrcncz. 
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LXXIX. 

l(cdvcs édes l)arátom ! 

l1'áy Júnos rol(ono,n pa11aszoll<o<lilc l1og·y két lc
,·clcn1cl 11c1n ,·ette, 's ezt nz utolsót scrn vette 
,·olna. ha úllala<l nc1n l(ül<löLtcn1 vol11a 11cki. E11-
o·c<l<l l1oo·y all<almatlanl(odhassan1 e1111ck: ültala<lá-
.., t"I 

�úvnl is. Úg·y l1isze1n azol( utú11 a' 1nil(ct ír, J1og·y
n1ég· a' Rcccpissc sc1n clt;g. bútorsúg·os 1nócl ar
ra , hog·y 11cki írjak. Add által tisztclctc1net a'
kt;t J{isasszo1ry11al( , 's jelentsd , l1og·y a' papiros
:,zclclcl(cl 1nég· scn1 Lnláltan1-1ucg·, dc azol{ clébu
utöb!J kcZ('i111hcz jttl11nl(. ()[yasLad e a' 'fttd. Gyüjt.
� ovcn1b<' ri d aral)júbn11 Erlcl{czéscn1ct \r crscg·I1y
Fcrcncz ellen, a' l"i 1\g·J,íj,íjúnal{ Rccc11siöja n1ialt,
·s azérL, hop·y 13 cszle11clő elölt RéYai\'al fog·éh
részt ellene, l1�ürcdi \'ida 11év alatt tán1acla-111<'g.
1)1' a' i?üredi \'ida 11év alatt rn<'gjelc11t Erlclcczést
úrnhúr Vcrseg·hy írta-le a' '!'tLtl. Gyüjt. szún1úra
t1tl(1júo1i l�ezeivel és úg·y 1nint ar. ű 1n1t1i/i:(Í}lif:

11Pn1 <'g·észc11 az ö 1ntud{ájánal( h:cll ,·c1111i ; 1ná
�okkal dolg·ozta azl. Ila a' �Inf:ry. �lincrva 1 l(ü-

. . , 
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tctél n1cg·tclli11Lcd, lctl11i fog·od , n1it jcle11tcncl{ 
azoli a' sol{ CiLúlun101'-:. ,\{(:g- 11c'n1 n1011doLLnn1-cl 
n1i11cl a' 111il l<cllc; n1erL n' 'l'ud. G)'Üjl. J{iadói úgy 
l{ívánjál(, l1ogy a' l)Cl(üldc11dü .\lunka 2 ÍY11él töb
bet 11c tcg·yc11, 's 11eu1 sokúra ,, erseg·hy a' n1a
ga Gra1n1naticai Systcn1úján,d( l l'iirclig1l1i.qi<íl fog
ja tölc1n ,·cn11i ug·)'Hn-olt. i\lollón1 ez lc'sz : Sc(l 
civitas , adepta lib<'rlate (1netés) incr<'dillilc est 
qua11tt1n1 J)rc,·i crcYcril; lanta cupido 1.4·lorine in
ccsscrat. Sctllitsl. Isn1<'r11i lícll azt a' l1adnt, 111elly 
azt al(arja, 's azo11 dolg·ozil(, l1o�ry a' l{öz hata
]01n (aucLoriLas pt11)lica) parnncsolja-1neQ·, 1ni le
gyc11 jó vag·y 110111 jó a' N)'ClvlJc11, 's lud11i, 1nit 
al{ar11al{ 111cg·állapílatni. E11 111crrYí,·ol{ ,·elei{ ürö-
mcst n1i11clcnbc11 arra lé,1é11 clszün, a , horry nz 

' 

üg·y 11yerje11 , l1a é11 ,·csztcl( is. ()J\Lnlans;í�· arra 
calct1lálni, l1ogy g·yözztink })ár ig·nzs,íQ·tnlanúl. 1\' 
Ludo111ány orszéÍg·álJru1 nincs cln)'01nús, ·s ha Gnliléit 
bczárjál( 's ,·elc Ecclcsiút l{ö\ cllclncl( is, ·s 1nc·g
ég·ctil{ I-ltiszt, az ig·azsúg elébb 11löbb Lriu111pl1ál. 
Ecrcry barúLo<l a' !{i ncl{cn1 is l)arúton1, C/.{észcn 

00 ' 

azo11 a' fclc11 ,·a11, a' 1ncll)·ct é11 ,·édcln1c'zcl(, ·s 
örömnicl nc,·czl1cLc111 itt 1Ior,·úL Ist,·ánt is, l\inclt 
4 csztc11dö olta 11c111 ,·cvé1n le,·clét, és a' h.i, a· 
mint a' 'l'ud. Gyüjt. Novcn1b. l(ötcLéncl{ 97. lc1p
já11 látl1aLocl, fele111cn ,·an. - A' St1pcri11Lc11<l<'11s 
Szilágyi Élete csztc11dö olta l1e,·cr l)csLe11, d<' 
Ja11uarit1slJa11 , ag·y Fcbr1Ja11 111cg fog· jclc1111i. 

29 
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Adjo11 az Iste11 Neked és a' Tieidnek szerencs<'s 
új csztenclöt. -

In1e a' Processus meg· ,,a11 nyerve 's cxecu

Liótól füg·g·. Ez ,·ígasztalás annalr , a' kinek 6 

g·ycr111cl{c ,,a11 , és a' l(inck felesége - - által 

n1i11dc11böl l{irekcsztctctt , (1�ry ]1ogy vele perlc
!(cd11c111 l(cll. 

23. Xhr 1819

' 

.. ' 
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LXXX. 

!-.zi\phalon1, Ocl. 27cl 1820.

'fisztclt l(cd,·cs baráton1 , 

Ma lépelr élclcu1 62dil( cszlc11dejébe, ·s czclűLL 

épen cg·g·y l1éttcl , az az Octól). ZOtlilrá11, fian1 

születc , lrit ZZdilrbcn a' Fclsü-Reg·1ncczi Prcdi
kátor, (111ert Prof. Vályi Nag·y Fcrc11cz , ki 1uind 

a' l1áro111 idöscbl) fian1at licrcsztclé , ncn1 él) La
jos Péter Ferc11cz 11évre lrcrcszlclé-111cg·. E' sze
rint én, édes ]Jar-áton1 , nég·y fi(111alr és l1úron1 

leánynak ,,ag·yol{ atyja, l{il{ 111incl éIJ és cgéssé
ges , 's elég l{cclvcs alal{tl 's arcz(l g·ycrn1cl(el{, 
utolsó lcá11yomat l\ivévén , lri , talán fclcségcn1-

nelc szercncsétlc11 elesése 1niatl a' szülés órújú

ban, bal szc1nérc 11c111 ritká11 szc11,·e(l , 's az 

1818 született Bálint fian1aL, l{i11cl( lJaja clöttünlí 

értl1ctcllc11. A' g·ycr1ncl{ óLvaras ,·olt , és allól 

méo- 111osta11icr sc111 tisztult-l{i cg·észc11. JoJJb fülr 
0 0 

néI1a csorog· , 1ncllyc I1örög. Ez i(l1.�11 súrgaság 
volt rajta, 111i11L sol( 1nás g·ycr111ch.cl{c11, 's l{czci 

29 ,�
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lábai n1cg·dag·adlal(. Az n1ár cl1ní1It, 's isn1ét c
g·ésség·cs , dc színe bar11úbb n1i11t c1111cl<.clőttc. 

1\.' g·ilisztúl( is búnljúl(. A' g·1'cr1ncl( lciilö11bcn 

szép alal(ú, ](cdvcs, 's 11cl(cn1 .bajai 111iatt is lí:ecl

·vcs. 1\.' l'-i J1ozzún1 ]Jelép, töbl)irc c11g·en1 
tiolg·oz,·a lel , 's úg·ya111ba11 1ncllcttcn1 játszva 
l(ét 

l(ét finin1at sziirct t1l,111 Patal{ra ado1n ; 11cn1 

h:apolc a' 11üzl1oz allcnln1atos ta11ít0t. Fiain1 l1át

rálJb úllanalr a' tan11Iúsba11 l(oraik11ál, dc a' 111clly 
al{ar,·a történt. Nc111 szcretcn1 a' praecox g·yü
n1ölcsöt. E111íl 10 esztendős, 's 111ég· folytába11 
11en1 ol,·as. Anto11í11 7, 's 111ost syllabizál. Dc a' 

g·)·er1ncl(cl( elcvc11clr , cl1néscl(. 1\.' 11ag·yobbik 

11agy lal(alos , 11ag·y szíjg··yártó , és solí i.ig)·cssé
gct, elc,·cnség·ct 111utat. Nén1clül és tólúl nem 

rosszítl hcszéllnclc. 

Két 11ag·)'Obb l1rü11yai1n 111i11d l(cd,,ességet l(ap

tal( arczl)a11 , 111i11(l elég· culturát. A' liisscbbil(et 

a' fclcség·c111 g·ycrn1cl(tclc11 Asszo11y-tcstvére a' 
Banátt1sl1a ,·ittc-lc czidé11; lcl1ctctlc11 ,,olt tőle 

1ncglag·adno1n, n1crL líí,·á11ta 's ezt l(í,1á11ta. A' 

másil(a 10 J10I11a1) olta l(assá11 ,·a11 l(Iavírn1csterc1n-
11Jl l{i 111ásfél cszte11(lőt I1ázamnál tölte 's i11nen 

J1úzasodott. A' g)1ern1el(11cl( sol( 111t1zsil(ai talcn

ton1a va11 , 's l\lcsterc sol(ra ,·ille. ,r étel( volt 
, olnn clal(aszla11i, 's I(assá11 E1lcr1·csc11 Sze-

' . ' 

pcsl>cn , Pcsle11 I1aszontala11' l{crcsle111 l\lcstcrt; 

. . ' 
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azok 11c1n örö1ncst jö11ck falura. En11el( a' g·ycr
mcke1n11ck in<ltllatjai azol( a' n1it leginl(á1J1J kell 
becsiilni. I(özönség·esc11 szercttctil( 111iallok, és a' 
mi 11agy jele az ig·az érden111cl(, a' Jól(tól I1eve
scn. l{assá11 va11 cg·g·y l-?riccl 11c,·ii Sc11ator, ·s 
a1111ak eg·gy ig·en dcrél( lcá1rya. Ehl1cz adrcszál
ta1n lcg·i11lcább, n1eg·111011dvú11 , l1ogy 11cl(e111 l{c<l
vesc])l) lesz azt lál11on1 J1ogy ettől szcrctlclil(, 
mint 11é1nelly ]1aszo11tala11 l\Iág·núsnétól. 'S a' tel

jes l(orí1 lcá11y és az é11 gycrn1cl( lcá11)'0m szo
ros barátné!(. 

Ez idé11 böv és jó sziirctct várlan1. Scpten1-
bcr és Octó])er, líivúlt pedig· az e' hétc11 esett 
11ag·y eső , ösz,·cro11totta rcn1é11)'Cin1ct. A' fürtöl{ 
a' földö11 fclrüszncl(, elrolhad,·a. ''a1111al{ olly l1c

g·yci11k , a' 1101 sziiretel11i sc111 fog·11al(. 

l\Iit ítélsz, édes barálo1n , a' Supcrint. Szi
lág)'Í Biog·rapl1iája felül a' rr11d. Gy üjtc1nén)1

l)Cll?

Sok i(leig· tartózlatú-f cl a' Rcdactio, épc11 1násf él 
eszte11dcig·. Vég·rc felvette; dc 111ing·)'Úrt t1Lá11a 

kiild,·é11 a' I(ú11011ok l\I0l11árét als Gcg·c11sliicl(. E11 
• 

minll a' l(ctlő t isn1crtc111. J\ z Is l(o lúl( 111 e 11 é re11-

dcltctYé11 1786. Aug·t1stusba11, 1787 Ja1111ari11sban 

.... 
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feln1cnlen1 �zrpesl>e, 's �Toln,írnúl cl)éd(']lcn1. Lel
lícn1rc h:üliiltc , l1og·y a' Púpisla 'l'a11ítól(nal{ fog-
11ún1 11úrtjol(nl. - 'J'apaszlnl11i fogja az L

r
r, 111011-

dún1, lio�·y az clnyon1altal{11al\ 111i11dég· cg·ész rna
rrnn1 clszúnúsúYal fe[cl(rc fog·ol{ l<cl11i, 's az Jg·az
ság· H1ell<'lt 111inde11t ('ll\Ö\'t'leh: a' 111it l{cll. Ila, 
ila; Iusl ilia est 111ag·11a ,·irlus, ltg··yn1oud; sc(l 111a
JOl' l{clig·io. - 1\lihoz, fclclél{, se111111i 1(0zöm; 
n1crt a' 1'isztYisclö11cl{ csal{ an1azt szal>all Lclii11-
tc11i. - A' 1'Iol11úr' szava co·észe11 festi Ölet és 

0 

l,írsail. 

'l'lLdo<l � te azt, éclcs 1Jar,íton1 , l1og·y ,
r csz11-

l'l;n1 l,íja l'(;g·c11 fcncl{cdv<\11 a' Nyelvrontó ellen, 
's lcíl,·ü11 liog·y scn1 a' l\I011dolat, sc111 n' I3creg
szjszi l11·1>ocho11driü, al és alüzatos l{c,·él'-'séo·crcl • J bb 

teljes 1)isscrtaliója cl 1!cn1 11é1nítl1atünali, cg·g·y 
c11�2:cn1 111er.rülni ali.nró l�rlc1{czést consarci11últ a' 
'fud. GJ·iijl.bC'n , 's azt ,, crscg·11y Fcrcncz úlclozó 
Expaulinus J>ap l1'ürcdi ''ida 11é,· nlalt és tulajdon 
kczciycJ telt lcírüsl>an adn-l>c. l\Iár clébl) a' 'l'éti 
f>léhú11us Jior, üt E11drc rcc('11seúiá IX filag·oriái-, 

inat. ,�ers<'f.rl1)' cng·cn1 Nal>uf.rodonoz.orrü lc,·c. De 
J>ap lé, é11 clfeledé, ho�.rJ Nabufrodonozornnl{ ,·is
..;znadalolt az cn1hcri nlak. - .Jónak lútla111 e<rész 

t' 

1na�·n111 elszúnüsú, al l\el11i-l(i a' cs(1nya hadnali, 
·� (Jrlhol0Qt1si111 és Xcolo<rl1sin1 oll'-' h.ürL lc,·ének� � J 

.. ' 
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11ckil�, I1og·y azt is Iútjúl\ 111ost l10Q·y johl1 ,oll 
vol11a 11allg·alni. A' l)og·1natis1nt1s a' Gru111111aticá
ba11 l{c,,eset ér: a' N) elv lt1don1,í11)'a az 1\11lag·o
nis1nus által g·yarapo(ll1atil{. lla csal{ }lra.\ison1at 
tá111adl{tl{ ,·ol11a 111eg·, J1allg·allan1 ,·olna, , H!.fY kés1, 
voila111 vol11a 111eg·isn1er11i hihán1at: dc 1uidü11 Lhco
riá111aL tán1adtá]{-1ncg·, 111úr al\l{or tiszlcn1 ,·olt 111eg
szóllal11i, ]{i,·ált J1og·y azol( a' tndós lrrnJ\, n' 1ninl 
látszil{, 11c1n lt1djúk a' n1it ttLd11i a' J(cztlün<'l\ is l{(·l
le11e. i\Iost azt 1Já11on1, J1og-y an11a]\ rclleg·t:sc n1iall, 
I1og·y Ertel{ezésc1nct l\ét Ii:ötclhc11 forrjúl{ fcldara-
bolYa ad11i, rö,·ic l ,·olla111. Bizo11J o� ludcísílúsoI\ 
szerint ezel{ a' J)og·1nalic1Lsok a' 111i tisztelt IJ,lrú
tu11l{11ali V. lsp:í11 lsaal{ 1rr11nl{ 1\Jc•g·� (;j0h1•11 YaQ·)-
11al( 11ag·y SZélllllllal. 1\zo11 é11 llClll ('�tL<Líll\OZOJll:

inert az é11 L11don1ánJ'on1 11cn1 lcl1cl sol\ahé, ,·a-
, ' 

lan1i11t NJ'clYcn1 11c1n az Elet és az Jrús ,ilnntal>h 

ncn1é11eli N·ycl,·c, J1a11cn1 a· J>oc>sisé. 1\nnnl\ H1<'g·-

1n11Lalüsúra l1og·y llif)' 1na,!tJ'arúl én is tudok, csal\ 

al{arjal{, szi.tl{ség· ,·olt a' J•'eslelicsltez s1.<Íl<í J�pi

stolát írnon1. J�z ]íüzönséffl'Sc11 lapsollalik: -� 111inl

J1og·y a· (or11irt l>c1111c 11<·1\il{ 11P1n szol\at1an . 11<·111 

SCJ.lél{-tll('o·. I1ocry az is l<'ll' Y,111 11eolog·is11111ssal: 
• t"-, � 

Xeniesíte<I aln1úd', snjtülod :-.zöliidel. 
Du ,·er<·clclst d<'i11e11 ,\pI'c> Jl>au1n . und l\<·l

tcrst deinc 'fraul><'ll . 
l{ön11yii , olna 11cl\c'1n hall<rntno111 : cle az 11!.f� l'1 
·védelc•n1 néll\ül n,·n1 ha!.f'I halo1u. 1\z. 11c111 cs;1k !1'• 
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Szalhn1ür állal cst1dúlt Bcrcg·szászial{at l{ívánja 
védcln1ére. 

(1\' szcg·é11y 111nlJratilis c111bcr l{ésö11 sürgette 
Ie·rele úllal Zcn1plé11)·bc11 az Assessorságot. Ren
<lcs iclcüji ,·a1111al{ a' 111i alázatos cn1bereinl{11ek. 
E11 az alázatosoh:at i1Lálon1 teljes szí,,e111böl, lel-
l{c1nböl.)-Dc élj szerc11csésc11. E' téle11 1ncg·Iátlak. 
Pcrcn1 is ,·011 I1ozzútol{. A' Tel{. Asszo11y l{czeit 's

keclYcs g·�'crn1cl{cidet csól{olo1n. Az öreg· e111bcrelc
nel{ n1cg· va11 ez a' pri·vilég·iu1nok. 

.. , 
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LXXXI. 

Epc�jes :\Inrlz. 2dikán 18'22. 

'fisz telt lce<l ves ])arátom , 

Itt vagyok , 's rnint acti,·us perlő. l\Iég így is 
szá11j , Jdes l)aráton1; 111crL á1nb,1r ez jobb n1int 
ha passivt1s vol11él{, szá11alcozást 111ég· is érdcn1lck, 
ne1n csal{ azért l1og·y jusai111at tartóztatja n1ás, l1a
nem azért is, 111crL l)Crlcl(cdni lcé11ytclc11 ,·ag·yolc, 
's idö1nct, pé11ze111ct l1aszo11tala11 ,1csztc111. Neveli 
a' doloa lccdvetle11séo·ét az l1oo·y a' lco·Lisztább b b ' b b 

lelkii cn1bcr, 's az általa1n legínlcább tisztelt, lcg-
inh:ább szeretett c111bcr fijá,·al..... lccll perle
lced11c111..... Ni11cs olly Bíró a' l{i előtt ,·cszt
l1esscl<:, a' l{i elölt 11c 11yerjcl{ : dc..... 11cm 
clég·szilc-111eg a1111alc l1arn1adá,·al , a' 111iL atyja 
bírt, 's l1idcg·e11 11ézi l1ogy é11, és a' 1násik leány
testvér, cze11 11el1éz i<löl{uc11, alig Lc11g·ü11lc, 's én 
7 gycr111el<: cg·g·yil{c 's 7 g ·yer1ncl{ atyja, n1ag·an1at 
ro11ton1, inert a' 1núsílc lcá11y g·)'er111cl(tclcn, és 
így sziilcség·c l(c,·cscbbre ,·a11. �Iidö11 e' 11apoliJJan 
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ide érlíezén1 , E1)erjcs és Kassa líözött eggyüvé 
talüll(ozá111 Gróf ])ezsöffy .JózsefI'cl, 's ez öröm1ncl 
jclc11té, l1og·y i1111c11 jö, 's lt1dalíOZó<lvú11 perem 
crü11t 11 1i11dc11töl azt l1allá , 11og·y csal11atatla11ul 
11yer11i fog·oh:. Azt 11el{cn1 rég·c11 ]{ellett ,·ol11a; de 
talúlá11ali 111ódot a' pert i11 lo11g·tun ,·01111i; eszten
dőnél to,·übb líellc siirg·ct11('n1 Ölíct 11og·y a' Fa-
1nília archi,·t11nüból 11é111clly írásoliat adja11ak-líi, 
's íg·y e�ztc11dö11él toYübb 110,·erc a' 11cr. 

, 

E11 hasonló 111aracloli 111ng·an1l1oz , 's - - -
igazsüg·talansc1g·ú11ali 11c1ncs-IcllíÜség·g·cl n1ég·ycli cl
IcnélJc. lfallotl ad e azt ,·alaha, I1og·y actor keres-
sc11 a111icüt? En 111i11dég ezt liercsc111. - Dc I1ag·yjuk 
ezt a' t(':\lust. 

Baran1·i Urat itt talúlú111 , jö, c11döJ)eli ÍJ)únál 
' 

l)rufcssor Scn110,vitz lTrnúl. 'föle Lt1dnliozódú111 c-
rünta<l 's húzncl' 11épc crünt, 's örün1n1el érleltem 

, 

a' n1it n1011da. Ig·az Sán1t1cl Ur' lc,·cléböl Lt1dám 
eddig n1ég·, és 111ég· eddig· csalc 01111a11, I1og·y Elíz 
I{isasszo11y fclejlé a' J1c1jcla11i l1idcg·ségct, 's jol)])ját 
a' l1aza' cg·g·)'ik Icg·érdcn1cs])]J ifjánal{ Il)'ttjtá; Ba-
ran·vi LTr J)Cdirr azo11 ]1írrel JeJ)e-111co· l1oo·y a' 1ni J e o, o 

Elízünh. n1úr l(o11l)'Ot , iscl. 1\djo11 az Islc11 sok és 
11a<i·,, öri>n1ül(ct czc11 húzassüQ·i lcöléslJe11 é(lcs ba-� J � 

rúlon1 , 's adjo11 11clic<l oll)·a11 l111ol(áliaL, a' liiJc 
11c,·clj:51{ és 11e I1on1úl)'Osítsáli alyüjiknal{ fényclict. 

lg·az cng·e111 szúllíta-n1eg·, l1og·y a' 1ni l(isiink 
11J·ctl 11c111Psség·c felül í1jan1 1ncg· a' tudósítúst, 's 

. . ' 

S7.EN'l'GYun��I J07.REFIIE7.. 

go11dolon1 , a' J(t1rirt olYas,·ún, rú ismcrél a' bc
szé<l' forróság·áröl lollan1ra. E11g·en1 azzal ,·üclol-
11al{ 11én1clly lrói11i{, 11ogy é11 ir.rass,íg·tala11 ,·ag·yok 
a' 111úsol{ szeretéséb('ll 's 11cn1 szcrctésélJcn. i\lint
l1a az a' lii az lsLc11t 11ag·yo11 szrreli, épc11 ezért 
110111 szcrcll1clné 11cn1 11a;.ryo11 az ördög·öt.-·- Jg·cn, 
igc11 ! dc az IsLe11 és az Ördüg· l\özölL solí l{üzép
IJ011t ,·an. Dc azt talün én is is111<'rcn1, 's 11el'-cJ11

sok c111bcr és sol{ Iró úll ezen a' líüzpo11ton. ''all-
J.uli-111ro· ör(liio·öl{ is ,,a1111ali, 's czcliet ,néltó na-

o ' ;:, 

gyo11 (le io·c11 i<rcn 11ao·,·on 11en1 szerelni. 
' o b :::,J 

l\Iit n1ondnsz , édes ])arálon1 j az Ig·nz és a' 
' 

l{isfall1dy J{úroly zselJliöll)'Ycirc. En úl111éll\otló g)'Ö-

nyörliö<léssel 11ézcn1 n1i11t l1aladunli:. 1\.z cg·<r)·ili-
1)011 is, 111ásilíha11 is alig· ,,a,1 eg·g·)' daral), a' 1nit 
rossz11alc n1011dhatnélí; az Ig·nzéba11 lcg·inliábh szc
rctcn1 az Ung·yár-Né111cti Ilindarusi szúrn) allúsút 
és a' J{lat1zál' Ro1núnjút; 1\urorúh,111 a' IIorvút 
IstYú11' 1\.rpádjút (n1clly 111éltúsúg· ! n1ell�· csín! n1i11-

, -
dc11 czikornyu 11élkül), és a' J{isí'uludy Elcl' l\o-
rait; dc ha szal)a<l ,·olna n1ng·an1 <lt)l!{OZiÍso1t11nú 
tcnnc1n a' 111 i t n1ás do lg·ozo I t , úg·y a' l(ül cscy' 
SzéJJ J,e1tlt'<t.i<it Le11nén1 azzú. J�nll('l 1;zchl) , irúf{U 
alig· ,·n11 n1in<l ll)'ClYünknclí n1i11d J_,itcralnr:í11l(-
11al(. - lc!e '1'ratl11cr .:JO ll)'On1lalrlÍn)·t l\üldc, 's 
1nind cl:iapál�. Bür a' l\ét n1un!\a 111i11dé,r folylnt
l1'1lnélí 's a' l{e!lÖ szerelve co·,·111úst ,·clélk,,t111é!{ e .. 

' :::, .  

1,g·yniással n' dicsü;;ég·érl. - Elj szcrc11cs0sc11 , 



348 K�\.ZINCZY FERENCZ LE,'ELEI 

édes barálo111, édes nemes lcll{tt barátom. Csólro
lom kezeit a' 'fcJ{inteLcs Asszo11y11alc, csólcolom 
g·ycrn1clcciclet 's érdemes vö<let, lcit lcér11i fogsz, 
úgy I1isze111, l1og·y e11gemct szeressc11. 

• 

örök híved 

l{azinczy Fercncz. 

,, I 
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349 

Eperjes, ;\fnrlz. l?Od 1q9.2 

Tisztelt lcedves baráto1n 
'

Epc11 alilior vesze1n leveledet, n1il(or Bírüi1n nc-
l{e1n trit11npl1ust ö11clcclnclc, az az, n1il(or Proces
susom felül íléI11el{. A' lcbo·io·azsá(rosabl> ücryet is 

0 b b 

ellel1et ·vesztc11i, dc azor1fclül l1oo·y ez a' lc<rio·az-
o ':l 0 

ság·osl>b 111i11clcn g·o11dolható 1ig·yclc lcözüll (cng·edJ 
enyclcg·11en1) ig·c11 is jól ,·a11 védve. Ebé<llior n1cg
hallo1n sc11tcnlián1at. - - -

Tcg·11a1) József 11apja volt, 's azol\ l(öztt a· 
Icilcet e' 11évc11 szcretelc, 111egcn1lékczlcn1 Rólad, 

. .  

nemes lcllcü barátom. Orvc11dclc a' 'l'cl(i11t. Asz-
szony' fclg·yóg·yúlásá11, örvc11dclc lyá11yo<l' szcre11-
cséjén, 's óhajL0111 11og·y épe11 olly szcre11csés 
légy a' több g·)'Crn1elccidben is, és bcjövelele(l
ben, kirne11ctclc<lbc11. Ritka l1ala11<ló ér<lc111li i11-
kább a' lcg·szcl>b örön1cl{ct 1ni11t 1'e. Ezt 1r1on{l
ja felőled n1i11dcn a' l<.i is1ncr, 's sc11l(i sem i11-
l{ál)b, mi11t én. 

•
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A' 'l'cl{i11t. 1\sszo11y J)ctcg·sége felől ft1t,,a 0I
,·asta111-cl soraidat, I1og·y ocla érjeli: a' 1101 felg·yó
g·)·úlásút értl1clcn1. Barúlon1, a' J1alúl n1i11de1111elc 
l{cscr,·es, dc sc11l{incl( scn1 i11l{á})b 1ni11t a' férj-
11el{ és at)'Ú11a](. Borzatlol{ 111il{Or c1z jt1t cszen1bc, 
l1og·y Octób. 27dil{c olta 63dil{át élen1 csztc11de
i1n11cl{, 's Lajos fia111 17 l1ol11apos, 's fclcség·e111 
cg·észc11 l{iszúradt. Br11 11c1n n1ég· sol{ életerő van; 
tcg·11a1) fttt,·a 111e11tc1n-fcl cggy g·rúdicson, 's szi11-
te cs11dáll(ozta1n 11c111 csal{ lábai1n jóság·ol{o11, l1a
nem lell{e111 l{ön11yiíség·é11 is. Csak a' tül{örbe 11cm 
szeretek 11éz11i ; elijeszt ez az ősz I1aj és az al
kal111asi11t 111egl(opaszodott l101nlol{. Bár csal{ meg· 
lchet11c ifjod11i, 111int a' sas11al{ l1a l{íg·yót eszil{. 
De Haller Albert ezt n1011dá Casa11ová11al{, a' mint 
azt e' 11apol{l)a11 olvasá111: Contra vi111 mortis non 
est n1cdica111e11 i11 l1ortis. Bár olly 11e1n igaz volna 

' 

a' vers a' 111i11t 11c111 széJ). E11 a' tisztes öreg·séget 
11agyon kész \'Ol11él{ a' 11e1n tisztes ifjl'.iság·g·al fel
cserélni , 's tud11á1n hasz11át ve11ni, 's ig·e11 jól. 

Est1;e. 

Ebédtől jö,·öli. l\[eg· ,·a11 nyerve 1)cre1n, 's igen 
Jól <lo1gozott sc11tc11Liá,1al. Láttatl vol11a , barúto1n, 
mi11t örvende 111in<lc11 ,  111int ör,·e11clc 1nég· olt is, 
a' 1101 én jclc11 11en1 volta111. Ez 11ag·y satisfactio 
cggy becsületes és 12 eszle11dö olta cll{í11zott, 

'{7,E�'l'GYÖRGYI JlÍZHEFIIEZ. •! • f• •  , J

1 xr. jövc<lelcn1 11élkiil, eg·o;y talp alutl11)· 1 föld 11('l
h:ül, l1ag·y0Lt 7 gycrn1ck1í cn1hcr11el{. Dc n1ost .._0� 
dolgom, és íg·y l1agyj. Ölcllcl{ tisztclettrl. 

�érlel{, tudassd l{is I1nrc Úr últal i\agy (;á
�or Urral a' pcrcn1 mcg11yerését, 's l{érje ltis In1re 
Ur ezt a' l)arátoinat, ]1og·y ig·ycl{czzél{ 111eQ·1l)'crn1 
A.csádot és az Acsácl n1ellett f el{vÖ pracdi l1111oliat.

' 

______ ...._.._._ _ _,_. __ 11;7' ______ _ 
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LXXXIII. 

Szépbn lo1n, Oct. 30d. 18211. 

E<les barátom , 

Eg·gy l1etc l1ogy l{ezcn1bc11 lc,1elecl, ·s é11, a' ki

olly 11ag·y g·1rö11)1öriiség·ei1nct lclén1 eg·g·yl{or a' lc
,·clcl{' írásába11, n1ost c1111yi időre se111 fclclék 
még, és �''élíed 11cn1 fclclél{. A' l1iba 111ao·a1n el-

o 

len ,,a11 inl{áh1) cll{ö,·et,·c , 111i11t ellc11cd , 's an-
11ál l{e,·ésb])é rc111éllhet11é111 111eg·Locsúlását, 111ert 
te bizo11)'0sa11 c11g·cclél{en)'Cl)b ,·ag·y crántan1 mint 
mag·a111 : dc é11 tt1do111, 111i11t l{a1)l{o<ltato111-cl mincl 
attól a' 111it lcg·i11h.ál)b szercl11él( le1111i. Életemnek 
utolsó csztc11dcji - az clnrúlt Vasúr11ap lépte111-br 
a' 64-<lil(be - cl ·va1111al{ tcrJ1cl,·c, l{cscrítvc a' 
lcgkc(l,·etle11cbb g·o11dol{l{al , 's sen1111irc 11en1 érclc 
lcevésl)l)é, 111i11t a' 111irc ér11i lcg·i11kábl> szeretnélr. 

l{öszünön1 a' Rcsta11ratio felül adott l1írcl{et. 
�lár az Ujsúg·levélböl is l11don1 1ni törlé11t, és I1og·y 
�Iarl{os Gyö1·gJJ az, 11c111 �1Iiltcily, a' l\i a' Dcb
recze11i zsíros l1í, atalL cll{al)á. 'S a' Pról{átor Nagy 
Gúl)or e az, ,·ag·y 111ús ezt a' 11cveL viselő, a' ki 

SZENTGYÖRGYI JÓZSEFIIEZ. 353 

az Ujsüg·Ie,·éll)c11 en11ítctil(? Fá)'nal( ör,·cndcl( ha 
l1el·yé11 érzi n1ag·át: dc ö 11á]nlélC'n1l{or 11cn1 ;zc
rctclt Dcl)rcczc11be11 lc11ni. �Iár ali.,trn1it 1no11dt111Ir 
Pápistúnal( le1111i jó dolog, I1a J)ápislú,·ú lenni 
nem a' lcg·tisztcsségcscl)b is. Itcn1 az S('lll ])ccs
tcle11 11él1a. Dt10 c11111 faci1111l idcn1 , non est idcrn. 
- Bcszéllji.i11l( olcosa}Jhról és ol{osahba11.

l\Iít 111011dasz llébérc? - É11 ahhan élei( ccré

�zen, 's mintha csészéjéböl c11g·cn1 ilalna a' s;ép 
1stenlyú11y, n1cg·ifjodta111 ])ajaín1 l{özött ültala. A' 
Sze11t�lil{lósy dala Szé7>e1nltez, a' ''ill{OYicsé c�eri
cziliez és J>ir1é�j, rózsa, 7>ir1é(j, 's az Édes Ger
gely J>etri G1ilyásc1, 11ag·y szépség·ü darabol{. I(ön
nyebb 11el1ezct ír11i n1ínt lúg·1,aL és pnjl{üsl. J�g·)·öb
eránt az U11itúrius Rál{osi Szék.cly Sá11dor J�pisto
lája Döbrc11Lcil1cz , és a' Döbrentei ])írúji Gróf 
Battl1yá11i r�crc11czncl{ sírjánül cg·g·y 1nás 11en1bcn 
talán a' legszebb daraJ)ol{ az cg·ész zscl)l\önyv
bcn. Csal{ 11ézzd, n1clly cröt ada N�·cl, ünh.11cl{ 
Szél{ely. l{c,,élyl{cdjcnel{ szo111széd lrrain1él{, 11a 
Letszil{, l1og·y az „i\..ng·ol erövcl csal{ az ö Schil
lcrcl{ tt1da 111cg·n1érl{cz11i, 's 11ézzél{ ezt az Epi
stolát. N11elvi.i11l{ g·co1netrica g··yarapodással cn1cl
kcdil{, 's 111ég· így is Lá,·ol ,·a11 a' tclöLöl. i\Iajd, 
111aj cl ! 

.i\..' 1ni l{isiinl{ 1'.1j fén)'l)c11 ra!{) og·; scartdált 
rín1cs ,·crsezctlcl jcle11c-111cg· , 's l{ézen [og·, a lép 
két fijával a' Ilaza elébe. 

30 
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I,alcos és Pap ff)'ö11yörii törcdél(ct adü11al{ , 
·s rrhc,, l'C\Yl{ c�rfI)r jól g·o11clolt, <le llClll l1ibúLla11

S011cttet ·s szép Epig·ran1n1úh:at.
1\urorút 111ég· 11cn1 lútta,n. 

1Iúzacl 11épénel{ ól1ajtott állapot])a11 létét ítgy 
l1allo1n, a' ]1og·y nzL 11él{CJ1l l{cll l1alln110111, a' te 
J)c11cilciúlusodnal(, l)arúlocl11al(, tisztelödnel\'.. Hogy
l�'Ún)-od és ,·ö(l J(nssün ,,olt , saj11álYrt l1alloltarh,
,·ag·y i11l(ú.bl) iríg·')·cn. Na�:r)'On szcrclné111 ,·öclct is
isn1crni , szerelhclni, 111i11(l 111ag·áért 1ni!1d aty
júért.

Ig·nz a' Ct1n1berla11cli I-Icrczeg felül szóll,,án, 
ncn1 állhalú-1�1cg·, J1og·y becses lJarútsüg·a szerint 
eng·c111 is ne c111lílsc11 , a' n1i cng·c111 cgg·)' l)izo
Il)'OS O) n11úba hoz , 111clly g·)1 a11l'tt 11c111 szeretcl{. 
Rcndesc11 111ítlattatú11k cg·)·n1ást. Fcrdi11á11(l tiszte
l etre rag·adozta lcll{cmcL: az a' 111ásil{ csak víg 
<'nll)er. i\li<lü11 Fcrdiná11cl a' szolJülJa érvén cl-' 

végzé a' 111ag·a kérdéseit l1árom l(alona 'l'iszttcl, 
t'n ,·czcté111 az aJ>lnkI1oz, }1og·y 11ézzc Ernlél<.ii11-
ket. - .,I(icsi11y, 1nondún1, <le e lsö n' l1azál)an.'' 

Az �\rcl1í,·t1111l)an a' züszlúl{ \'OI!túh:. 111n<rúra sze-
. ::-, 

1neit. 1\lttlalún1 az co·<r-\·ilic11 a' lü,,ést 's 111inlho<r"' �t'°IJ ' � t,J 
('t1n1bcrla11,l lálni al-:arú, a' szent 'l\1n1ás p<�ldúja 
szc·ri11L a' l) ukl)a iité111 í1jon1al. e) is l{ü, ctö a' 
. zent pél<lal: Ja . das ,var ein Scl1i1sz. -; 

SZENTGYÜH GYI J(,17,SEFJIEZ. ·� . "•JI .) • .,

I{erdinün(l kérd<�: )liL \\'elchen1 Jaltr l><'!iiu 11•

<las 1\rcl1iy? - j\Iil 1551-1. - lrnd ,, ohi11 siud di,• 
friil1cre Schril'l<'Il hi11? - Xt'n1 al\ar,í111 <'l1no11da111 
11 o �r�r ll o 111 o n 11 a i 1st, ú11 l? ö I sp :ín n 11 l{ 1 l<' e r<: i 11ü11 1 ,t l 
tarla, a' 1JéÍL�ja l.i'crencz Zúpol ) ú,nl, 's ez nzl a· 
Csics,·ai h.is , úrl)n11 ostro1nlü , ·s akl\or ilZ �\rrh -
vti111 el<;gcll. 1\zt n1011d,ín1 húL, hoir')' n<·1n . oll 
Vg·�·cl1iízunl\, az írúsok 1101 a'\ Jspü1111ül, ]1ol a· 
Nolúrit1snül � 1101 Ji:Jastron1ol\ha11 larlallnli:, ·. n·
l1t1rczo}js és 'f örül{ j.'11 üs Plpuszlílú. - E;t!f')' r<;� 1 
Protocollt al{ara lül11i , 's l\i111ulnlú111 nzt. J ·11„1 
111a11 dns lesen? - l'nserc 1\t1g·t•11 sin<l <1Hz11 s,·hon 
gc,völ1nL , tind ,, ir lesen sic l'asl so f1iesz .1<. • 
\'vic dic l1culig·c Schril't. Ekk.or adú111 ht'Z<�h, a' 
Nag·)'an�·ja' ll'g·elsö Rescriplt1111út Ze111t>lC-11� 111·�� , 
lt1dYéÍ11 liog·y ö h:cYél) kcdh('lil{ azon hol.!·� a · szt -
rctctL 1\sszony 11é!\i is 11ag)·an�ja ,·oll. I{ét 1,.1�·i
na i11 folio siiriic11, ·s elolrusú. -1�1\h.or a· I!ocs
l{ay lsLYú11, Bctl1lc11 Gúbor és llúl(ÓCZ)'itl\ l\<'Z< il\
lrcl st1l)scribúlL lrúsoliut adún1 l(czélJc, ·s a' sol\

ColJ 
5 

,,rullseg·, Xig·rclli, Núdasdi ·s 111ús .1\ustria
ct1s Ge11crúlisol(él (a· C'arafl'úö 1\czciul)c 11('1'1 a
kadt, pcdift· ezc11 cso1nöba, olt). J\leg·pillanl\ .t . ..

llál{ócziél . ezt 1\érdé: 1st das s<'inc Schril't ? -
Ja, E,v. l\i'11. l loh<'il; i11 ScI1riftt•11 dit'scr (;aitu11g· 
si11d ,, ir rt·irh.- l ud ,ras cnthc1llc11 sic? - ('ur
rc11l(' Bcfehl<·, ,, c�re11 fot1rrag·c etc. etc. 

1Ia 11<.'l\cn1 ( g·g·y 3-dil\ , alal\i últal l\ttltlt'11e 
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eggy 1Jaréilom l1írL ,,ag·y eg·g·y szelet papirosat, 
11en1 a1>11re]1c11clál11ü1n , 11em csudáll{oz11ün1 rajta, 
hanc111 azt 111011da11ún1 n1ag·n1n11al{, J1og·y ez a' ba
ráton1 siclc, vag·y 111cg·ú11ta n1in(lc11l'clé egész lc
vclcl\.l>en írni a' ]1írt, 's tudta ]1og·y ez, c11g·c11• 
i11tcrcsszúli1i fog, 's azért l{öYcté rzt a' 1nó<lot. 
Be sol{ h.iilö11össég , be soh: g·yc11gcség van az 
c1nl)ercl{l)cn ! Csal{nc111 c](1nta1n Öl{ct. - Eg·g·y va
lah.i azt g·yanílja, l1og·y é11 a' 1ni Ig·azunl{11al{ a
zért ,·afryoli barálja, 111crt ö is l(aI,,i11 c1nlJcrc. -

Ila Sóg·oro<ldal Vlspá11 Isaali Urral lészesz·, 
!{érlel(, tudasscl vele , l1og·y Sóg·oron1 a' Scntcn
lia úllal cl 11cn1 jjcszteté 111ag·út , - - -- -
- - a' (�a11crllariára rect1rralni pro 'fransmis-
sionali. E11 csal( Fö Ispáno11111alc 's Sziics _l\gens 
lTrnal{ írél{ , 's scn1 cg·g·yil{e 11e1n ,,olt Bécsben 
�cn1 111úsika. Azonban a' Ca11ccllaria a' Sóg·oro-

1nat a' licresettöl el1noz<litá. l\lég itt scn1 álla-
111cg·; nz ulolsó tcr1ni11t1s utolsó 11<1pjaiba11 rü,10-
cála 1ni11<lcnt. Baráton1, olly dolgol{ czelc a' mi
l<ct én sol1a srm ,·úrla,n. Csal{11e1n l{ifal{a(lolc a' 
g·o11d\ iselés clJc,11; 111i11l11a 111cg· 11e1n clég·edhetett 
volna c11nyi szc11,edése1111ncl. Dc é11 l{észcl)l) va
p:yolc ,,csz11i, rni11t a' (�011clviseléshez ,·aló l1itet 
el, cszte11i. 'J'isztcld a' 'l'cl{. 1\.sszo11yt, 's csól\.olcl 
l'-c<l,·es �·ycrn1el(ci<lct, 1\.cd,·cs vö<lct, és szcrcs
i,,etck 111in<l11y:íjan. 

--·---

' ,. 
.. , 
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Szí·phnlom, Oct. ll<l. 182S 

E<lcs b2ráto1n , 

E' napo1\.ba11 nén1clly félre lett papirosai1r1at néz
,,én ,,cjg·ig· , l{CZe1nhC' al\ada a' J1ozzúd 1ningyúrt 
t1tolsó lc,,clcd 11tü11 írott vúlaszon1. Istc11 tudja 
mclly té, edés lcl1elctt az, hog·y le velemet n<'1n 
postúra li.üldé1n, l1ane1n ide ,·1'lén1-l)e. 1\' hullás 
cng·c111 l{úrosil inl{úub mint lég·<'d; azonhar1 en
!.fC<lcl1ncdért l{ö11yürg·üli, hog·y l1allg·atáso1n talú11 
gondol{ba ejte, l1a leveledet ''<'Llen1 e. 

Nc111 lcépzell1ctem, n1elly pal{ét lehet, a' mcl
Jyct l1ozzá(l adánalc. l{cd,·es ·vö<l, lí.it ,,égre szc
rc11cs<j1n , ala lúl11i, és a' l\ibe, nag·)1ÍltÍS 11éll{ül 
,·aló11:.1l{ , edd a' szót, ]Jelé szercllcru, nzt, ig·cn 
is, felhozhulla ,·ol11a Palal(ra. Ig·y Iei.rjolJl> volna, 
fia azt Sze11t-1)lihúlyra l\üldent�d Gróf l>czsöfl'y 

I 

József lfrhoz. Zsc11i ]cán�101n 1nost ott ,·,nt J>aL-
varián (' 0111lt•sse Yirg·i11ic11(l , 's állnia , enni fo
,rorn ntt. J)c hízz<l a' fcll1ozóra , I1og·y őrizze a' 
i-, 

rncg·cizús ellen. 
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1'c édes baráto1n, tudatücl ,·clc111 fia(l 11cvc
lícdését. .t\dja Islc11 , l1og·y ez rc1nén)'Cidct i.'1g·y 
11c csalja-r11cg· 1ni11t az elölte szitleltch:, hog·y é
lctl.Jc11 111arndhnsso11. Jllü I1ogy az t1lúnt1nh: élc11-
clöl\ is l\HJljnnal\ c&rg·y 1núsodih: Szent Györg·yi 
Józsci'cl. Ncl(cn1 En1íl <-s Antoní11 finin1 n1ür Pa
tal{o11 lanítljúlí az cg·g)'il{ a' S)·11la.:.\.is, a' 111,ísil{ 
a' l)cclinúlás' l>ölcs<.'ség't't; Búli11L és Lajos 1r1ég 
a' l><'IÜk<'L sc111 isn1erik., 's az ttlolsó dercl(asan 
clün1énc, csclédjci111 ürö1nel(rc, a' czilrún l(úro1n
h:odüs' l)<>lcseségél)c11. Azon 111ag·an1 11cn1 lelc111 igen 
11ao·,, ovötl" örüséo·cn1et dc 11en1 is iJ·cdel(-cl tö-e- ..i -..J J e ' 

le� n1int 11é111clly rcltcg·ü atyúl(. Oll)·a11nal( 11ézcrn 
nzl � 1nintl1a nzo11 al{ntl11ú11l{-fel, hog·y �.r)'er,nc
l(iinl( sár})a Il)'ttl. C)'Crn1,•l(ei111 11c·Ycléscl\rc 11ézve 
111indazáll,ll 111011da110111 l(cll, hog·y azt 111ost nc1n 
tcJ1ele1n , a' n1it cze)ött. f.11.lilior az a' l{i11ézéscrr1 
,,olt, l1og·y a' Nupa,nnal( közelítő l1alúla fclcsé
ge1ncl cg·g)'Szerrc birtol{álJn fogja Lc1111i az ötct 
illctö lJirtol(11al{; 's sög·oron1 1)éldátla11 ]Jú11üsa a
zo11l)a11 nzL 111ég a' 11elcdih: ('Szlc11dörc is ,,onja 
a' 11éll\til 110,!,ry csal( a' ji>YC<lelrnet is 111e!.roszta
nú ,·e liink·. Jg·y é11 7 g·)·er111<'l( nlyja 's ll�.f)'c�11 a11y
t1yi11al\ lest, érc SZ<'11, cdc111 az idöl( Sttll)'Úl. Au
!.!USl. ·�j-dil\,:11 111i11<l a' S<>q·oro111 , 111in<l a' fclc
st:g<·J11 , 111i11<l I>cl,·ö11é sög·orasszOB)'OtH lctc, élí 
az J�pl'rj"si 'l'úl>la clött a' llcrclatorit1111 l1ilct, ·s 
n' l\t;l leúnyi<'slvér azo1111ttl rP,'<·lúlt is, lJctl.)jOk 

• 

.. , 
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pedig csal( mrg·csl{ticlütL, és n1in�-)',írt olt 11a.q-yú 
Epcrj<·sl; u1clly n1ag·a is 1nulalja, l{inclí ,·an ig·a
za. I3arúlo111 , a' Jézt1s l(riszlt1s 111c<ru1ondú c1z E-

t-

,,ang·)'élio1nl)a11 , hog·y a' sz<·rcncséllen sc·n1 1na<ra � :-, 

ncn1 ,·étli('zctt, sen1 szüléji nen1 ; dc lelsz<'IL Is-
tc11nc]{ rnag·úL ennrl( �zc11Yedésibc1l 1ncg·dicsiiílc11i. 
E11 ,·alüha11 ezt 111011dhaton1 1r1in(l 111oslnni n1incl 
régi l)ajai1nat lcl{illlYéu: dc szerclnén1 1nég· is 
tud11i, n1clly örün1n1cl néz11elil( a' Ilalhatatlanok ... 

A' 1ni kedYcs l�,raztinl{ isn1ét h.('szíli Zseb-
, 

köt1)'\'ét. 'l'eg·nnp ,·cLl<'lll az újnalí l\ét képeit. 
Gyön)'ürii n' Do,ninichino' Szent Júnosa; leltctct
lc11 szcl)hct l(épzclni : de n' li 'üg·cr �lag·doln{lja 
ne111 teszi azL az cfl'cl(lct , a' niit , úrtan1. Lc!l;
fe;]jcl)u is a' g·)'ÖH)'ürüség· ,·a11 l)c11nc, ho�·y a' 
bü11l1üdni n1cg·(u1t lcúny szép rnrúL pcrspcclíYhcr1 
is lúltntja. Jg·nz ez l1cl)'Clt jolJl> darabot adhnlott 
,·olnn. 'S 111it ítélsz az Oli)' allilií<I fclöl a' hol a' 
felivÖ szét) fnrt1 lcú11ynal( cg„y,nús felé , i>n for-
dít,,a a' lcét sarka ? En ·t 6 11ap nrulva 1,cércl< 
65dik ('sztc11<lö111l)e: de az efféle 1nég· is SZ('-

1nc•1nl>e tííuilí. - J)r I1ag)·j1tli. a' 1'lag·<lol11,'tl{at. 
Ncrn nekunl( ,·alól{. 

'ft•g·nap Gróf Sztúra)· , inczc (Jünosnah. az 
lJno·,·úri l1'ö Jspún11al( és n' l'ardin. )Jigt1zzi l1u-
Q·únal\ fij11) helépc I1ozzú111 , 's JllélffH hoz,í Sza-
l�szlj,ít , <·x (10Ilectio11c J>arisina l.,en1nirei. J�111c·
l'i (' ezt u' g·az<lag· Dcl)rt•czc·11 Collt;g·iu1na? '\lúr 

•

• 
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40 I(ölct jövc-h:i, i11 8, vclinrc, 's árol{ 273 f. 
44 x. Co11v. Pé11zbc11. Virg·íl 9 l{ötet, Caesár 4, 

ŰYitl 7, 's 111cn11yi lészc11 u1ég· ! Ez a' Párizsi Szal
luslius , aló])a11 jobb 111int l{épzcltc111 , 's többet 
ad 111i11t csak a' I-lavcrcan1pé, vag·y csalc a' Cor
teé. Ifasz11álni fog·o1n az általa1n fordított 's 30 

cszte11dö olta Jcésziilct])c11 lévő Sallt1stomlJan. Bár 
a' Dcbr. C0Ilég·it1m Biblioll1ecája n1cg·l1ozattatl1at-
11á: <le oszlán ki ne ad11á, inert az illy l\It111l(á
lcat bc1)iszkoltatni szc11Llélcl{ clle11 ell(övctclt vé
tel{. \' ödct , l(it nag·yo11 tisztclel{ , l{érlelc , tedd 
fig·ycln1cssé ezerá11t. 

A' Zc1nplé11yi l1íres szép és rítt Aug·t1stusi 
G)·iilésnel( I1allá(l l1írét; és íg·y felőle, l1nllg·atol{ .
. Jclc11 ,·alél{ 's látta1n 111i törlé11t. l\Iég 11c'n1 tud
Jttk 111i lesz lcövetl{ezése. Fcjc<lclin(inl( 1néltá11 ne
heztel azol{ra , a' kik :illy törté11etelc11elc a<lánal{ 
allcaln1at. 

Elj szerencsésen, é(les barátom. A' 'f ekint. 
asszo11�·11a!{ 's lccdves gycr1nel{cid11cl{ add által 
liszlclö 's atyai kéz csól{o1r1at. Ajánlorn n1ag·a1nat 
m<'g·bccsüll1elctlc11 barátság·o<lba. 

örök tisztelőll 

J(azinczy Ferencz. 

Rcn1l:11ylen1 ,' Te nagy barátja vag·y a' �it1n-
kúlla , l'lt , allásbcli U11iónal{. En 111ir1d eddig csak 

.. ' 

HZEXTGYOllGYI Joz::.8FI1EZ. 

,·ala1nclly ('011,·crlíla J3alog talün I>l�l<'r l
T

rnal{ a' 
nyo1nlaloLL levelét lúlú111. Az org-011ú11 l(ezdi ·s a' 
I>ri1náLt1so11 ,·égr,i. l\Ii11(l czcl{ l1cl�'clt a' 111,íc;iJ{ f1:l 
cg·ycdiil a' J(crcsztyén J1Iartyron1s:í 1.rl<>l ( a' Papi 
Coelibátustól) úlla11a-cl. Ncn1 jo!ih , olna e <'Q·�·y-

, 

szerre 1>,ípislávú lc1111i? E11 az lT11ió11úl inl{éíbh 
szeretné1n, l1a S<'nl{i11clc sem ,·ol11a g·ondja, l<i 
n1it l1isze11 , az az n1it ,,a}l. Ez íQ·y , an ,vc1-

shi11gtoniáhan. -

31 
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Edcs baráL0111 , 

.... -\z Orvos lárg·y(t lc,,elet abba hagytam , hog·y 
itt 1ni11t barát fecseg·I1csselc. -

So.phie liöszö11i azt a' fig)rcln1ct , és barát
ág·ot , a' mcllyet cránta n1t1tatsz. Fcl{szik, és 

íg·y ki lesz mc11t,re , I1og·y ncl{cd 1nag·a nc1n f e-
lel. 0 tehát nem csak férje , hanem 1nag·a n1iatt 
is le van kötelezve erántad , 's l{i ne szeresse 
Szentg·yörg·yit l1áládatosság·o11 kíviil is ? 

. A' ro Cf(!OVétV f<Ovov ayafJov igc11 szép. 
Orűltc1n l1ogy az a' Szc11bg·yürg·yi1n g·o11d0Iatja, 
J1ogy JJecsétjére az 1netszettessék. Dc a' czímer 
igcr1 rossz ízlésií n1etszés , és n1ég inl{ábl) rossz 
ízlésű rajzolás. 

A' ltctjléli és liajlás erá11t 11em villongolc. -
A' l1ajléli bizonyosa11 egyebet tesz. Dc liajté/;,
----

�) Kelet nélki,I; niindcn esetre C$okonai halála [Január. 180i>) Cto

Lilla n,a�o<lik kiad asa (1808) közti i<löhöl, 's 1nellí:klct egy 
rnás ,,or,·osi targyu·' levélhez, nicllyen a' datu1n, 's n' ponto� 

Szrnll!Jőrgyi által miudcnkor f<'ljcgyzctt vételnnp elignzitann 1

hn <'Z kezi111knil volnn. 

�t' 'T,iadó l,. 

• 

.. , 
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lel1et11e, és az jobb ,,0J11a arra, a' n1it 1nost /taj
lás11al{ nevezii11k. 

Nc,,ctte1n 111agan1ban azon kérdéseden, l1ogy 
soll ich licbcr Jlerr Ge11ialil sag·c11? Bizo11)'0san 
jobb a' ltla1i1i n1i11t az a' czifra és ízcllc11 Jleri· 
Gemalil, n1ég· a' szoliás 111iatt is, 11c1n csal{ a' Pl1ilo
sophia 111iatt. Azonba11 n1i11t 111i11dcr1ben, (1gy a' 
titulusokba11 is az eszes cn1ber 11cn1 azt 11ézi, a' 
mit a' Pl1ilosopl1ia szorosa11 ja,·aJJ, l1a11c1n a' miL 
az Istenasszo11y 1nódi para11csol , a' szót cum 
grano salis vévé11. Csal( az lJolrú11l{oziJ{-n1eg· az 
eggynek és a' 1ruisnal{ esztcle11 szóllúsán, a' Jci 
előtt az iíj. Debrecze11l)cn az szokás , J1ogy a' 
gyermek az atyjáról c1111ek jelen 11c1n létében 
szóllvá11 íg·y szóll : édes atycí1n Ura1n1ictlc azt 
mondták. Bécsbc11 , l{assá11 , Váradon ez : az 
atyámriak azt 111ondták. Eg·g·yilc a' 1núsil{on fog 
meg botrá11koz11i , n1íg elöLLc (1j a' szöllás. -
Eppcn az az e1nlJcr, a' l{i a' n1ag·a felesége fe-
lül ideg·cn előtt így szóll: 1'Iei1ie J?1·ct1t e' J1clyelt 
mei1ie Ge1nalilin a' 1ni nc1n szoliáS, ,,agy e' he
lyett mei1i JJfeib, 11cvctségcssé tcn11é 111ag·át ha 
ezt mo11da11á 111ag·yar(tl : ctz ért ctsszo1iyom pedig 
a' Frat1, Asszo11y. 1\Jag·)'Urúl jöl esik 111011danon1 
az U1·rtm. Nén1ctül is 1ncg-1·c11: 1,iei1t llerr. ])1•

mo11dja l1át ,·alal{i fra11cziúí1l: 11io1l 11ictit1·e! 
Sz0Ii.,isba11 ,·a11 , l1og·y a' g·)·crn1cl{ az anyja 

f elöl cselé<lI1ez szóll'vá11 ezt 111011dja : ltz ctsszoriy 
31 *

•
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ezt 's ezt 71ara1lcsol,ja (ezt 111agan1 mc11tség·éiil 
n1011do111) 's ez ezt teszi : ct' liáz asszoriya. Es 

ezt azért kell így 111011(lani , 111crt tiszteletle1iií,l

foo·11a l1an!tza11i i1icivilizcilt e111J1er' fiilé]Jc11 : az 
0 '-' 

a1iycí1n ezt 7>ct1·rl1icsoljcl és ig·c11 é(lesc11, das ist 
süszlicl1, ig··y: r,ss�o1iyri1n e�.t 7>ct1·a1icsolja. Dc 
111ég· 11ag·)'Ol)]) ol{a ,·a11 en11cl( , t. i. az , l1og·y ez 
így SZOI(AS Dcl)reczc11en l<íviil. - Ellcnl)cn az 

scl1ol srn1 szol(ás, l1og·y a' tcst,,ér ezt 111011<lja a' 
tcst,·érc felül : Bay Co1isitiá1·iits. Ha ez is szo-

1\áslJan ,,ol11a, ez is jól vol11a 1no11(lva. 
Ug·ya11 ezért saj11ál11á111, ha aristocratiz1nus

sal vá(lol11ál, vag·y ,·údol11a n1ás jó c111ber, l1a 
azt lál11á, l1og·y az I1Jam 's Napa111 etc. felül szóll
vá11 ezt 111011da11á.111, a' n1i11t 1no11don1 is : �'rscl, és 
„Vsgok. Ez 111ásl{ént nc111 lcl1ct, és íg·y l1ad(l 
legyc11. -

. .

Orvcndck l1og·y Csol{o11ainal< papirosait 'fE 
rcg·ístrálod. Hog·y !(is I111re Ur 11yo111taLLatja LiI
lájúL, 11cm szcrete1n , 111crt Lillá11 sol{ ig·azíta11i 
való vag·)'011. Adicu é(lcs baráto111. Ajá11lo111 ma
._,u1uaL barát�ág·odba, 's ,·árlal{ l1a szükség I1og·) 
J·,1j; - lia 11c111 sziil{ség·, csal{ írj 111iL csináljak, 
J •lJrr[HSS-lllL'O' Jto<ry lle l'Cllco·j·lill}{, éS llill'HllCSO) J' 

.J � o o e 

r,ínk. l1ogy a· lti(leQ·lül örizl{�Jjii11k. 1\.dicu. 

Ii:�\ZI:\CZY FF.RE \CZ' 

L E V EL EI 

/ I 

IFJ. SZIL1\GY S1\)IlELIIEZ. 
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'fcllycs l)ízo<laln1ú Drága Nagy Jó Uram ! 

A' n1cg-lJolclog(tltL Supcri11lcn<lcns Úr Hcnria�sa 
1nég· is ]1c,·cr a' L....... l\czé1>r11, és a' n1i11l 
azt e' 11a1)ol(ba11 ön11ö11 111a�álól hallollan1, 11e1n 
is lát OclólJcr11él cléb]J ,·iláQ·ossüo·oL. }�zen feliil 

< • :-, 

olly 0Lsn1ú11yság·ol(Jcal lc(;szül cl-díszlclc11ítcni nzl, 
1ni11t 111ost a' Rajnis ,rirg·ilittsúL. 1'1iL érez ezc11 
tudósításra az Ur szíve, a' l(i a' )Ieg·hólltb,n1 11cm 
tsal( a' LittcrúlorL, 111i11t é11 és 111úsol(; - ltanrn1 
tisztcltt At)'ját is 11ézi? El-szc11yvcdi é Hzl az l r, 
l1ogy ez a' lel t-1llctgyctr, ez a' - 11c1n a' 'J'udo
má11yolcnalc és jó g·t1stus11a]c cl-lcrjrszlést;11 i�·) e
kezö , ]1ancn1 Lt1lajdo11 J1aszniít és g·azd,1!.r ll)'l'l'<'
ség·ct lccrcsö fukar Nén1ct olly g·azúl Jiú11jo11 a7,
zal a' n1cg·l)clsüll1ctcllc11 1n1111lcáYal? - 'l':;uh. rgy 
mód ,·ao·,·011 a' hclyrc-l1ozásra; n1crL a' )lu11u-

o J ' 

scriplun1 111<lr lcczé11él ,·agyo11. Az , l1ou·y az l'r
a' l\lcg·-hóltt11alc írúsú,·al Cfrg·)·iilt cg·g·y ol, asl1atú
CopiájáL adja l{czcn1l>c, 's é11 azt oclolJcr előtt 

•
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J1;val Ji:i-adon1 , - olly lsí11osa11 , a' 111i11t 1nost 
llltcs11iegJ;e.1J1ri jü, c-l<i, 111cll1·11el( c.xc111plürjait n1in<l 

, 
lr6, 111ind X1·01ntaló 1)apiro1:,J)a11 lúU1alja az Ur a' 
\ áradi 11or1nalis Osl(ola Cf.tg·1ril( Profcssorú11ül Sza-
1>l� Lúszló (

r

r11úl. Iía töb]Jé a'  �Icg·-l1óltt11ah: l\Ia
n11�cri1)lu111ál elő szedni 11c1n lcJ1cL11c, tsak cg·g·) 
hí, Copiá,·al is 111c�r-clég·ccl11én1 é11; - 's azt vag} 
111osla11i Sen1jé11l)c11-nr(1latlo1111Ja , (I1o·va l1olnap
t1tü11 i11dítlo1<) ,·ag·y a' DclJrccze11i vásárosolc ál
tal I{assá11 ,·cl1ct11én1. - El-l<clvé11 az cxe1nplároh: 
eg·!ry 11101111n1c11l111uot tétctcl< a' S11pcri11tc11<lc11s sír-

, 
jn felibe. E' szcri11t az Ur11ah.: 111i11tl í1g·y 111i11t Fi-
�nal<, 111i11cl í1g·y 111i11t IIazafi11al<, és Littcrator
nal\ ol<ni ,·a1111ali l<éréscn1ct tcllycsíte11i . • 

, 
l\Icg·lúlja nz Ur 111it 1ní,·cl L ....... a' flcn-

r1assal (n1cll1'ct lrét csztc11clcig· tartóztaLott áLl<o
zotl l(czci l<özötl, sajlóit olly solc szcrc11tséllc11 

, 
1r,ísol< l<i-adúsú,·al ízzaszt,·á11) ha az Ur lrérésc-
rnl't 111cg·-,·cté11di. 

, 
l\IélLóztasso11 az Ur c11g·c1nct Sc1njénl1c Irii!-

<ll'n<lti Levele ültal ltt<lósítani l1a rcn1é11ylI1ctc111 é 
, 

•·zl a' szcrc11lsét? E11 111i11t cg·y 4. napig ott rr1í1-
latol(, és J1a az idő c11g·cdlc vól11a, tsal<: ezt111
:z(l n1iatt is JJé szalaclta111 ,,ólna Vüradra.

Azo11ba11 l\ércn1 az Urat l1og·y czc11 l<érése-
111l'l sc11l\i,·cl se l(özöljc. l\Icg-J1alhatná L ....... . 
·� hos1;;z(Lsúg·1Jól 111ég· Lo,·áLL n1c1111c.

1 

, , 
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Aj,ínlon1 mag·an1at Úri szí, cs i11<l(Llaljail)a 's 
maradolc c<rész LiszLclcttcl 

t, 

' 

,\z ür11alc 
al{u�atos szolg;ája 

l{azi11czy 1�crc11lz , a'

li:assai Ii:crülcti Normaíis 

Oskolák li.ir. Inspcctora.
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• 

II. 

SZILÁGY SÁ�IUELl\1EI{ 

cg·ynel1ány ,r ármegyéli 'förvény Táblás Bírájoknak, 

l{azi11czy Fcrentz 

,·fg·asztalást és nyt1godal1nas életet! 

Azon Leveled, a' mellyel 11él{e1n n1eg·-szomorí
tott szí,·ctlncl{ gyötrcln1cs cpcdésci közt l1all1atat
Ia11 cmlél{czetli Atyácl11al{ egg··yil{ 111tt11ltáját bé l{Ül
de11i 1néltóztattál, tisztelctessé Le11né Személyedet 
elöLtc1n, 11a rég· ólta 11c1n í1g·y néz11élcl{ is, n1int 
egg·yet azok közziil, kiket I1a ])ár a' liözre lé
péstől ,·issza-rá11t is a' természeti szc1nérem 

'

1nindazáltal azzal, l1ogy másol{11al{ ig·ycliezeteiket 
érzlkcny ör,,e11dezéssel fogadjál{, Litteral·t1rá11l{11al{ 
I1atl1atós Elü-111ozdítói,·á lcsz11ek. l(öszö11öm ezen 
jó-szí,·űségedct, n1i11t azo11 1ncg-l{ülö1nböztetés
ncli, 1ncllyre 1néltó11al{ ítéltél ,·iláo·os J. elét rna-

' t) ' 

gunl{ liözt a<l<lig is, 111íg azt, 1ni11t cg·g·yil{, cgg·y-
.. " ugJ'tL 11g·)'a11, dc re11clcs Fel-l{c11ttjc a' .1\lagyar Lit-
teraturánal{, kevés i<lü alatt köz l1elytt fogom 
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n1cg·-köszö11l1etni. 0 l)ár töl.Jbe11 kö,,ctnék nemes 
példádat! lJár l{ezeilt l{özt seny,·eclü ideO'en kin-

'k 
b 

tsc1 et ollyal{ra bíz11ál{, a' l{iltnek kezcl{böl azok '
a' kilc nálok nélkül szűköll{öd11el{, l1amarább ve-
J1ctnék ! 

1'Iessziáson1 1niltor fog meg·-jclcnhetni nem 
tudo1n. Látl1aLtad 1nelly zavarba hozott a' 11emcs 
vcszteg·etés ; 1nost pedig· 1nég· ltevesebl)et fordít
l1atok erre eszte11dei jövcdclmci111bül, inert az é
pítésl1ez fogta111. A' 1neg-ltiildött (!alt mindazáltal 
minél l1a111arál)b bé tcszc1n ORPIIEUS nevezetű 
hó11apos íráso1nba, 111ell)'I1el{ darabjait az ölsém
nél látl1atod. - G)·alázatos dolog· 11og·y a' 1ni l\Ia
gyarainlt 111ég· ezc11 l\Iag·)'ar Epoc11ába11 se1n olvas-
11ali:. Hijül)a11 ,·ádolta Szats,·ai azzal az Jról{at, J1ogy 
drág·á11 szalJjáli: l{ö11y,·cik: árráL. Ncn1 ez az oka. Za
yrt l)étzeli 8 xro11, Yot111g·ot 57 xron árrúltatta. Ez 
Párisba11 's Lo11do11l)a11 scn1 l{Ült sol1a illy óltsón, 
pedig· ott Il)'óllzorta ólLsóbJ)a11 li:clhetelt ,,ól11a minL 
nált111l{, 111crt ezerc11ké11t szedeltcl{-cl a' Il)'Omtatvá
nyol{. Szo111ort'1 clolog· vólna arra szol{tat11i a' Vilá
got, J1og·y a' l{ö11yvet is azo11 fog·,-a ]Jctsiiljc, a' 
1nin a' sertést! 

E11 az At)·cicl Biog·rapl1i,íjül l{ét l1ónap alatt 
bé-tcszcn1 Orphe11so111ba, llc11riádjúnal{ rcccnsió
jával cg·Q·)·ütt. Forrás(tl ,·cszcn1 azt a' 1nit Ji:ova
cl1icl1 telt-bé a' .1\lerliur v. U11gar11ba, 's 1ncg·-tól-
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do1n a11ccdolaimn1al, 111cllycl{l)cn Bájba11, Debre
tzc111Jen 's l{ovátsiba11 ,,élc lélen1ct bcszélen1-el.
f(érlck, é<lcs Barátom Apollól>a11 ! mi11d azt a' 111it 
ide lélclni aliarsz, l{űld-111cg· é1111élcc1n. Ncvczo
tcse11 a' 2clilc Jóscffcl lélc l1istoriáját, 's cg·yebe
lict is, mell)·ek lt1(lol'ná11)'át, éles látását, ter111é
szcli clrnésség·ét es111ertclI1cLilc.- Orpl1cuson1 clsii 
1larabjában látI1a<l(l a' Popból forclított Epigrammát 
Nyuto11ra. Azt szüjúból La11últa1n-mcg·. - De azt 
is  11élii Jcöszö11l1ctc1n, l1ogy a' l\Iagyar l\Iusct1mba 
ilitatolt l] (ergete,q liél elleried ó Hajó Ü(lámat 
liészílcllcm. E1nlélicztc111 l1ogy azt ö is fordította. 
- - Elj bol(logí1I, tiszlcllt Hazafi, és zárj még
111élycbben szeretetedbe. Alsó Rcg·n1cczcn, 'fokaj
1's l{assa l�üzöll. Vízö11tö 4dih�é11, 1791.

• 
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�IEGJEGYZET'f SZOi{ ES SZOLASOI{. 

:1.) a' I.Jevélbeu. 

egyil-,,, pro egyyil.:. ez iigy vélcn1 figyel1net

lenség·böl esett. 
{érinye, pro f é1iyje, vel (é1iye. - 1\.' gyölíér 

fény. I-Iozzá jövé11 a' j SllffiXllffi, ({llOCl J)OSSCSSÍO

ne1n denotat, lesz fényje. Ezt, �11111)úr íg·y is jól 

mo11<lódilí, az Eupl1onia fériye-vé csi11álja. 
ditsösség, pro dicsőség. Ez szc11vccll1ctetlen 

hiba. LáLjt1k, l1og·y illy Sl1bstantiv111nol{at a' l\Iag·yar 

mindég az adjcctivl11nol{ 1ncllé rag·asztott ság-gal 
vag·y ség·-g·el csi11ál. l\Ii11t l{cg·)·es-ség·, lJolo11d
ság·, vakság, etc. - - Ug·y<le itt a' g·'.fÖl(ér 11c1r1
dicsös, - 11a11e111 clicsü, és így 11c111 dicsös-ség·, 
l1ancm dicsö-séc, - - -

0 

Illyc11 a' JJéJ.ie-ség is , mellyct 111ost soh:an 
felette rosszttl llélcesség 11cl{ ír11al{. Nézzül{ meg· 

a' rég·i l(iadásol(at, 's látni fogjt1lc l1ogy 1nin<le-
11ütt Békeség , és 11c1n Bélresség , az. 

'!<) ?llclléklel<' egy elvcszlclt lrYélnck, 1nelly Csokonai' kezével tcH 

j�gyz�.s ,zcrint llcgmf'czcn, 1792 !..ölt. 

,1' kiadó!, . 

' 
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(cí1·acltscig , 111alc. Ir11i h-:cll ,,ag·y fára(lllság
nalí, vag·y f áradság·11a1': , ac si forct fára elás. 

1ieltesztelltet. Error calan1i. Ne;l1éz, ergo ne
l1czlel11i, 11011 11cl1csz;tcl11i. NB. l\Iil1álly inal e; hc-

110 Illil1ály. 

J1alll1atalla11 PocLa. Pocta i111n1ortalis, líoránt 
som! 1-Ia íg·y írótlih: i11audibilis Poctát tcszcn inert 
halloli audio , 111orior pedig· l1aloh:. 

�) .ti.' Vcrsel„ben. 

Nyo1ndoliábttl, pro ból, csúnya dialectus. 
Széljel , 11011 vero széllyel. Az ol{át érteni

kö11nyü a' n1011dotlal{ból. 
for(líttya 111alc; tcr1ni11atio ja est , n1i11t: capit 

fogja, 111or<lct l1ara1)ja; hinc fordít-ja, ,·011-ja, etc. 
A' l\Iuscun1 l{ia<lóí Raj11is ellen való l)osszúság·ból 
ttya-t és 1111ya-t l{czclé11cl{, 's 111ár 1nost szégyen
lik ,·issza ,·01111i sza,·oh:aL. Látjt1h: csclcliedctcl{neli 
l 1clytclc11sérrét lco·i11Iícil)]) e' szól{ban: 11á<l-ja aru11-o b 

,, 

<lo ejtis; - <lat l1oc a(l-ja. - si11it l1agy- ja. Ok 
ezclict a' szól{aL ícry írJ.ál{ l 1ao·o·ya, azt állít,·á11 

0 00 

hogy a' l1a11g így cjLödil\'.. Jó; légyen; 11011a ért 
azt álliton1, J1ogy a' l{i Idiotá11ak nc1n al{arja 111a
o·út icrc11 is 111élLá11 11crcztctL11 i ,  a1111al{ 11e111 csak t, 0 

a' l1a11<rra l1a11cn1 a' dcri,·átióra is li.cll ,·ig·yüzni; t, ' 

dc ha a' 111iatt l1a11g·zat a' si1iit l1aggya, n1iért 11c1n 
él!t<rva és 11(1crcrva a� }1a11o·zat l11Íalt a' dat 1IOC és H/. •J ::, J ::, t, J t, 

,, 

, C SOI{O'N \I i\IIIIAL YIIO�, 3 ..... . ; '

aru11do ejtis ?- En1r�'irc ,·iszi az c111hcrL a' dül10�
ség· és n1cg·átalko<lott ]1arag·. 

tőlle: dicitur CJttidc111 in 'fra11syl, ania; dc az 
Eupl1011ia tölc, ,•élc, fclölc-L líivú11. Ez ig·azalJh 
is, kc<l,·csc1)1J is. 

cttfyct. l )atcr cjt1s. Atya pater, ja <'jt1s. IIinc
Atyaja, a' S)·11cop·c lci ug·ralja a' l{özlJülsö a-1Jc
tüt, 's l<'SZ aly'ja, az az atyja, a11yja, J)ál)'.ia, scd 
11011 fat)·ja q11ia radi�x est faLLytt 11011 fal) (1.

Éiilől. 111ale , radi.x est cii, l1inc 6i-.iel de 
11oclc 1ni11t reg-.qel (reg obsolclu1n) <le 111a11c . .NB 
Nox 1It1ng·arort1m /1J.jlszalrct ostc11diL c.lian1 irralio
nal)ilcn1 Illiotar11m scribc11di 111odu1u. l{j 11ox, s�ctl, 
reg·io cocli. Ilinc rcg·io cocli 11octur11n. l\li, cl a' 
j és s::.. Cft�'i.t,·é ,·ctL ]1a11g·zaL l{özcl júrt a' ,� l1a11g·
lioz az ollyas Ortl1og·rapl1ttso](, n1int a' )f11sc11nt 
Irói' a' l{il{ bot-jct-t bolty<i1tctli írjúl\, először é
tzctl;ci1ictlí' oszlút1 é,jtszctl1-ci1irtli írlúl{. Sctl irralio-
11abilis scrilJc11di i11o<l11s an11os J)racscriplionis nl
lecrarc 11011 1>olcst; ttsun1 1111ncrt1an1 g·ig·nil. 0 

jríttzilt:-, Llíttzllí n1alc, jlilszif.., llits�if.;, dcJ;et 
{'SSC. ÍJ{ll Oli ) lcít-sz. 

csc11tlcssc11. Jiz i11LolcralJilc csrndes-<'I�' l\c'-
l·e,l,res-c11 szt; JJ-<'11, rúl-td; cros�c11' g·ycs-cn , \ , , · , , . .. . 

. [l.Ll'OSS'lll l\·c;L SSCl 1rodna}\'. llClll < Sclk 111
llf('SSCll , • e ' 

ad,·crlJiis ha11cn1 i11 ndjccti, is is. 
Szól{a11i. 1\lihi' cl c1uidcn1 n1ihi Lnntu1H, 'a�y

ll•ualálJlJ i11il1i 1>rin1un1' 11c111 szólln11i ' hc111L�n1 szr·-
.._, 

32 
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l · Ucrya11 is a' <Työl{ér 11en1 szól- l1ane1n szó.-a111. 0 o 

Beszélleni i<Ten is két l-t kíván, mert beszéd (be 
széd-Icni ,) 

0

proptcr Et1pl1011ia1n beszélleni. 
Új c11m accentu st1pra 1t ct simplici j. tésze11 

novust; a.' dig·it1is tesze11 11jj-at, si11c acce11tu su
pra u, etc. dt1ppl. jj 11jjom digitus 1ne1is, a' novus

' . n1eus : 1tJom.

Én a' tz és ez l1cllyjett c -vel élek, rr1ert ez 
a' betű épen azt a' l1angot teszi l{i , a' mellyet 
111ások tz-,·el 's cz-vel jcg·yezncl{. Osztá11 íg·y él
tek ezzel a' Régicl{ is: Cecei Lcnard pro 'fzétzei 
Lé11., Losonci pro Loso11tzi, sőt l{ezcim l{öztt van 
Oédösö1nnek keze írása, a' lii 1nagát sol1a sem írta 
111ásl{épen 11a11c1n: I(azi11cy vag·y l(azi11ci Péter. 

A' ts-ct teszem cs-11ck, mert a' cs és e 
hangja l(özt az a' kiilönbözés vagyo11, a' rnelly 
az s és sz l(özölt. 

Ezekről bö,·el)bc11 maj(l Orpl1eusomban. 
Az Úr versei ig·c11 l{cdrescn foly11ali, 's az 

ideál{ ncn1csek és 11c1n földszí11t csítszük:. Ez pedig 
n1a<Ta is J)Oézist tcszc11, 11a a' sza,·al{ prosában 
író<l11al" is. IIü11y Poctá11li ,·a11 az Islet1cl{ért! a' kik
rtcl{ 1nir1de11 111t111l(ájol" cadc11Liás prósa, és ser�no 
rncrus ! l(érc1n l{özöljö11 többel"et is ·vele1n az Ur, 
és r11gcdje-mcg l1ogy a' ,,ilág· elébe é11 vezes
sem az Urat. Hclilio11i Virág·irnl.Jan szán<lél{ozom 
azt lc11ni. 

f 
. ') 

J1

1 

' 

1 

' 

, 
CSOKON.\I l\1IIIALYII07,. 3 'i !)

A' se1·mo 7Jedester talám Icgjob]Ja11 télctödil(-1\i 
pi7Jerétle1i beszéd(lel; é11 - é11 1no11don1 - rclúe
széd-11ek is n1er11én1 11c,,ez11i: de ezt előre lúlon1 
hog·y solia11 11c1n fognál{ J1a1Iani al{ar11i. l\lind az
által én azo11 cl 11en1 al{adolc. A' PJ1acdrusz illi
lcratu111 plat1stin1 ... és Horátzius 11ccruc le 11t 1ni

retur ..... fcl-lJúlorít, 's csal{ arra ,,ig·�·üzol( J1og·y 
Barlzafal,·i Szabó DáYid 11c lcgyc11 JJclölcn1 , }c i
nek A) Titdo1ná1iyolf. 1nctgyar1íl 11cvii n1t111lcüjátül 
ne111 kc,·ésbbé fut mi11de11 , mi11t az I1ict1cg1tr(ttis

oratió.jcí1iak 111cteoronj ai tól. 

A' 'l'ÖRÖI( DAL 's a' l\lOII1\CSIR1\ l\é�ziílt 
vers itt van : 

1. lltík, b,ínalok,
'l'.í. ,·o z zatok
l�lőlc,n ,ncsszc ,
lloi?:y szívc,nct' . 

,·íg kcdvc,nct
Scn1n1i ne cpcssze.
Frjc,nct 11cn1 törörn.
Jobb ann:U az örü,n.

*) Tiircdék, n1dly11ck cl�éí 's \·(•gséí lf'vrlri l1iiínyz�nak. ,\' lí.'\ ,·i 
:izorl J,rlyc, n1clly 1101·,·nth Ádárn Ilolmilirol t·s As�Pia)' Lco
.siogjéről bZÓI 

1 
azt 1793. kiiltnek bizo11�·itj11. 

t · l,·iadú/i. 

n a 

........ Uti--.. 4,acs--••-• !!a--=""-_..,·-=....,..,,r--,,.,_--� •



2. Ii::Í,r hi;\.l1nn
Jlolondj,í.ban
<;,·ötrcni s�ivc1nct.
A' �irnlo1n
\ o·o-o ,] al o n!... ei '::) '- ( 

t,:kk.ép cl ne1n tcrn('T.

Idején cngc1nct. 

:3. H,ít víg;adok. 
llcllyt ne1n adok 
1\I,ír a' 1,ínntnak: 
\Toppot n1ondok, 
A' l>úk 's gondok 
1\(dan1 ncn1 la.hhatnah. 
Örö1nn1cl 1núlatok 
!'tlikor n1úlathatok. 

.t. Ila lt:illik. a' 
\ ig; muzsika 
Bn is n1ajd elj,í.ron1. 
A' YÍg;siÍg;ot, 

)1 úlats:í.got 
'L'ölc1n cl nc1n z,íron1 
li..icsin)' az én káron, 

fi t tlindcn rígass,íg; tölcn1 clt;ívozutL 

'\inc:--cn nyugtta btis fcjc111nck. 

:--zivc1n rcrnényéhcn 111cgcsalatkozot�. 
\ é1rc 1ninclcn örö1ncmnck. 

t"> 

\ Í!!: uapjain1 elvc::.ztctck. 
�l'nl ,núlatok YélcLck. 
,\z ürö1n é:-; YÍg él!'t 
1,<',;rrii iil'ii1nn1é lett. 

G�OI{O,J.I 1\T11I.Í.LYJIOZ, 

• 

i. J;;Jctemet sok ezer gond terheli,
I.,elkem a' búk között e11ed;
Bús szíven1 }1,Ínal.okkal lévén teli

Dlár ezer ízekre reped .

Oh keserves bánatok

\ ilágl'a ti hoztatok,
A' bú nevelt cngc1nct
Sírba is a' bü (c1nct.

B. ()rczy Lür. ,·crsciL RéYai rég·c11 l\iadla illy
11cvczct alatt : l{gy 1ict_qystigos elme köttemé1iyes 

1nit1tk<íi. - Az An1allhaca l{i 11cn1 jöll. J-I0r·vátl1

Adá1n II0ln1ijéL 111ost Jl)'0111taljüli. Gcsz11er11cl( Idyl-
liu1nit 17871Jc11 adtan1 lci, újobha11 l(i ado111 11<·111 
sol(ára. I(lopsloclc l\Jcssiása és a' llol1sscat1 Co11tr 

' 

sociálja 1nspll1111l)a11 ,·a11. Jg·y a' Dar,·as 'f olYajai . 
Yülyi púpistá,·á lé,·é11 's Profcssorság·ot l(Hp'r iítt

' 11c111 is fog·ott l(orabinszk:il1oz. 'I'al.ín1 Gcllci LTr 
sem Phucdo1tl1oz. Vanicr 1nár cg·)·szcr l\i jiitt, 
újob1)a11 és ja,·ít,·a jö11 lci n1ajd. Ossziún 11cn1 h:ész. 
Szc11lJóhi Szal)ó László 17!) 1-ben adta l\i ver�eiL. 
()rpl1cl1S11ali 8 claral)ja , a' )Jusct111 1nalc is an11yi 
ll)'OJ11tattalotL eddig. 1\z Aszalay l„csszi11!r, }Ieséit 
I3érsi 11yo1ntatón1 c1Icészílcllc, dc n1eg· le 11cm 
Jol t a' Jlllllllia. ,rillalune 11c111 liész. ,

r crscghi a'
hlillot fordílüsálól czc11 papi , ilúg·IJa11 ,·isszaug--
rott, 111crL fél. ()l1ajlom J10Q·y valal(i fol) tns..;n . 
,IP llffY (a' Löbl)i 11incs n1eQ·). 

-
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III. 

Csol{onay Ur11ak l{azi11cy. 

Teg·nap mc11e-cl tölcn1 Nagy Gábor Úr .. l\'linteggy 
egy napot töltött itt. Ne11czcn eresztettem, mert 
eay szeretetre 111éltó e1nbcrt lclte1n l)c1111e, 's Cso-

b 
. , konay111111al 's Nagy Sc1111t1cle1n111cl 1sn1crtetett meg· 

beszélgetései által. Nyt1g·J1atatla11 ,·ag·)10li 111ár most 
ezeket személy szeri11t lát11i 111i11él elébb. 

Az Úr Lörcm azt liívánja a' Nag·)r Gábor Ur 
által 111cgki.ildött levelöl)cn, l1og·y szá111ára l{ül<l
jcir1-111cg a' i\Iagyar l\I11zct1rn darabjait. i\lcglii.il
<lc11é111 örön1cst: dc 11c111 lcl1ct többé kap11i. Az 
clmttlt l1ónaplJa1� vé�ctlcl{ Al)at1jvár1r1eg·ye által a' 
Hellytartó 'fa11úcs rc11deléséböl seqt1estrt11n alá. 
Ha 011na11 l{iszal)a<l(ll11ali, l1a lliszabadí1l11ali tuclnil
lik , 111 e g· lit't 1 clö 111.

i\lilirosl{opit1n1 crú11t legjobb útasítást acll1at 
az Ur11al( Dr. Föl(li BaráL01n. Én egészen járatlan 
vag)·oll az ill yc11el{ 111cgszcrzésc llöriil : ö I)edig., 
nem régen l(eriilvé11-ki l )cströl, lcl1ctctlcn l1ogy 
erre felelni 11c t11djon. 

t 

' 

' 
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Révay 1\Iiklós Piarista Pap, és Professzora a'Rajzolásnali 's Polgári építés 1ncstcrséaé11ck a'
G " . N 

° yor1 orn1alis osliolába11. Az az, ex Scholis l)iis,Professor g·rapl1ydis ct arcl1itcctt1rae ín ScJiolaNormali Jat1ri11c11si. 
Váro1n a' Bél{cg·érJ1arcot, és a' Szent Péterénekét Lőri11clior. Dc ,·áron1 a' 11yo1ntata11dó verseli g·yiijlcn1é11yét is. J(i lcsz11el{ 11yo1ntatva, csakküldje �ezc111l1ez az Úr. - Az Úr szá111ára Nagy�6bor Ur ,·iszen cg·y licrdcrt és If or,·átI1 ÁdámUrnak a' ]{épéL - Ajá11lom mag·amat barátsáaá-

o ha. - R. 29. Jul. 1793.

�1íg n' ,·crsc]( l{i111·omtatódnal, nem írna e' ' az Ur ,·alarr1iL \·crsben II0r,·útl1 Ádá111 (rr11al{, l1ogy.azt belé 11)·0111tatl1atnúnll a' fr)·iijtemén)'hc?

r 
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' 
E(les barátom ! 

�Jr1 111ég·)'Cl<:, és az Úr clolgát cl,·ég·zcm a' hog) 
Iel1cl 's J{assáról 111cg· íron1 , 111it végzettem. -
1\z lrrat pedig· l.'1jra kércn1 a' ,·crs crá11t, rnclly 
olly forinn Iel1cl11c, 1ni11t a' Dayl{a propcmpticonja. 

' 
lnllulsz 'l'okajnak �denébo, 
.i\' gr,tcziák Jakóhel)·ébc, 

Lelken1nck jouh fele! 
llol íír-i a' Yétck hon1{d)·:ít 
'; .. ; J rt ép i a' h ü n {ti o rc.z ,ij á,t 

Lantod bölcs zcngzcte. 

1::n cln1crülve lJ{inato1nlJan" 
Ulölt nen1 érdc1nle(t honnon11Jan, 

'S utcinn:l.d csdcklen1. 
'� lépésid kön)·hcn ,í.zott szen1rr1cl 
l�ltelvc néma. gyütrcle1n1ncl 

'1',tYolról követem. 

17!) 1. ' 1 'I . 1 . ' , � H � t' 'Z U l � -.. . /.1J 1( / � t ta ,'rop1·1 pt, 

' t ;� ,l J. tor u! ', 1 Hli1"'i i:, i '.l,utour,, p t•C'tn a ,e„ 

.l' l, Ut' ÍÍi'.. 

• 

' 
CSOKON.\.I l\IJJI.4 T„ YJIOZ. 

Te a' mord tél btís fuvatagja 
A' n1erre - - - a) 

·t·'t . - - - u Ja.· vesz1 ,
Térj Acolus vak tömlöczébc, 
Ila.dd súgja Iá.gy 7,efir fülél)e 

Hogy Dayka szereti. 

Az illy Geleg·enl1citsgedicl1t 1nindcn olYasol 
i11tercsszál ; a' ,Viintscl10,válás, l\Iagasztalás pe
clig ú11tató. Kapjo11 tüzet az Úr, és írjo11 n1ajd 
valami l{iS nem tudo1n 1nit , mcllyrc 1nin<lég azt 
mond11assa : Ejnye, be re11des ez ! 's cggyct 11c
vessem nel{i. Adicu. Lt1tl1er l\iárlon apá11k neve 

' napján reggeli 11 órakor c111lél{czzék 1ncg az Ur 
rölam. Adieu . 

a) A' kihagyott szók így hangzanak Dayk,ttHÍ.I :
_i-\' merre a' S'zepség' alakja,

J1'erencz, útj,tt veszi. 
niikct l\azinczy szerénységből 11:yon10tt cl. 

l' l.iatlol. 

33 
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V. 

lir-Sernjéu, 27 'iovhr. 1602. 

.\'a�.ry érden1ü barüLon1, 

Sajtó alá készílcn1 Drrylícin111alí verseit. I111J1ol van-
, 

11al{. 'l'cli:i11tse n1cg· az Ur, és a' 1101 igazításra 
\'alót lüt ])c11ncl(, tégye11 J)rólJát rajtoh:, 11a szen
nyckcL lc111osl1at11á e? Eg-�'11cl1á11y (lala olly édes, 
1ninll1a a' szcrclc1n st1g·allotta vol11a. I(ár, hogy 
az a' líis gJriijtcn1ény, 111clly I1alála tttá11 líczcm-

, 
be jutott, több é11ckeit 11en1 tartotta-fcn11. Es e-
zek11cl(, úg·y ,,éJc111 } l{c,·és javításra ,·a11 szitksé
gck: de az Abcilarcl és J-Icloíz' levelei g·o11dos 
kezclíct kíván11al{. I{ércn1 az Ura·t, 11c vo11ja-mcg 
tőlöl( barátság·os scgédét. Hülúdatosan fog·olí az 
Lr fclöl e111Iékcz11i az elöbcszédbc11. -

' 

Az Edcs Gerg·cly' A11al(reoni verseit azért 
r 

tészc1n ide, l1ogJ' az Ur l1ig·yjc-cl 1r1ag·át és vé-
g·)'C-elö az érdcn1IctL kcvélykc<lést. Idővel rni11c1 
<'zt, mind a' DaJ1l{a vcrsci11cl{ ide zárt cso1nó-

, 

jút ,·issza vúro111. - Ellesse az Isten az Urat solí
ideig·! 

alá.zatos szolga.ja. 

I{azi11czy Fercncz. 

, 
CSOKONAI MIIL-lLYilOZ. 387 

VI 

Igc11 sietve. 21 Febr.·*) 

A' tegnapi í1jság hirdeti az Úr Anal{reonjáL. Gra
tulálok szívesen ne,·el{edö az az újabb dicsösé
gé11ek. Bár ige11 csínosan nyo1ntattat11él{. Nincs iclön1 
I1ogy a' Lakos n1e11nycg·zöi dalút megl{i.ildjcm mert 
siet az e1r1ber : de 1ncgf ogo1n elsö postéíval. -

I{ó11yinal( az Abelét végl1ctetlcnül ól1ajtaná1n 
megkapni, 's h.ércm az Urat, J1og·y ejtse 1nódját 

, 
hogy vcl1esscm. - Dömét 1nár megígérte az Ur is, 
Nagy Gábor Ur is. 'falán meg·l{apo1n a' Dayka 
verseire tett jegyzéscl{et is. - Ajá11lorr1 n1ag·amat 
nagy J)crsíi barátságába. 

.; ) :\.' I.Jontekon c;,;t olvaa:,ul< r�ol.onoi' ht•zéltil · �CmJéu, il. fcln·. J1s03

.1' kiadúk 
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,�11. 

Scmjcnhen, 24. F'cbr. 1804.

ÍffC11 nng·y bccsií l{ed,·cs Baráto111, 

'1,íz 11a1)i l\ala11dozüsa utá11 ebben a' szempillan-
, 

liísha11 ,·eszcn1 az Ur' levelét , 111idö11 l{ocsisom 
ind(1l DelJrcczcnbe. - }\.' Lila' állaJJOtjút 11agyon 
saj11úlon1. Első alkal1natossüg·g·al írok az Ur11al{, 

, 

hogy ki által l\cllc11e cli11dfta11i a' dolg·ot. l{assá11 
(.'O'O·y 

i-t, 

Fiilöp Já11os 
11t•,·ezctíi Scnútor vagyon, a' ki Co11sil. Darvas és 
Gróf Ráday h:öriil Löltötlc az appre11Lissag·e esz
lc11deit; cgg·y töl{éllclese11 clcréh: en1ber, sőt 11a 
az az lr11forn1ja 11en1 ,,0J11a, 11og·y czifras:ig·nak 
ol\áért felette ,·aslago11 11en1 l{áron1Icodna , azt 
n1011cJa11ún1, I1og·y cg·g·y derél{ sőt tökélletcs cm-

, 

her. fia az Ur az első postü,,al 11él{i cg·g·y Isteni 
ihlctésii levelet ír, 's rcü J)fzza, I1og·)' ö a' n1stot 
\co·, e ülta] , ao·y l\ölclezze a' 11én1cl-111ao·,·ar cn1-�J ' ::, ::,J 

he1 t f'og a(lüs,í11alc teljesítésére, 1ncg lesz a' init az 
' 

l'r öl1ajt. 

• 

GSOKON.-\ I .MITI.tLYll OZ. 1 i !}

l(osso,1icI 1 l(assún laki!{ Gróf Andrü��·1lé, 
született BattI1áni J(isasszony szolgálatjábau. r:!.ti! y 
l{is IJúpos hál(t cinbcrke. Charactere igc11 1lL'n11 s.

A' Virág: Tőlem, barcitom, messze vcig.1)-Jil 111

Orig·. van n1eg nála,n. Ha az Isten cU1ozzn ,lZ

Urat, és hajo1n ne1n lesz, - (mcllytöl r110,t r1a

gyon félcl{, <le 11c1n cgésség1)eli) - sol{ JOln1ít 
fog·ol\ 1nutatl1atni. 

, 

'fiszteljc az Ur a' mi l{edves és tiszteietr,· 
u1élt<> barátné11I{at nevembe11, 's ajánljon .kc<lr<'-

• 

zi> <'111{,jl{<'zrtébc. En vnfryoli változhatatlant'li. 

· -·-
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VIII.*) 

' 
('sol{onay Vitéz l\Iihály Urnal, 

I(azi11czy Fcrcncz 

a· legszívesebb, lcgháládatosabb lJarátságot ! 

Ér-Se111jén 2J . .  \Iart. 180J

_ \z úr lc,·clc és lcvell(éjc l1osszas választ kívá11

ucrya,1 <le felcletcn1 rövid lcssz , inert indúlok 
0 ' • , 

,. úrallra. l\Icgjclenvé11 a' DcbrcczcnL cxarncncn , 
szú,·al fogom 111cg·vin11i a' ,,úlnszt. 1\ddig ,·égyc 
az úr a' lcg·szí,·csbl) lí.üszö11ctcn1ct a' Daylcá�' 
,·ersci crá11t lett !(érés teljesítéséért. 1\z AcstI1ct1-
cai J. ccr)·zéscl{ közziil cg··ynehú11y11ak hasznát vc-

o ' . l , 
�zeni a' h.ö11y,·' l1úluljú11 az Ur11nl( sza,·a1,·a cs 

szc111él)rél)cn: llc 11él(c111 legi11liúlJlJ a' csorbák ki
f1·11é�érc vao·)·o11 szükségen1 . .i:\zo11 ig)·cl(czzcn az 
úr addig, 1�íg· lúlúsúhoz szerenc.:sén1 lesz. l{ivál� 
g·,·ün,·urü dalniha11 ne sze11Ycdjc11 111cg· scn1m1 
;1;oc�kol, sc111n1i fülelhá11lö roszI1a11g·zást. - 1\l)c
lar<l aligha tilal111at 11cn1 h:n1>; és íg·y nzo11 11c1n

-

"') C' le, cl id,í �.i:cnul a' \ lf-d. clilic ,·alu 1 '11 hibahól cscrélte

lcH fo;l. 

1l' friadók. 

<.: 8 0 I{ 0). :\ 1 :\ 11 ll. \ J, \' I 10 7-. :i !l 1 

ugg·ödon1 annyira. Nolta azt is rcispoly alü 1\t·ll 
fogni. - I{i szc11vcd11é n1C'g p. o. az !'Isi, la
po11 ezt : 

llol 111enttsé9et n.' sr.ív, 

az az szabad 1·oltát. 

, 

Félcl{ hogy az Ur a' diphthong·usolí. erúnt san)·a-
rúan ítél. Süt Ab(t-;1�j1ial� 11e1n 1nondja azt senki. 
A' másodil{ A az U ('lőtt rlsuha11; és azl. azo11 , i
dél{cl{e11 a' durva paraszt ajal( is Al>'új11al( és soha 
nem 1\lJaújnalc n1ondja. - 'l'hc•111istoclese11 dolu·o.z
ván jt1t cszc1nlJc , hog·y eay Olasz 111e!.rdoru·,ílt, 
J1ogy a' mngyar szólcishoz szol{olt ajnl\ :1' ,�-L i!ren 
kcrné11yc11 ejtette. E' ne,·c·t ne111 í�y I\ell syllal>i
zálni és lí.i1no11da11i: 'l'l1c-n1isz-tol(-lcs; (l�üldi <;peri 
Tctn-nclc 1no11<lta 's írta ,·olna, 111i11t a' Chiíront 
l{áro11nal{) , l1ancn1 'l'hl'-111í-szlo-clcs. i\T ér.; pedig· 
úgy, l1og·y a' sz.lo rüvi<l leg) c11 , 11cn1 110:,szú. -

Sulzcrncl{ Lcxiconcit aj.íncléliln111 l"üldü1r1 nz 
Úrnai{. llü 11ag·y sziiksé�·ét g·)·nnílon1. Ii:c·dr1•s l\üny
vc volt Vcrscg·inc'li; és n101lún. ('sal" hoQ)' az acs
thcsist inliúhb a' narry Jl<�ldúnyol\hól l(rl l H11'rítc11i, 
mint clidaclictis l\Üll)'YCl\hiil. - J3alll'U�.n1et Szal>ó 
László11alc ad lain (a' l\i J(ufslcinha11 (>ctoh<·r 10. 
1795. I,olt 111ea-, suh Xro !).)- .1\z én l)<;�·cni 1\-

, 

nacrco11on1ut l�'öldi11<;löl lit;rjc az trr, J�:,chcnhur-
gom pedig·, ha <'gy Szirnta)· 1\isasszon)·núl 11i11cs, 
Nng·y Gübor 1(<'(lvcs barülunknül ,·an.- Glein10111nt 
Aszó<l bírja l1asz11úlallanúl. 
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' 
Ug·y hiszem , J1ogy nc1n lesz l(c<lYctlc11 az 

úr clött, hogy a' Sulzer ho1nlol(lcvclérc lcét sort 
írlan1. Az a' l(ö11yv11ck becsét ne,·clheti. A' har-
111adilt tomus végében vasrozsdával írtarr1 ezt: Cho
do,vicclcy 342. l{ufstcinban és cg·yéb l1clycin sze11-
vedésünknek nem bírván tintával és tollal. -

Valóban a' Lakos dala igen szép. Annalt is 
kelle11c a' ráspoly. 'S azt én nelli magánali is mcg
írta111. Anacrcon11al( nem Sa11drátból lccll lcivenni 
a' képét. Irr1hol egy valóban szép fej. Ezt a' köny
vet mi11dc11ki láthatja, a' lci könyves képpel bá11ni 
tud. A' 1(-i Várba11 cg·y l{ato11a tiszt bclécse1J
Ilcntcttc a' levesét. Az illyenncl( ncr11 lcönyv va16 
a' l{czélJc, hane1n lcapa. 

' ' 
Eljc11 az Ur szerencsésen, és c11gen1et hig-�·-

11'11 szí,·,,se11 tisztrl<> harátjú11al{. 

-- --

( .\·erjf''JY·I 

KAZINCZY FEREL\IC7, 

L E V E L E 

I 
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' 

'l'ch:intctcs Professor és 'fáblal)író Ur, 
11ag·y tisztclctii Uran1 ! 

'f cljcsítc111 a,- 111it n1cg·íg·értc1n az Úr11al{ })rofcssor 
Urnal{, 's l(ttldön1 Scrrú11al( tulajdo11 szaYuival, a' 
n1it a' Jé11ai '1't1<lo111. Ujsüg·Ic,,clcl{bűl (Ja11t1ur. 1808. 
N-o 13) l(iírtan1. 

Con11nc11tarii clc Bcllo Gcr1na11ico. A11ctorc Jo. 
Car. Scrra. l)ars I. 1806. 72. S. Pars, II. 1807. 
86. S. Paris, bcy Didot <.lcn1 ültcr11.

Scrra J(ároly ctls er1ict1i1iter l(ctis. l{eside1it
zit Tt ra1·sch,(ttt 1t1ld ltls Chrtrgé <l' (t/fctires Zlt 
Dciriz.ig élt, 's Napolco11L l1úbor(1jiba11 u1indc11iilt 
kö,·cttc, 's íg·y az clöadolt Lörlé11ctcl{11cl( 11ag·y 
részl)c11 szc1nn1cl-látó ta11úja ,·olL. A' dicsöség·ct 

' 

szerető 11ag·y En1J)cr ezt az lrót azért 11ordozta 
1nag·áral, J1og·y dcülí 11yclYc11 úg·y írja-1ncg· az ö 
háborí1jit, 111i11t Júlit1s Caesar írta ,·olt 1ncg a' 
1nag·áJiL. 

(i\Icg·tartásra 1néltó (lolgol{at J1cl)'t�11 l(íYiil is 
szabacl c111lítc11i. Álljon tchút itt, a' n1it Xapolc
on11alí c<rrry ,·ér szerint ,·aló rol{ona 11él(c111 ina-

::, t"I 

ga bcszéllt; az a' Gcncrülis I�'iorelln, l(i l{t1fstcin
l>a11 ,·olt fog·,,a 1799 és 1800. 's ,·clcn1 cg·g·)·ütt 
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,·itelctt 011na11 Prág·,\ba, és 01111a11 Crc1nsbc, 's :úg·y 
osztá11 a' Du11án le a' Pest és Bucla l{özlt fcl{vÖ 
1\Iarg·iL-szig·ctig·. Ncl{i 011nan , S0rol{sáro11 által, 
PélcrYúradra !{ellett ,·ol11a vitetni: dc ott (S0roli
sáro11) t1Lól-érlc a' Staféta azo11 l1frrel, l1ogy ran
zio11íroz,·a ,·a11, 's szabado11 crcsztetett. - Fio
rella A11lal Fra11czia Gc11crális , n1ag·a 11ag·y l{ecl
velöje 1nin(l a1111al{ a' 111i szép és lcedves , 1neg
szólíLá cgg·yli:or, 1796 köriil , a' még al{l{or Bo-
11apartc 11e,·et ,·isclt rol{o11át: ,, Dc, Generális, 
,, I1ogy ,1a11 az, l1og·y 'f e , e' fiatal csztc11deidbcn, 
,, íg·y ,·agy 1ni11de11 passio 11éll{itl ? Ncl{ccl sem 
,, asszo11yol{, se1n czifra, se1n po1n1)a, sem l{ár
,, tya, sc1n ló 11c1n kellenek.'' - Ncl{c1n cg·gy pas
sió1n va11, felclc a' fiatal 11ag·y c111l)cr a' 1nag·á11ál 
örcgcl)b 11c1n ig·c11 11ag·y c111bcr11eh:, 's az mi11<le11 
1nás passiót el11yél (absorl)c): öröl{l{é al{arok él-
11i a' jólc c111lélcczcLébc11; 111ert a' vitl,qaire 1nit 
tart fclölc111, azzal lce,·eset g·o11dolok. - Fiorclla 
cl11én1(1It, 's l1il1etö cl is J)ir(1lt.) , 

Vissza tércl{ Serrára , 's az általam e1nlített 
Hatzf cld11é' törté11etére : 

Nocl1 g·clti11g·c11cr ist <las Cl1aractcrgemalde, 
wozu <lcr Vf. <len bckan11tcn Vorfall 1nit eincm 
Fürstc11 zu Bcrli11 , ( e pri1�oril)us civitatis 11omi-
11cm, opibus ct co11Stletudi11ibus potcntcn1 11ennt 
er ihn, 1nit cdlcr Scl1etl dcn Namen vcrsch,,·ei
gcnd) in1 2-ten Ban<le bcnt1tzt hat. Dcr Sieg·cr 

, 

ERCSEI D _\.YIELIIEZ. 3 9 5 

ging ])ey der ,,. ert1rtI1eilunQ' , 011 dcn1 Gru11dsalzc 
-

aus: 1Jil incnnlius i 1npt1rilalc, CJltac n1axin1a acl in-
si<liandu,n ,·ictori, rel)ella11dt11nqt1e, illccel)ra est. 
\r or ih1n crscl1ci11t c11dlicl1 dic t111o·lt.tclclic;l1c Gat-
ti11 clcs Bcscht1lcliglc11. Ad l1acc ct11n lacrt 1mans 
coclt1n1 illa o1Jtcstarct11r, ob in,·idian1 ct falsis 
dc11t111tiari I 1on1i11cn1 leslil)t1s: E11, i11qt1it Caesar, 
index 11oxac; factt1111 sodcs pt1rgato. ]'u11c co11-
scia111 c11l1)ae c1>istola111 fcn1i11ac tradil. GL g·ra, ida 
sintt mt1Iicr ,·iri 110Las ct co11silia sin1t1l ag·11oscil . 
interclt1so fer111c spirilt1 co11cidit. C11jt1s 111iscrlus 
rurs11s Caesar: Bo11t1n1 a11i1nt1n1 l1abc. I11cliciu11 1, 
qtlO(l manu te11cs , abolerc ig11i fns cslo. lTbi 
nt1Ila vestig·ia sccleris cxlare co11tig·crit, 11il libi 
et rco n1ctt1e11dt1m crit. Part1it illa co11fcstim di
ctis , rccleraitcruc co11jug·c111 conj11x, en1i11cntc in
tcr Ilictatc1n cle1nc11tia. 

Tize11egg·y esztc11dejc, Urain, l)rof. Úr, l1ogy 
Napolco11nak ezt az iste11i tettét isn1crcm, melly 
annál istenibb, inert a' n1it Scrra itt beszéli, 
még szebbe11 történt 1ni11t a' n1int Scrra beszéli 
- ( quac dcsperat tractata nitesccre posse , re
linqt1it, - 's illyc11 ,,olt az , I1og·y Na1)oleonnak
csak ltliromszori bitzllitcísa �tflÍ1i, 's 11c1n co1i
{estim, ,1ctcttc Hatzfeldné tiizbc az elfogott leve
let , 's Napolcon , l1ogy az asszo11y ne is tartoz
zé� neki a' mcg·kcg·ycI1nczést 111cg·l{öszönni, (lát
,·ún l1og·y rníg· ö fc>jét elfordította , ,lz asszony

•
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,·éo·re n1co·érlé 111it al{ar ö, 's a' Ic,·elct a' Liizbc 
t, 0 

vetet te), ezt 1no11clá : a prése11t i l  est sat1,·é) -
és n1ég is elncd,·csc(lncl( szcn1cin1 , vala1nikor 
ezt 0I,·aso111 ; 's 111idö11 a' 111cstcri elöaclást, 's az 
utolsó szól(at cst1dálo111 is , i11]{ább cst1dúlom a' 
tettet n1i11t az előadást. Exaeqt1arc dictis ! Serra 
nag·y lró. 

Aber dic I{ro11c der Scl1ildcru11g·e11 diescr 
Art ist <lie Erzül1lung· ,,011 elein Ei11tritt í11 Pots
da1n , t111cl ,·on sei11e111 V er\\'eile11 a11 Friedrichs 
sLille1n Grabe. So g·liicl{licl1, ,vie I1ier l1at <ler V cr
fasser i11 de1n l)rüg·11a11ten und Se11te11tiösen des 
Ausdrt1cl(s , ,vie i11 <le1n Se11tin1e11tale11 der gan
zcn Bescl1reil)u11g· t1nd dcr si1111reicl1e11 V crli11iip
fu11g clcr Beg·eJJenI1eitc11 , 1nit sci11e11 rö1n. Vor
])ilcler11 ,·ic]lcicl1t nirg·e11ds g·e,vclteif crt. Hic pa
latium pri11cipis , a1nplissin1i jt1xta l1orti , atquc 
l1aud l)rocul om11i vaciiae ciira vcrbo mag·is 
qua1n re tc11us acdcs (Sanssouci). Statt1ac I1or
los , acdcs picturac mag11ifico su1npLL1 or11aba11L. 
Eífulg·ebat ubique Fridericus 1\Iag·nus. Ct1bict1 It1m, 
in quo ille ,,ita cxcesserat, 11ulli post mcrito pa
tiens l1eri , Caesar avi<le circumspexit, ad1niratus 
virum vir. (1Iah ! 1nelly szó !) - Tc1nplt1n1 dcin
dc i11iit, tibi cadem fer1nc ante an11t1m dic Ba
star11arum rex (so ncnnt er übcrall den russiscl1cn 
Kaiser) pri1na I1ujuscc belli semi11a jccisse fertur. 
l\lajor nunc I1ospes cxpers marmorei arLificii se-

' 
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pt1Icr11n1 Fridcrici i11,·isit. No11 aclcunlcnt saleili
tiun1 atLt stre1>ilt1s , 11011 jaccntc111 in1,1g·íncs ct a
nag·ly11lta i11dica11t. Sociat pracscntes i 11tcr :-;ilcn
tia fan1a rcr11111 . (ls111éL l1al1 ! ) - Pcndc1Ja11t intLro 
c11sis, 1JaltctLS, i11sig·11ia. QtLac Caesar <1pprclicn
<le11s n1a1111 , supcr,·act1os, c111a11doc111idc1n n1a11et 
i1nplctc111e loct1n1 11on1e11 , lt1n1tLli l1onorcs dclra
xit. 'fra11s,·chi L11tctian1 forn1idala c1t1011dan1 a Gal
lis arn1a jussiL, cL cn1criLos, <1ui aclalc atit ,·til-
11crc g·ra,·cs , illic acrc J)ttbl. alunlur , J11ilitcs 
ta11to 1)raen1io clo11aYiL e!!!). Ili don1u1n 1>rinci11is 
i11_ ae(li b11s \'ict oriac s11h 1 in1 i fas tig·i o su.sp c115 tun
aI1qt1a11do locart1nt. Pop11larcn1 inlcr J)uhlic.:11111 il
Iu<l solc1111c laclitia111 cala1nilas do,ncslic.:a t11rba
vit, clicc11tíc1uc fact1n<lo orc Cacsaris ac l"ríucri
ci la11dcs_ lcrcc11tL1n1,·iralís collcg·ii pri 11c.:ipi jtista
co1n1)rcss1t ,·ocen1 c111crin1011ia. ]�a cruippc tcn11Jc
state 11011 ta11tu111 illae n1ag·ni rcg·ís C'\tl\ iac , sccl 
ctiam ÍJJSC rcg·11111 do111ilor docu111cnli1111 hu111ano-
111m cast111n1 fuit. ''irg·inct1s cctt forte st1cccdilt1r 
,·omere flos, sivc fJt1cn1 a11slcr lJrc, c•111 , eris a-
1norem ad11rit , 111ors rcg·iu111 pticru111 C'\:tí1rxit. 
Hic Batavort1111 rcg·is fili11s.... i\'í11cs f'ol)'tat, a a' 
kiírás a' rl'udon1. l'jsJg'lcYc'1bc11. 

Ha ifjaink: l{in1cI1et11el{ a' l{ülfüldrc , n1éltóz
tassé1{ az (rr l)rofessor (rr n1eg:hairy11i , ala111cl)·
lyil{11cl{, I1og·y l\'én1ct-orszüg·o11 szcrezze-111cg· a' 
l{ö11)·,·ct a' Biblioll1éca szá111üra. 1\.zért ho<ry Na-

:::-

-
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IJolco11 11c111 az töl)bé a' l(i ,·olt, �1111cl( a' 111un
l(ú11alc 11c111 ,,cszl1cL-cl tekintete. E11 szcrc11csét
lc11 ,·olta111 a' l\ll111l(a' 111cg·szcrzésélJc11, dc lJírom 
cgg·y 111ús l\ll111l{{tját c1111clc a' llón1ai tollt'.L 's lel
l(Ü Scrrá11al( : Con1n1c11larit1s clc I3ello Sarn1alico. 
Szél) az is , clc arra cl1110111ll1aljt1l( : 111alcria111 Sll

pcralJat opl1S. l)irúlva ,·allon1 111ag·a1n felül , l1og·y 
é11 a' Réo·icl(' írúsúl)a11 is , 1nil1cl)'lt a' lJeszé<l 

0 

olly 11épck felül fol)·L, a' 1ncll)·eltcL ük l)arlJaru-
sok11al( tcki11Lcltelc, 111inclég clfag)'lal,·a érzettem 
1nao·a1nat 's ío·y a' Sar111aliai l{ábort'i Lcírású11ál. 

t, ' t" 

l\la éjjel 11úla111 l1ála �léll. Gróf Dezsöíl'y Jó-
zsef Úr, l\i11él é11 DclJrcczc11bc len1e11, é11 félna

pot, 01111a11 ,·isszajö,·é11 J)Cdig J1arn1aclfclcL löllöt-
te1n és a' lcilöl 111ro· al\l(or is szöh.,·c l\<'llc cl-

' 0 ' 

jö11nön1. .,\.' Gróf 11cl\cn1 l>rof. l\.ézy lrrnal( l1ozzá 

írt V crsét l1ozla-111c1r, é11 pedig· a' Grüfnalc l1oz

züm írl versét lcüzlén1 ezicl a' 111eg·llecsüll1ctct

lc11 11c111cs-lcll\ti 's LL1clós l)aráto111n1al , 111cllyet 
' 

utolsó postúval ,,etlc111 a' �l. l\.ttrír' lere1eibe11. 

1\lind kcllc11 111cfr 11cn1 f ogl1atá11l{ , l\i l\üldé-fcl 

azt a' l(t1rírnalc: é11 11en1 , 111crt é11 ui.r�·a11 l1al11i 

nem l{észülül( , scn1 111ag·an1at öreg·c1JlJ11clc 111i11t 

vagyolc, ncn1 csi11úlla111 ,,olna, - (GO esz.Lc11dös 
Octób. 27 d. lcszclc, n1ost csalc l)clö !(�plcn1 111ég 
a' 60<lil(l)a; az éli1i szerelő örcg·cl\11él a' lcctLÖ 
küzlt 11airy a' l(ülö1nbség·); scn1 a' Gröf 11c111 ltiil
<iölle-fel, Ú!fY 111011<lja. l)c:slröl l{ellc fell\.tildctnic 

J<:RCSEI JJ.{NIELTIEZ. ,'3 0 !)

a' V crs11clc' 1101 ezt' a' ini11L a' Gróf n1ondü co·o
�cv��clcs Pról{ülor és az cngc111et félig· S�t:1:�K
�- fcl1g· 11c111 szcrclö l{ullsúr IstYá11 Úr' 11a cry ö-ro1nn 1cl ,·cllélc. Fiircdi Vid:ínal{ (io·az n;,.é,·cl

� crscg·hy }i'erc11cz11cl{) l.'1j ol-.a lesz a:t hírcsztel-
111 ' l1og·y i11ag·nH1 l(ürtölölc 's l{iirtültctcl· . ., , \. llldOclIO-

�a}c. E� a' JóJc: szerc.lcté,·cl <licseliszcn1' l{c; ély-1����11\. �le i�1eg_·_ eddig· i1cn1 g·on<lolnún1 l1og·y a'ku1 Lolcs cs l{urlollclés' ]Johósüg·a incg·szüllott 'olna. Dc ,az illy ,·údal( szol{ü1;ba jötlclc: íg·y ,·üdláProf. nrarlo11 Urat is clsüb1) Rcccnsc11sr. 's , , 1 .'�l-d' ' a ua _e l e.zett l1clyet ösz,·c,·cti a' '.:Üdlüssnl' 1útnifogJa' ig·az volt e a' ,·úd. Dc rc11dcs hocr,, a'' <ll ' ' � J ' va o n1ag·a 111agát J)Orlrclíroz,·ü11 az c1nlílclt Ér-tekczé�lJc11 ('fttd. G)'trjt. 1818. \'I. l{. J. ZR.) 11cmvcllc eszre, l1ogy 111ao·n l{tirLölo·ctc 111,1<r:111, 11- _. , 0 t, < ::, t < \, 
E11g·cdJc11-111cg· nz Ur Professor Úr ho<ry . , f'·' · , , • 

, , 0 a ttJ-
?al,01:1 ' cs incg· inlíéibb az illy ig·azsüg·talansüg·'
irtozasa' e' JJa11aszra fali:aszlott. Ezt n1onda11ün1 akárli:i el!r11 l(ö,,cttetclt ,·ol11a cl ez a' ,·étel{. 

'
A' 'l' ·' G "· l . lL� .. , )'lLJL. cg·l1lolsó Dnrabjüha11 incgjc-

]ene Ant1cr1l1ca1n, 's ez ncli:e1n ig·c11 l{cdvcs volt.
Esztc11dcig· }1c,·crc a' Re<lactio J\.czéhc11 's ha
�ás li:czcl( �{özzé 11cm jutott volna a' 1i ia(1ás, ta
lan elnyo1ntalc vol11a. Ellc11l(czöin1111cl szül(sécr \'Olt
1•rcztctnc111, I1og·y CJ1ffCn1 illy ·vádal(l(al cI

0 

11c1n
r1érnít.11al(, ·s a' 1nag·an1hoz lJízal(odüs iiéhol la
lün i11lcúbb is l1nllalja n1ag·áL n1i11L 1\.ellclt ,·o]na. 

•
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Hogy 11éJ1ai Prof. Bcrcg·szászi Ur11ali J)aja szokott 
lc1111i szcn1ci,·cl , 11c111 csali é11 11e:n1 tlLdtan1 's 
n1ég· 111a sc111 ll1don1, dc cgg·y ezt a' szfvcs Lisz
tclclct érllc111lö c111JJcrL és 'l'tL<lóst is111crö 's 11cm 
riLká11 lútó Or,·os sc111 lt1dja. Cicero n1i11dc11 Ró
mai 's Consuli g·ra,·itása 111ellctt c11g·c<lc CI)ÖS tré
fát 111ag·ánal{ azol{ cllc11 a' liililicl ]Jaj a volt, ba
rátil1oz szóll,rá11 ,·ag·y ír,1á11 (Ö ollyat Iló111ai sza
])adsúg·g·al és szoliással Oratiojál)a11 is); 's én is 
lövön1 11yilain1at LcYclcliJ)c11 's E1)igra1n111álrba11: 
de E1Ic11kczön1ct cg·g·y cg·ész Pt1blict1n1 clütt csak 
azért scn1 cn1lélicztcl11én1 fcijós szc111circ, inert 
az azt g·)'a11ítat11á, l1og·y 11c111 bízo111 clcg·et oliai1n
hoz, 's a' 111ai tú11t1s az ollyat tiltja azol(11ál a' 
llil{ 11c,·clést liaJ)lal{. 1-Iát a' 1nit Supcri11t. l{isrc 
néz,·e ,·etc sze111c1nre a' Rcc. ! Az illyct az , a' 
Ili mag·át ártatla1111ali érzi , 11c111 l1allg·athatja-el, 

' ' 

és I1a az Ur l)rof. Ur solialla11i talál11á a' 111it ott 
('f. Gy. 1819. IV. l(. 1. 121. s.15) r11ondotta1n, 's 
így a' 1nili az A11Licrilica' ,,ég·éJ)e11 úllanalc: mél
tóztasséli a' szi.iliség·11cli tulajclo11íta11i. Egész I1a<l
dal va11 clolg·o111, 's láto111 a' I,észiilctcliet: ill<> 
volt, ltog·y 111ag·a1nl1oz ])ízva szólja]{. 

l\1i11cl(clöLLc Jc,·clc111ct 1Jcrch:eszte11é1n, c11g·cd-
, ' 

jc-meg az Ur I>rofcssor Ur, l1og·y liér11csserr1: 
méllóztassél( a' szá11clél(ozolL El1nélkc(lésL a' B1

or-
, ' 

{litlís' Tör·vé1iyei felől l(iuolg·oz11i. E11 az Urtól 
' 

Prof. Urtól ig·c11 jót ,·ároli. Arra l)l1iI0sopl1ia, ar-

, 
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ra a' Classict1soli' értése, arra oll)' cln1e l{í, ún
lalil{, a' n1clly 11c111 idcg·e11 a' N'.)'cl, beli l1cl)'es 
válloztntásol{tól , 's n1i11(l ez co·o·, tilt Ya11 az (rr-

, � t, J 

ba11 Professor Urba11. - Jcrc11 is SZl.il\s•�o· I 100·, t-- ' • � • \,.,t, ' t:, J

a' 111it írt1nl{, 1nag·yar lcg·'.)'e11; })Cdig· 11cn1 lcsr, az, 
(aliár orig·i11á] az a' 111it írt1nli, al(ár fordílüs) I1a 
1núsl(é11t szólu11l{ 1ni11t a' l\lafr)'Hr szólani szol\olt; 
n1int az 11c1n ,·ol11a jól fordítva , a' l(i Zrínyit 
vag·y Gyö11g·)'ösiL fordítaná 11én1elrc, francziüra, 
dcál(ra etc. 's a' 111ag·)'arizn1usoh.at :.íllalYit111é a· 
n1aga 11yclvébc. Dc 1nús 111idön clh.észiílt Il'.)'cl,bül 
fordít1111l{ cl 11en1 ](ész ült I1)'C1Y1)c, és 111idö11 n1eg·
fordít,,a; a' lló1na' Irói éllel, 1Icl1e11isn1usol(h:al: 
11cm a' Görög·öl{ Lati11is1nt1s0I(l(al etc. Ezc11 felül 
a' Fordító11al{ 11cm !(cllc11c felejteni, 11iiérl for
dít, és liiriel ... (o'rclit. Ila Scl1ulzéncl, I)rof. Roz-
gonyi Url1oz írt Lc,·cléL fordítolla1n ,·ol11a , ezt a' 
titult1st : E,,,. ,v 0Idg·clJor11cr, íg·y adlan1 ,·olna: 

' ' 

'l'cl{. Ur ! 11c111 lJe(lig: JólsziileletL Vr ! - Dc ha 
azt aliartan1 ,·olna litlalni ÜIYasóin1n1al, !101:r)' a' 
Nén1ct l1ogy ti!ulúzza cg·)·in,íst , szürül szüra é� 
[,cxicalis t;rtcle1nlJc11 adtan1 , 0I11a a' ,,rohlg·cbor-
11crt. - Rö, idedc11 : E11 azt Larlon1 az �\csll1cli-
cára tartozó )Iunl\,tl( fordílúsúha11 szi.illség·csnch:, 
l1ogy a' 1\Iunl,n íig·y l1ozaltasst;J\.-úllal , 1101.ry a' l\i 
a' r1ag·1' Ori!xinúlt isnH·ri, :,;üt szereli, annnl\ rcj
lcttebb szépség·cit fcltalúlja a' fordítúsba11; 's ('Z

a' 111i K) el, ü11I\1Jc11 an11úl szc11, cdhclühb, 1nert ('Z 
3..J. 

•
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el 11c111 készitlt Nycl,1
, 's a' fordítónak az is tisz

te, l1ogy a' forclítás' fortélyai által Nyclvilnket 
gazclagítsa. Cicero (clc Opt. g·c11. Or.) ezt mondja: 
11qc co11,·crti t1t i11tcrprcs, se<l llt orator- ....:_ no11 
c11i111 ea 111e a11 11t1 111crare lcctori p11tavi oppor
terc, scd ta11c111a1n appendcre. l\'él1a úgy kell. 
Dc 1ncgjc1rja az a' Hitelező, a' l{i11ck ara11y pén
zért eg·g·y tásl(a papiros pé11zt fizetne!{. 

Itélcte1n szcri11t a1111ál jobb a' fordítás, mi-
11él I1í,,cl)b , l1a az ollJ1kor cggy kevés erőszak 
11éll{iil 11e1n csl1etil{ is 1ncg, 's az l1ogy a' dolog 
's csal{ a' dolog· jöjö11 által, a' 11ag·y Irónál épen 
11e111 elég. A' fra11czia Li,·i11szt, Cicerót, Sall11stot, 
Tacilt1szt cg·yfor�nún fordítja : mi magyaroh: min-
1le11ilirc l{iilö11 szí11ekct találu11lc, mi11ek11túna nyelv-

, 
ro11Lói11l{ a' 11yel,·et n1eg·g·azdag·ítottálí. Irói11k liöztt 
é11 sc11l(i11el{ c1nlékezetét 11em áldom szívesebben 
1ni11t a' Péczcliét. Dc ő, eg·észen franczia lévén, 
f ord ítúsaiba11 is fra11czia ,,olt. I{i is111ér az ő Y 011ng
jába11 és Her,·cyébcn az Angolra? l\Iin<le11t kell 
pról)ál11i a' n1i l1asz11úl. l\It111ká11k rossz lcl1ct, de 
ia-yekczeiünli ja,·alást érden1rl. 

A' 111it cl 11en1 tuclta111 1no11dani SalI11slnak Ab
bé 'fl1J·vo11 ültal <lolg·ozolt for<lításál)ól, í111c l{öZ-

, ' 
lön1 az l 'rr:11 l)rof essor Urral. Bür l1asz11áll1as-

' ' 

sa az l'r J>rof. Ur ezt a' péJdüt a' szá11clél(ozott 
l�h111;1liCd(;�]JCl1 :-

.luluux clc ses nva11tag·cs s11r les autrcs ani-

, 
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ma11x, l' I1on1n1c 110 sat1roit trop 11ser dc to11L e,, 
q11'il cn J)artag·c, po11r fairc <Jtlc sa ,·ie 110 s' c
coulc poi11t sa11s 1nériter q11' il cn soit fait men
tio11: ct ai11si c1t1c s' éco11lc la vie <les l)clcs, dont 
la 11aturc est dc ne rccl1ercI1cr ct dc 110 s11i vr<! 
que les se11s. 'S me11tscn-111cg e11gc1n az Isten az 
olly Irótól, a' ki 11cl{c111 a' 1nag·a orig·inálja sza
vait így appc11clálja. Jgy én 11em is1ncren1 azt a' 
Sallustot, a' ki olly l{é11yesc11 ,·úlog·atLa a' szöt 
's olly liö11ycsc11 füztc ösz,,c , 111i11t a' Pa11sias 
Glyccréjc (Pli11. XXXV. C. 40) a' n1aga Virágait. 
Pedig 11eh:cn1 's 11én1clly 1nás Olvasónali inl(ábl1 
van l{ccl,,e1n SaII11stot is1ncrni, 111 i11t a' Catilina· 
pártütésc történeteit. 

, ' 
Az illy férjfitól 111int az Ur Prof. Ur r1cl1éz 

hamar elválni, süt I1osszíl bcszélg·ctés 's l1ossz11 
levél t1té111 is 11cl1éz. Elválolí csal{11gya11, 's ide te-

, 

sze111 Virg·ilhöl fordított daraJJ0 111at; az Ur Prof. 
Úr e11g·e111 11ng·J'o11 lcli.ötclcz11c, I1a lci1no11dani mél
tóztat11éli., n1i 11t ,·eI1elte azt. 1\z clisiól(at 11c1n 1nen
tcm. IIiat11s 111ihi at1dilt1 i11t0IeralJilcs. Azt 111ondja 
Ilcy11c a' }>i11(lar' ElöbeszédélJcn. l\lara(lüli. szí\·es 
tisztclc ttcl 

' � 

Az l;r11ali Prof. t;r11al{ 

Szcph�lont }Iaju;,' 911. 1bl9 

1 , 1 ' .
a ,tzatoR szo gaJa 

l\azi11czy Fcr. 

-
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ORPHEUSZ ÉS EURYDICE. 

Gcorg·. IV. 464. 

Orpl1e 11sz a' tekcnős lanton szclitlítvc gyötrelmeit. 
'f égedct édes nő, e�ak téged zengc mag,í.nyos 
Partjai,i a' mik.oron költ a' nap,'s a' n1ikor elszállt. 
Plutónak szon1orú J„üszöbén, a' 'l1énarus�i akná.n, 

5. l!;s a' bús ligeten, ]10I az éj' lJorzal,na setétlik,
Béhatct az á.rn)·ékok' ]akjokba, a' du1·,·a kir,ílyl1oz, 
l(it soha sem,ni panasz nem tud lágyítni segédre. 
A' 1neghatott J�rebusz' mélyéből í1ne tolongnak 
A' kiaszott alakok 's az el/ioltak' lJ1Ínatos ,Í-rnyai/,, 

l O. �1int n1ikor a' n1adarak foltonként üli!'" cl a' l,í.zt, 
Est szállvá.n, ,,agy fergeteges vész, 's zápor az liegyröl. 
Nők, férjek, /iarczokban elhullt nagy lelkű hösek' 
Tcstjeik, g)'Cngc fiúk, szűz 13·.tnykált, atJ·jok. előtt n1ár 
l\'l.tgly�jokra �f) jutott ham1ivd-égett, színtelen ifjak. 

J 5. Itten tartja őket n{tdas bá,Jk,í,nya Coc3·tnak 
' 

Es a' siírii 1nocs{tr és a' rest pöcze rekesztve, 
'S a' Styx, melly ez hel3·t l\.örn31űlesapkodja l�ilenczszcr. 

Söt a' v,ír (do,nus) 1naga is, 's az llalá.l' n1él31 tüm
löeze, 's a' kék. 

l\.íg;:yókkal hajoJ'"at felkont3·olt 'l'artari lJ·iín.)'Ok 
20. B{tn1ulj,ík S7.avait; nern ug;at n1ost Gerberusz a' sok

Sz�tjja.l, 's Ixion kerekél, clak.asr.tja szelében.
'l'úl vala n1,í.r n1inclc11 hajain, 's ím visszafelé tor.

'S a' rnrgn)·ert I\CdYcs küzclile a' földi leúelhez,

tl{Lta. 1negctt n1indé� rzt hagyta I1roscrpina nél ... ik;
25. A' n1ikor hirteleniil rossz ész sz.íllotta-,nce; í(ját

A h, n1i bocs,í.nan<ló; lta isnicrne bocsánatot Oreusz ! -

; "  ) 11,á!:lya I Ah,iujhan rak:i�fa, p. o. a' boclnárokoál. 

• 
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l"esztcgel, és n1ár m.ír az üreg' fén3·éhez elérvén G 'I 1 ' · ' �·u ac o�,Lsarval ne,n l,írva, felejtve tila.l1néí.l, 
. 

Ilatra�ek1nt, 's elö111ölt tette. Ah! a' du1·Ya t)'r·annak30. AlkuJa szegve vagyon ! 's háromszor ze1ige az .1lver-
nusz. 'S az, l�i vesz�t en�c�1? 1(� veszít-el tégedet? tígymond,lllelly fene duh ! adaz Jlark,íi,n visszaki,Utnal'" 

'S ' 1 h · 
' 

, e ia zo szcn1ckct 1iehe::;; álon1 zd1ja-úe o·i·ökre ! Lcgy boldog! fogd gJ·eng-c kezein1', nem többe tiéi
det ! = tiéjdet 32. Engemet eggy iszónJ'Ú éj rfi.nt-el hataln1asari innét. 

lllond,í, 's 1nint mikoron a' füst széllJ·t-oszlil, az
égben 

Eltünt. 11 as7.tal an úl  akat·,t n1 cgöl cini s�crcttj ét 
� lísült férje, haszonta.Ianül neki n1ondani J10Jn1it ·Ot töl)bé n1cg nc,n lát.t; 's a' Csolnakos éÍltal- ' 40. ll'lenni az elébe-vetett fcrtön nem J1ao·J,ta 111e.,.intlcn n1· 0 0 • ' 1t tég:rcn? hova vég3·e magú.t a' két�zeri "".}·ászha.n '?Jl'l 11 ' ' I ' , 0 e )' su·,ts ,tgy,tsa-,neg a' vad poklok' /1,atalrnát?Elhidee;ült hölgJ·ét a' St3·x' sa.jk,ija vivé 111úr. 

StrJ·n1onna!( puszléís l'-ö1 ·113•én, cggy szirtnek alatt}\4-5. 1Iét havakig keseregte gJ·ötrcln1eit, 's éneke J,í.w,ry,i'I' lt J • • '"'0• e e a t,gri�cket, 's <:rdökct vousza rnag.tval. llliut n1ikor a' topol)· ,Í.r·nJ'a l'-özütt a' fiilu1i{e g)·ií.szolJi'észk,iért, 1ncllJ·hől n1ég pel)·hes J„i»1lct!it a' , a.cll1'_cildn1i\elű kiszcdé, vég;i!',;-csatlo!?:ja. nta�;Í.n)'O.,.;50. l�jjeleit ga!l)·án , epPdezve ujítja sira/n1ait 
1-izün{eleniil, 't-; a' tá.jt n1csszére cltülti kescrv,,cl. 

Szí,·ét 1ncg ne11i /1,at,í. Jl)'lltCn, ne,n \ énusz ezcnttil.
,_, , . ,  , ' .oe.i,ir·a, s n1aga, az éji,zaki sarl, viharíizte vidékit 
's J 'a zordon 'l'auaiszt, hol az 1íj .i<:g; ré2;i jrget !él,55. 'S Eu1·J·dicét zo]�og;í., 's })Jutónak szidta, tanúcs:[t. 
()íeoni nök, kiket ő J'-ikcriíle, az J::;tenek' éjén,

-----
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Baccl1uszna.k szilaj innepi köztt, ízekre szakaszták.

'S szép tctcmit magokon hegy völg;y elszórva tcl-.inté.

l\lá.rvány v:tllaiból kiszakadt feje az Oeagri Hcbrus1.'

60. H:tbjai közti ]1en1perg;ett n1á.r, 's a' n1eg;l1idegült nyelv

A' leg;llrn1á.zóbb örvén)·ben is Eurydicéjét,

'S Eur)•dicét zajgatta., n1idön bús lell-.e futamlott,

Eurydicét és Eurydicét sóhajtozik a' ,,ö}g)·· 

Mond,\., 's lJarna szcn1öldökiYel hunyoríta l\roníon, 
'S ambrozi,í.s l1aja fcllehlJent a' }lcttenetesnck 
llo1nloka' szent bérezén, 's megrendülc a' nagy Oly rn-

pusz. 

• yo1ntntt11 S.i;il.ídy K11ro1y Kecskeme\er
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