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B E V E Z E T É S . 

Kazinczy Ferencz Levelezésének XIX. kötete az 1824. január 
elsejétől 1826. márczius 31-dikéig írott 338 levelet tartalmaz, a 
melyek közül 187-et maga Kazinczy küldött gyermekeihez, rokonaihoz 
és barátaihoz. Gyermekei közül Eugéniával s Emillel vált leveleket, 
a kik ez idő alatt legtöbbnyire távol vannak Széphalomtól. Testvérei 
között legszívesebben Klárát, Kraynik József özvegyét, keresi föl 
soraival, a kivel legjobban megértik egymást, s a ki anyagilag is leg
inkább segít rajta. Irótársai körében ekkor jelenik meg Bajza 
József és Vörösmarty Mihály, a kik minden tartózkodás nélkül mes
terükül fogadják a széphalmi vezért. Ekkor kezd vele levelezni 
gr. Dessewffy Aurél is, korára nézve még gyermek, de gondolkodá
sára nézve már meglett férfiú. 

E kötet épen oly gazdag kortörténelmi, mint irodalmi adatok
ban. A kormány erőfeszítései által felizgatott nemzet közhangulatának 
lecsillapítására csak a rég szünetelt országgyűlés összehívása látszott 
czélravezetőnek, a melytől szebb jövőnk felderűitét remélhették, noha 
az ország anyagi helyzete szinte kétségbeejtő volt. A szellemi élet 
azonban oly hata lmas lépéseket tett az utóbbi évek alatt, hogy a 
haladás szembetűnő jeleit sem az irodalomban, sem a társadalom
ban nem lehetett tagadni. Folyóirataink egyre szaporodtak: a 
Tudományos Gyűjteménynek néhány év óta szépirodalmi melléklete 
is volt ; az Aurorán s Hebén kivűl az Aspasia, Felsőmagyarországi 
Minerva, majd az Elet és Literatura, hogy a Gödör Laurá]kí ne 
is említsük, évről-évre növelte az írókat s az olvasó közönséget. 
Az Akadémia megalapítása pedig a nemzet régi óhaját váltja valóra. 
A nyelvújítás győzelmét az újabb támadások mellett is biztosítva 
látja Kazinczy s ezért most már minden vitától tartózkodik, csak 
az Erdélyi Leveleket s kivált a Sallustius-fordítását szeretné nem-
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zete kezébe adni. Folyvást újabb terveket sző nemcsak e végre, 
hanem más klasszikus írók műveinek, továbbá gr. Majláth János novel
láinak, a maga epigrammjainak, bihari utazása leírásának kiadására is. 
Az Aurorái nem, de a Hebét s a Felsőmagyarországi Minervát ezernyi 
bajai között is lelkesen támogatja történelmi életrajzaival s nyelv-
és irodalomtörténeti dolgozataival. Már 65 éves, de a haladásért égő 
lelke mit sem veszt hevéből, kiválthogy írói működésének ötvenéves 
fordulóján a nemzet jobbjainak elismeréséből s azon reményből, 
hogy az Akadémia első t i tkára lehet, újabb erőt merít további küz-. 
delmeihez. Azonban részint a zemplénvármegyei levéltár rendezése, 
részint szigorú anyagi sorsa s régóta húzódó pereskedése egyre 
nagyobb akadályokat gördítenek útjába, s bármibe fog, csakhamar 
meg kell győződnie, hogy minden törekvése újabb csalódással jár. 

A vármegyéknek az adózás és újonczozás ügyében tanúsított 
ellenállásáról igen különböző véleményeket táplálnak a nemzet és 
kormány körében. Vannak, a kik az erőfeszítést alkalmatlan időben 
valónak s veszélyesnek mondják, úgy hivén, hogy a kormány meg
gondolatlan politikájára hasonló hibás politikával felelt a nemzet. 
S habár ezek sem tagadhatják meg a nemzeti ellenállásban nyilatkozó 
lelki erőtől és állhatatosságtól tiszteletüket, attól félnek, hogy a nemzet 
elhibázott lépése újabb visszahatásra sarkalja a kormányt. Mert a 
mi oly hihetetlennek te tsz ik : «a mi rengeteg tapasztalásokon tanúit 
királyunk* az alkotmányhoz való hűséget véteknek bélyegzi, holott 
tudnia kellene, hogy épen az állhaíatlanság, az újításvágy borította 
vérbe egész Európát ; hogy a törvényekhez való ragaszkodás védi meg 
az ő és a nemzet hatalmát egyaránt. A herczegprímás úgy véli, hogy 
csak engedelemkérés csillapíthatja a fejedelem ingerültségét, miáltal a 
nemzet önmaga bélyegezné magát vétkesnek. Tehát — mint Dessewffy 
megjegyzi — «az álnokság, erőszak és rettegtetés kezet fogának» a 
nemzet elnyomására. De mi tagadás, a törvények kijátszásában a 
nemzetet is méltán hibáztatják; mert épen a vármegyék élén állók 
szegülnek a rendes időben megújítandó választások ellen, hogy hiva
talaikban mennél tovább maradhassanak. «Lehetetlen — fakad ki 
Dessewffy — becsülnöm hazámfiainak nagyobb részét a kimondha
tatlan alávalóságok és következetlenségek miatt.* Cserey Miklós is 
úgy van meggyőződve, hogy «nem mások rontották eddig is a ma
gyart, hanem ő maga magát.» 

Némelyek a vármegyék ellenállását az olasz earbonarismus hatá
sának tartják. Kivált Bars és Zemplén vármegyékről rebesgetik, 
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hogy összeköttetésben vannak a fölfedezett összeesküvőkkel. Ez alap
talan rémlátás a kormány és nemzet körében egyaránt ijedelmet 
okoz, és Guzmics aggódva kérdezi Kazinczyt: igaz-e a mende-monda? 
Kazinczy az egészet gonoszul terjesztett mesének mondja, a mit 
csak hazánk ellenségei koholtak. De azt Kazinczy sem tagadhatja, 
hogy a nemzet az alkotmányon ütött sebek orvoslását emlegetvén, 
elégűletlenségének nyomatékos kifejezést adott. 

A mitől az előre látóbb hazafiak féltek, teljesedni látszott. 
A főispánoknak szigorúan meghagyja a kormány, hogy a vármegyék 
gyűlésein szóhoz se engedjék jutni az ellenzéket; ha pedig mégis 
tárgyalni akarnák a királyi biztosok erőszakoskodását, legott oszlassák 
fel a gyűlést, kijelentve a rendeknek, hogy «önnön constitutionalis 
létöket is veszélyeztetni fogják.* Lónyay Gábor, zemplénvármegyei 
kir. biztos, szigorú t i toktartás mellett indítja meg a vizsgálatot az 
1823. aug. 18-diki gyűlésen szereplők ellen, kutatva: kik készítették 
elő az ellenállást, kik akadályozták meg őt kötelessége teljesíté
sében. Sem Kazinczy, sem Dessewffy nem vallanak semmi olyast, a 
miből egyesek ellen bármiféle következtetést vonhatna. Azonban 
Dessewffy e vallatásban is csak a kormány rossz akaratát s gyanú
sításokra való törekvését látja, hogy a kiről kiderül az ellenállásban 
való részvétel, eltiltassék az ország-, sőt a vármegyei gyűléstől is. 
«Az elijesztett nemzet — mondja Dessewffy — eddig is gyávásko-
dott s azután még inkább fog, majd hát eltűri ezt is . . . Az irigy
ség, a rossz akarat segítendi a gyávaságot, az előre nem látás még 
inkább fogja kevesíteni a haza ügyének védjeit.» 

A kir. biztosok elleni gyűlölet általános. Sokan azt kívánják, 
hogy a király adja ki őket az országnak büntetésre, mert immár a 
királyi kegyelemre sem tar thatnak számot, megfosztván mind a 
fejedelmet, mind a nemzetet az egymás iránti kölcsönös bizalomtól. 
Vannak, a kik a kormány erőszakosságaitól végre is a nemzet javát 
remélik, mivelhogy néha a rosszból is fakad valami jó. «Magyarorszá-
gon — írja Cserey Miklós — a kir. biztosok járása mind a mel
lett is, hogy erőszakossággal volt egybekötve, jól fogott, ébresztő 
orvosság gyanánt szolgált a lethargia ellen.» Igazában erre van 
legnagyobb szüksége a hazának, mert a hosszú zsibbadás érzéket
lenné tette már a nemzetet minden közügy iránt. Cserey Miklós
nak az esik zokon, hogy még oly dolgokban is kerül a kormány 
minden újítást vagy szokatlan lépést, a melyek a királynak és a 
nemzetnek egyaránt hasznára válnának, mert nem látja, mily tömér-



VIII Bevezetés. 

dek igazítani való volna a kormányzat minden ágában. De az erdélyi 
kormányszéknek «nincs magától való léte, nincs tulajdon élete.» 

1824 vége felé már híre jár, hogy a király össze fogja hívni 
az országgyűlést. Az első hírek vajmi kevés reményt keltenek a 
nemzetben, a mely úgy vélekedik, hogy mióta a győzelem és béke 
új alakot adtak Európának, nincs szükség többé a népek meghallga
tására. Beszélni is alig mernek a sérelmek orvoslásáról.«Mikor a nem
zeteket a lopó hideg leli, maguk magukat szokták elrontani, ha egybe 
gyűlnek», mondja Cserey Miklós. Ö nem kívánja az országgyűlést, 
mert semmi reménye a közállapotok javí tására; más volna — úgy 
mond — «ha a közügynek meggondolásából kiszokva nem volná-
nak»; de most, sajnos, a haza sorsa iránti részvét annyira kiveszett, 
hogy mindenki csak a saját önző érdekeit hajhászsza. Hisz a nemesség 
legszebb kötelességét, a haza védelmét is «a parasztembertől kicsi
kart adóval váltotta meg és szabadságnak nézte henyélhetni, prae-
rogativának a nemzeti dicsőséget szolgáira ruházni.» Ha rá volna 
készülve az ország a törvényhozásra : derék munkát végezhetne, 
mert megmutathatná, hogy «a mohos régiségbén alkotott nemzeti 
constitutio reá illik minden időre, a mostani pallérozottabb időre is.» 
Csakhogy ez a kor jobban ért a rontáshoz, mint az építéshez. 
E miatt félnek az óvatos hazafiak az országgyűléstől. «A mit mások 
rontanak — mondja helyesen Cserey Miklós — alkalmatos időben 
megigazíthatjuk, a mit magunk, sohasem.» Ha a sérelmek orvoslá
sának ürügye alatt a kormány újabb csapást mér a lkotmányunkra: 
a veszedelem még nagyobb lesz. Alig hihető, hogy a kormány a 
kellő mederbe tudja terelni a felizgatott szenvedélyeket. 

A mint azonban az országgyűlés összehívásának híre határo
zottabb alakot ö l t : a nemzet is mind egyre behatóbban foglalkozik 
a teendőkkel. Az elfojtott közvélemény csakhamar hangosan nyilat
kozik a vármegyék gyűlésein s magános összejöveteleken egyaránt. 
Mintha érezné a nemzet, hogy a korlátlan uralom hosszú évei után, 
a melyek romokba döntötték alkotmányunkat, most végre teljes ere
jével kell megragadnia önsorsának intézését, hogy jogait ne csak 
gyakorolja, de egyszersmind fejleszsze is. A vármegyék az utasítá
sokat dolgozzák. Mindenek előtt a sérelmeket óhajtják orvosolni s 
azután a nemzetiség erejét biztosítani szellemileg és anyagilag. 
A magyar nyelvet a nevelés főeszközévé avatni, hogy igazi hazafiak 
kerüljenek ki az iskolából: egyike a legfontosabb törekvéseknek. E mel
lett a közgazdasági újítások, a munkakedv és szorgalom fölélesztése, 
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akadályainak elhárítása a közös czél. Itt azonban óvatosan kell eljárni, 
hogy a monarchia érdekeibe ne ütközzünk. Cserey Miklós nem közön
séges államférfiúi szempontból fogja fel a közgazdaság kérdéseit ; lehet
ségesnek tartja az ország földmívelésének s kereskedelmének kifejtését 
a nélkül, hogy az osztrák tartományok érdekeit csorbítanók. Szerinte 
a magyar bor kivitele meggazdagíthatná hazánk északi vármegyéit, 
csak a harminczadot kell eltörülni. A bányamívelés is nagy hasznot 
igér, mert a magyarországi vas az egész Török-birodalmat elláthatná 
a szükséges eszközökkel. Az állattenyésztéssel, kendertermeléssel a 
déli országok piaczait mind megszerezhetnők s ezekkel az örökös 
tar tományok közgazdasági életét egyáltalán nem veszélyeztetnők. 
Cserey Miklós épen azt nem érti, hogy a kormány folyvást a köz
gazdaság javításán dolgozik, a kiadásokban «egészen a fukarságig 
leereszkedve*, s mégis azokat az eszközöket mellőzi, a melyek a 
kívánt czélra a legfoganatosabbak volnának: nem serkenti a mun
kásságot s nem tágítja a kereskedelmi utakat. íme — panaszolja 
Cserey Miklós — «minden más országok elébb-elébb haladnak 
tudományokban, mesterségekben, csak mi vagyunk megrekedve, meg
fenekedve, mint az iszapban megakadott hajó.» 

De mindenek felett a magyar nemzetiség kifejtésén kell mun
kálkodni, a mit az uralkodónak is be kell látnia, mert az északi 
szlávok ellen a leghathatósabb védelem az erős Magyarország. Sajnos, 
e fontos kérdésről sem a fejedelem, sem a nemzet nem gondolkodik, 
a fenyegető veszedelemről nem is álmodik. Pedig csak megszilárdult 
nemzeti lélekkel, megaczélozott nemzeti erélylyel állhat meg hazánk 
a rendkívüli időkben. Ezért az országgyűlésnek nemzeti hadsereg 
felállítását kell sürgetnie, mer t ennek elmulasztása végpusztúlásunkat 
okozhatja. Bizony csak a rövidlátó hazafiak akarhatják a nemesi 
fölkelés megváltását az országgyűlés főtárgyává tenni. A tervezett 
megváltás haszontalan, ősi dicsőségünkhöz méltatlan, veszedelmes 
és lehetetlen is. Ha az ország rendkívüli veszedelembe jut, hiába 
váltja meg a nemesi fölkelést, a védelem legszentebb kötelessé
günk. Aztán e «szent kötelességtől magunkat megmenteni akarni 
teljes gyávaságunkat árulná e l» ; e mellett útat nyitna a szolgai 
adózásra. S végre lehetetlen, mert «a velünk született kötelességet 
nem lehet levetkőzni.» Tagadhatatlan, hogy a nemesi fölkelés elavult 
szervezete már méltán gúny tárgya l e t t ; de épen ezért kell felállí
tani a nemesi ezredeket magyar kiképzéssel, magyar vezényszóval. 

Az országgyűlés kihirdetése pezsgő életet idéz elő a várme-
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gyekben. Megindul a korteskedés, de a mi a szenvedélyek izzó tüzét 
legjobban elmérgesíti, a vallási türelmetlenség, felekezeti elfogultság 
is nyomon követi. Zemplén vármegyében az új főispáni helytartó, 
Szilassy József, református vallású levén, a ref. templomban is tar
tat isteni tiszteletet a Sz. Lélek segítségül hívására, mi a katholiku-
soknak nagyon zokon esik. Dessewffy maga is szokatlannak találja 
•ez intézkedést s helyteleníti, a mi aztán érthetően táplálja a felekezeti 
türelmetlenséget. Kazinczy tudja, hogy Dessewffyben nem az elfogult 
Jkatholikus, hanem a békés egyetértésen munkáló politikus nyilat
kozott, s védelmébe veszi régi barátját, de szavai a pusztába hang
zanak el. Hogy mily hevesen ütközik össze a két felekezet a válasz
tások előtt, hozzávethetünk Kazinczynak szokatlanul erélyes kifa-
kadásából. «Látván némely dolgokat — írja Dessewffynek — én 
magam is furiosus protestáns vagyok. Mi existálunk és törvény 
mellett existálunk. Mi jussa van tehát másnak bántani bennünket, 
hogy existálunk? Fáj a becsületes embernek, ha bántatik, azaz az 
fáj, hogy midőn egyeknek kellene lennünk, vastag bolondságok és 
bolond gazemberek rést keresnek s találhatnak bennünket két részre 
vonni, s a hol egyetértésnek, békeségnek kellene lenni, ott zavart csi
nálnak.» Dessewffy a gyanúsítások ellen a részrehajlatlan utókor íté
letére hivatkozik s arra, hogy legjobb híve, Kazinczy, ismeri, a mi 
több, mint ha tízezer ismerné akár egyik, akár másik felekezetből. 
Kazinczy balga s nevetséges ellenkezést lát a vármegyei gyűléseken 
támadt vallási türelmetlenségben s csak azt tartja jó hazafinak, a ki 
-az ellenkezést elsimítani törekszik. Erősen kifakad, midőn hallja, 
hogy némely vármegyében a protestánsokat elnyomják; midőn fülébe 

ju t , hogy Almássy József a választás előtt kiadja a je l szót : h a j d ú 
nak • sem, ha kálvinista.* Mi kár van abban, kérdi, hogy egyikünk 
pápista, másikunk kálvinista? s miért emlegetik, hogy Borsod vár
megyében két katholikust, Sárosban két kálvinistát választottak 
követté ? holott a vallási felfogás nem az emberi s hazafiúi jellem, 
hanem csak a születés meg a nevelés következménye. 

Zemplénben különösen erős a küzdelem. Az első alispán, 
Szemere István, ellen hevesen izgatnak, de azért fényesen győz. 
Kazinczy szívvel-lélekkel pártján van ; de úgy látszik, a másik követ, 
gr. Schmiedegg Ferencz, helyett jobban szerette volna Szögyény Feren-
czet, a második alispánt, hogy a kir. személynök jó akaratát (ki testvére 
volt a másod alispánnak) ez által mintegy előre biztosították volna a 
vármegye számára. De a választás után elismeri, hogy gr. Schmiedegg 
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is teljesen méltó polgártársai bizalmára. Kazinczy a követben nem 
rendkívüli jogi és államtudományi ismereteket, hanem mindenek 
fölött tántorí thatat lan jóságot s hűséget kíván,, aztán szabad lelket, 
a mely sem nem vár semmit, sem nem fél semmitől. Ilyennek ismeri 
Szemerét, s ítéletét a következmények igazolják. A nagyhangú, czifra 
beszédű szónokot mindig gyanúsnak nézi, mert a helyett, hogy a 
haza javáról gondoskodnék, azon iparkodik első sorban, hogy magát 
bámúltassa. «Semmit annyira nem rettegek — mondja — mint az 
olyan követet, a ki paradíroz hazaszeretetével, a ki magát czifra 
beszédeiben hallatni akarja s vagy a sokaság tapsait keresi vagy 
egyebet.* 

Kazinczy az országgyűlés egész folyamatáról részletesen értesül 
részint rokonaitól, az abaúji másod alispán s egyszersmind országos 
követ Kóji Comáromy Istvántól, részint a Szemere melletti ifjaktól, 
sőt unokaöcscseitől is. És a mit barátai sem az újságokból, sem a 
vármegyékhez küldött jelentésekből nem olvashattak, ő épen azt 
igyekezett velők tudatni, a mi az egész országgyűlés hangúlatára, 
a kormány titkos czéljaira s egyesek törekvéseire vethetett világot. 
S valóban e tekintetben Kazinczy levelei hiteles forrásúi használ
hatók. Dessewffy egész családját s titkárát, Dulházyt is magával viszi 
Pozsonyba s megfogadja, hogy addig soha le nem nyugszik, míg a 
nap eseményeinek történetét le nem diktálja Aurél fiának vagy tit
kárának. Kazinczy azonban az országgyűlés tárgyalásaira nézve nem 
kíván élni barátja szívességével. Megírja neki, hogy csak apró tör
téneteket, adomákat s jellemző eseteket óhajt tőle hal lani ; de az 
effélékről is híven tudósítják említett levelezői. így értesül, hogy a 
rendek táblájánál Lőcse város követét, a ki latinul akart beszélni, 
nem engedték szóhoz jutni ; hogy a felső táblánál már az ország
gyűlés kezdete óta sokan magyarul szónokoltak; hogy a városi 
követek kezdtek megfeledkezni alárendelt helyzetükről s annyi joggal 
akartak élni, mint ha vármegyei követek lettek volna, holott már 
a régebbi országgyűléseken emlékeztették a városi követeket, hogy 
ők valamennyien «egy nemest tevén, a vármegyei követekkel egy 
lineában nem állhatnak.» 

Mint a közei múltban történt, az 1825-iki országgyűlésen is a 
korlátlan uralom romjait kellett mindenek előtt az alkotmány útjából 
eltávolítani s az alkotmány biztosítékairól gondoskodni Vitatták, 
hogy a királyt meg kell akadályozni a törvénytelen parancsok kiadá
sában, s e végre tántorí thatatlan hűségű magyarok vegyék körűi az 
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uralkodót. S ha mégis sérelmet szenved az alkotmány, s az ország
gyűlés a meghatározott időben össze nem ü lhe t : megszűnik az adó-
és újonczszedés joga. A kir. biztosok ügyét először Bartal György 
hozza szóba, világosan kimondván, hogy a kir. biztosok azért akaszt
hatták meg vármegyéink törvényes kormányzását, mert a magyar 
alkotmány csak papíron van. A személynök, Szögyény Zsigmond, a 
növekvő szenvedélyeket óvatosan szerette volna lecsillapítani. Hivat
kozott a kölcsönös bizalomra, a fiúi nyiltszivűségre, a mely meg
engedi, hogy hazafiúi fájdalmainkat tolmácsoljuk a fejedelem előtt, 
de egyszersmind feledni is késztet s azért a sérelmek vitatásától 
elállani s a királyi propositiók tárgyalásaiba fogni óhajtott. Vitéz 
János erre azzal felelt, hogy míg a sérelmek nem orvosoltatnak, 
mindezekről említést sem tehetnek. Vele tartott Nagy Pál is. A kir. 
biztosok megbüntetését a nemzeti közvéleményre bízták, mint a 
kiket «az Isten, vagy az Isten haragja» már is megbüntetett, mert 
egyet (Lónyayt) férfi kora delén kiragadt családja köréből; a másikat 
azzal boszúlta meg, hogy fiát agyonlőtték (Amadé), a harmadiknak 
(Almássy) családjában «egyik a másikat megétet te*; a negyediknek 
(Eötvös) gazdasága tűzvész martaléka lett. 

Ily értelemben szerkesztették a felső táblához küldendő i'zenetet. 
A főrendek különféle véleményen voltak. Illésházy gr. hazafiatlan-
ságot látott ugyan a kir. biztosok működésében, de bocsánatot 
javasolt. Mednyánszky b. törvényes bűntetésöket kérte, noha elis
merte, hogy már az is elég büntetés rajok nézve, hogy «három hé t 
óta oly csúfosan piszkoltatnak, és hogy a nemzet szava átokkal 
kiséri őket sírjaikba.* E szókra Cziráky Antal gr. védelmezni kezdte 
önmagát : ő mindég hűséges hazafi volt, de a királyi parancsnak kény
telen volt engedelmeskedni ; vétkezett ugyan, de ennek okát a király 
rossz tanácsadóiban kereshette s így végzé szavai t : «0 me infeli-
cem patriae civem !» Sírva fakadt, s ez sokakat kiengesztelt iránta. 
A kir. biztosok mind jelen voltak ez ülésen. 

Kazinczy elítéli az országgyűlés szenvedélyes hangját. Nem 
bánja, hogy a követek kifejezték a nemzet sérelmeit a fejedelem 
előtt; de nem szereti, hogy «a lángoló fejek többet tesznek, mint 
kell, és mint a mi a fejedelemnek tartozó tisztelettel nehezen fér 
meg.» Hogy is kívánhatják a királytól azok megbüntetését, a kik 
megbízatásukat épen a királytól nyerték ? Szerinte csak arról kellene 
intézkedni, hogy ilyen sérelem többé elkövethető ne legyen. Még 
jobban csodálkozik, hogy az egyik nyitrai követ az arany bullának 
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fegyverrel való ellenálló jogát is fel akarja eleveníteni. Cserey Miklós 
tisztelettel adózik az ellenzéki férfiak iránt, a kik a magyar alkot
mány megmentésén fáradoznak ; a kik a jövőbe látnak s élesebb 
államférfiúi szempontból nézik országunk helyzetét. Mert tudják, 
hogy alkotmányunk erősítése, nemzetiségünk kifejtése nemcsak a mi 
érdekünk, hanem egész Európáé, leginkább pedig az uralkodó házé, 
a mely hata lmát csak addig tarthatja fenn, míg a magyar nemzeti 
erély hatékony tényező reá nézve. Sajnos azonban, a fejedelmi ház 
nagyon sokszor félreismeri a maga legsajátosabb érdekét s épen a 
magyarok ellenségeire hallgat. Félő, hogy most is azon mesterkednek 
a király tanácsadói, hogy gyanúval töltsék el szivét, elhitetvén vele ; 

hogy a tüzes szónoklatok nem a nemzet és dynastia közös megerő
södésére, hanem emennek vesztére dolgoznak. Már pedig ha ennek 
a király hitelt adna, az ellenzéki hazafiak buzgósága «romlására for
dulhatna nemzetünknek.* Nem épen maga a király, hanem a sz. 
szövetség mérne a védelem ürügye alatt halálos csapást alkotmá
nyunkra : «nehogy igen győzhetetlenné váljék a dynastiánk; nehogy 
a más uralkodók népei is a magyar constitutióhoz hasonlót kíván
janak.* 

A sérelmek közt nem utolsó helyet foglalta el a király azon 
rendelete, a mely a kath. szülőket eltiltotta prot. nevelők s tanítók 
tartásától, a kath. gyermekeket a prot. iskolába járástól, valamint a 
prot. ifjakat a külföldi akadémiákra való meneteltől. Midőn ez a 
tárgy az országos ülésben szóba kerü l t : «gyönyörűség volt nézni, 
mely egyenes lélekkel védelmezték maguk a róm. kath. követek 
eleitől fogva e tárgyat* a nélkül, hogy ebbe csak egy prot. követ 
is szólott volna. Ámde a főrendek az alsó tábla izenetét nehezte-
léssel fogadták, a főpapok hevesen kikeltek ellene, sőt Rudnay Sándor, 
a herczegprímás, egyenesen kijelentette, hogy «a római anyaszent
egyházon soha nagyobb seb nem esett ennél, mint hogy ilyen dolgot 
maguk a pápisták kívántak s feszegettek.* Guzmics nem annyira 
vallási, mint inkább nevelési szempontból helyeselte a főpapok véle
ményét s azt óhajtá, hogy a nevelés és tanítás módját úgy hatá
rozza meg az országgyűlés, hogy «nemzetünk jövendő boldogulásának 
alapját szilárdan lerakhassák.* 

Az Erdélyivel való egyesülés eszméjét is fölvetik az ország
gyűlésen, s jóllehet ez eszme hatalmas pártfogókra talál, még évti
zedekig kell várnunk, hogy a két magyar haza egyesülhessen. Kazin
czynak erdélyi barátai örömmel értesülnek e kérdés tárgyalásáról, s 
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Cserey Miklós már bizottság választásáról is elmélkedik, a mely az: 
egyesülés módozatait megállapítsa, s röviden körvonalazza is, mely 
kormányszékek egyesítése volna legkönnyebben foganatosítható. (L. a 
4281. 4290. 4291. 4298. 4311 . 4316. 4324. 4 3 3 9 . 4 3 8 7 . 4 4 3 7 . 4 4 3 9 . 
4467. 4484. 4493. 4506. 4511. 4512. 4513—4515. 4522. 4523. 4530. 
4539. 4542. 4554. 4597. sz. lev.) 

De az országgyűlés tárgyalásai között egyetlen kérdés sem 
érintette oly közelről íróinkat, mint a magyar nyelv kifejtésének & 
jogai biztosításának kérdése s ezzel együtt az Akadémia megala
pítása. Három nevezetes levél közli majdnem egybehangzólag az 
alapítás tényét : a Barkassy Imre, Comáromy István s Kazinczy 
András levele. Az utolsó csak a puszta tényt érinti, de a két első 
a körülményeket is részletezi. Barkassy szerint Nagy Pál előadván,. 
«mely szükséges lenne a magyar nyelv előmozdítására, más nagy 
nemzetek példáját követve, egy akadémiát felállítani s ennek elérésére 
még a jelen való diaetán bizonyos summát öszveszedni»: gr. Széchenyi 
István «már azelőtt eltökélett szándékához képest jószágainak esztendei 
nagy jövedelmét a nemes czélra odaajánlotta, oly kinyilatkoztatással: 
mindazáltal, hogy abba jövendőre nézve is szólója lehessen, nehogy 
a Ludoviceai Akadémia felállítására adott summa díjára jusson ezen 
ő ajánlása is.» Comáromy István még részletesebben tudósítja Kazin
czyt. A rendek alkotmányunk megerősítése egyik legfontosabb esz
közének ítélvén a magyar nyelv kifejtését s az iskolákba s közhiva
talokba való behozatalát, e kérdésben a kerületi ülés egyhangú fel
fogásra jutott, s ez alkalommal Nagy Pál «az ország nagyjai felől 
azt az említést tette, hogy ha ezek is, a mint reményleni lehet, az 
országnak ezen igyekezetét hathatósan segíteni fogják: a nemzeti 
culturának bizonyos előmenetelét reményleni lehet.* Más forrásaink 
szerint Máriássy István hangoztatta legelőször egy alapítandó aka
démia eszméjét már a nov. 2-diki kerületi ülésben. 1 Szilágyi István 
szerint Kolosváry Miklós szólt legelőbb a tudós társaságról szintén 
nov. 2-dikán s a következő nap Takács Gáspár, majd Comáromy 
István s végre Nagy Pál keltek ez eszme pártolására. 2 De abban 
valamennyi forrásunk megegyez, hogy a megalapítás ténye Nagy 
Pál lelkes beszédének hatása alatt történt. E beszéd után t. i. az 
ifjú Széchenyi gr., a halhatat lan emlékezetű Széchenyi Ferencz «igen 

1 Adalékok a M. Tud. Akad. megalapítása történetéhez; 66. 1. 
a U. o. 37. 1. 



Bevezetés. XV 

méltó fia» s a kerületi ülés «igen szorgalmas gyakorlója*, így szólt: 
«Tekintetes Statusok s Rendek! Én ugyan nagy nem vagyok, de 
vagyonos ember vagyok, azért nemzeti nyelvemnek gyarapítására 
egy egész esztendei jövedelmemet ajánlom úgy, hogy ennek a kívánt 
czélra való fordítása s elrendelése mindenkor az ország gyűlésétől 
függjön.* «Ezen várat lan történt ajánlás — folytatja Comáromy 
István — a nagy buzgósággal folytatott tárgy felett tar ta tot t tanács
kozás közben úgy ellágyította az egybegyűlt statusoknak szíveiket, 
hogy többnyire minden követnek könnyeket csavart ki szemeikből, 
s kevés ideig tartó elnémító mély hallgatás után mindenfelől a sok
szorozva megújított éljen kiáltás harsogott, s a statusok által a 
magyar haza nevében ezen példás hazafinak, az édesatyja nagy 
érdemeinek megemlítésével is, buzgó köszönet tétetett.* 

Az ajánlás napját egyik levél sem mondja meg világosan. De 
Kazinczy bizonyára másoktól vett értesülés alapján 1825. nov. 
3-dikára teszi. A Széchenyi áldozó készségén felbuzdulok ajánlatára 
vonatkozólag majd minden eddig ismert forrásunk megegyez. E sze
rint Vay Ábrahám húszezer, gr. Andrássy György tízezer váltóforintot 
ajánlott ; gr. Károlyi György pedig jövedelmének felét ajánlotta s-
egyszersmind külön a magyar irodalom előmozdítására évenként 
ezer ezüst forintot. Barkassy a későbbi ajánlattevők közt megnevezi 
gr. Batthyány Jánost, a ki tízezer, s gr. Károlyi Istvánt, a ki húsz
ezer ezüst forintot ajánlott. Ezen kivűl gr. Károlyi István Pesten, a 
Soroksári-útczában levő családi házuknak őt illető részét már ekkor 
felajánlotta az Akadémiának s ígérte, hogy testvéreit is rábeszéli, 
hogy saját részöket szintén engedjék át e hazafias czélra. 

Comáromy nem győzi dicsérni Széchenyi gazdag tapasztalatait . 
«Természetes, igen kellemetes, szép magyar ember*-nek mondja, a 
ki Károlyi György gróffal együtt rendezett be szállást a Sé ta té r 
mellett s egész kaszinót alkotott, a melybe «már most leginkább 
estvénként a jó emberek öszvegyülekeznek*. Ide já r Wesselényi, 
Festetics, Orczy, Andrássy és mindaz, a ki a haza dolgai iránt 
különösen érdeklődik. «Oda járok — írja Comáromy — mikor lehet, 
magam is, a hol nagy gyönyörűséggel lehet az időt tölteni. Itt akár 
pipázhat, diskurálhat, mindenféle újságokat olvashat s ha soká akar 
mulatni, mindenkor kész vacsorához ülhet a k á r k i ; egy szóval ezek 
az urak mindent elkövetnek, hogy nálok magát minden becsületes 
ember minden megszorítás nélkül a legbarátságosabban magyar 
szokás szerint mulathassa.* Deák Antal szerint Széchenyinél «mindég. 
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nyilván való társaság v a n ; az ablegatusok szoktak ott pipázni, 
•diskurálni, mula tn i ; mindennap legalább száz pipa van nála töltve*. 
«Én is megszólíttattam az oda való járásra — írja — el is megyek, 
mihelyest reá érek. Az ő társaságába csak csupa liberális emberek 
j á r n a k . * 1 

Comáromy azt mondja, hogy lehetetlen azt a nagy elragad
ta tás t híven rajzolni, a mely a rendeket meglepte Széchenyi áldozó 
készségének hallatára. Illésházy gr. szinte beteg lett az örömtől. 
De a nagyközönség is lelkesedéssel fogadta az első hírt, s a Kulcsár 
lapja részletesen közölte az ajánlatokat. A míveltebb nők is «nagy 
gyönyörűséggel emlékeztek azokra a derék urakra és maguk 
hazája nyelvét annyira szeretőkre, a kiknek minthogy az Isten 
nagy vagyont adott, nem holmi haszontalan veszendő végre, de 
olyan szép czélra fordítják, mely az ő nevöket a későbbi mara
déknál is halhatatlanná teszi*. Kétség kivűl az ezen támadt haza
fias öröm tükröződik vissza Comáromy sorain, a melyekben az 
addigi eredményekről tudósít: mily bátor lélekkel szólnak és cselek
szenek a rendek a haza közboldogságáért, s önkéntelenül erőt vesz 
rajta a meghatottság, hogy a siker nyomon követi az igyekvést s 
felkiált: «Csak él még a magyarok Istene!* 

Cserey Farkas úgy vélekedik, hogy ezt a hazafias felbuzdulást 
egy új irodalmi vállalat megindítására lehetne gyümölcsöztetni — 
Bécsben. Cserey Miklós Erdélyt is bele szeretné vonni a tudós tár
saságba, mert ügy hiszi, hogy az egyenesen a magyar nyelv aka
démiája lesz, ha a felsőbbség megengedi. Mert Erdélyben «a nemzeti 
nyelv a maga ősiségében á l l ; és ha nem jár t is annyi ráspoly és 
gyalu alatt, szinte közönségesebb, mint Magyarországban*. Felette 
érdekes Cserey Miklósnak az a megjegyzése, hogy a székely nyelvet 
j obban ismerik az oláh papok, mint a saját nyelvöket. S ha az 
Akadémia teljes magyar szótárt készít tet : nem szabad megfeled
keznie a székely nyelvjárásról. 

Azonban ha Barkassy adatainak hitelt adhatunk, némely magyar 
főúr Széchenyi ajánlatát érthetetlennek találta. Eötvös Ignácz b., a 
hírhedt kir. biztos, csodálkozott, hogy «valami ilyes jut eszekbe 
a magyaroknak*. Zichy Károly pedig «Széchenyit nemes tetteért 
bolondnak nevezte*. Hanem ez az adat nyilván nem talált hitelre 
sokaknál, mert például Cserey Miklós erősen vitatta, hogy Zichy 

1 Deák A. leveleinek kivonata Marczali Henrik gyűjteményében. 
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Károly nemcsak nagyeszű férfiú, de nagy hazafi is, csakhogy hazafi
ságát mintegy eltitkolja, főleg az udvar előtt, hogy a király szeretetét 
megnyerhesse. «Az országló háznak — írja Cserey Miklós — nem
hogy kára volna abban, ha a magyar nemzetnek nemzeti existentiája 
megerősödik, sőt nagy haszna, még sem lett volna képes ő felségeket 
erre másként vezetni.* Kazinczy is osztozik barátja felfogásában, de 
az országgyűlési rendek az ellenkezőről vannak meggyőződve. 

Azonban jóllehet buzgóbb követeink s íróink valódi hazafi 
örömmel emlegetik Széchenyi korszakos ajánlatát, voltaképi fontos
ságát alig sejtik eleinte. Deák Antal leveleiben, a melyekben sógorát 
tudósítja az országgyűlésről, egyetlen szóval sem említi az Akadémia 
megalapítását. Kis János nagy figyelmet érdemlőnek tartja, de nem 
meri hinni, hogy «a politikai mostani környülállások között belőle 
valami legyen*. Guzmics Izidor Sztrokay Antal véleménye után nem 
sok jót vár a tudós társaságtól, mert azt hiszi, hogy az alapítók a 
Marczibányi-bizottság szervezetét választják példaképűi, a melynek 
«tagjai majd mind idióták a magyar literaturában» ; de ha a lelke
sedést sikerűi idejekorán tettre váltani, még minden jóra fordulhat. 
Bajza szerint valahára megtanította a kor követeinket, hogy «porban 
fetrengő nyelvökre szemet vessenek* s haladásunk akadályait nem
zetiségünk sűlyedésében keressék. S a mint a buzgalom közös, az 
akarat általános lesz: «hívatlan szájjal ajánltatik, kívántatik, sőt 
parancsoltatik a honi nyelv míveltetése*. Kazinczyról tudva van, 
hogy régebben mindég ellensége volt az akadémiának, mert a fran-
czia akadémiáról azt állította, hogy megakasztotta a nyelv fejlődését. 
Csak az imént is emlegette, hogy egyenesen közikbe vág azon 
íróknak, a kik az akadémiától várják nyelvünk felvirágzását. Most 
azonban más véleményre jut. Az újítás immár diadalt aratott . 
S azok között, a kik a tudós társaság szervezetét megalkotni 
hívatvák, bizonyára helyet foglal Teleki József gr. és Horvát István 
is, a kik az újítás mellett szilárdan állanak. «A dologból sok jó 
lehet és bizonyosan jó lesz*, mondja egyik levelében. 

Különösen akkor köti le Kazinczynak teljes érdeklődését a 
megalakulandó tudós társaság, midőn barátja, Dessewffy, azt az 
eszmét pendíti meg előtte, hogy az Akadémia titkári tisztségére neki 
kellene vállalkoznia. Hallja ugyan, hogy Vay Ábrahám, Wesselényi 
s mások Döbrenteit szemelték ki e czélra, de mióta Dessewffy 
Kazinczyt emlegette ilyenül az alapítók előtt, hajlandók őt pártolni. 
Sőt egyelőre Döbrenteit is sikerült Dessewffynek meggyőznie, hogy 

Kazinczy F. levelezése. XIX. II 
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Kazinezyra néz «ez a díszes és hasznos hivatal». Képzelhető, mily 
jól esik Kazinczynak ez az örömhír ; mennyi tervet sző mindjárt 
szokása szerint az álmodott új életre nézve, ha falusi magányát 
elhagyhatja s az irodalom központjába települhet. Pompa nélkül 
élne, mint írja, a fővárosban is, sőt egyenesen falusi életet, s asztala 
magyar éteknél egyebet nem látna. A szép fizetés (1200 frt. váltó
ban) mellé még csak fát és gyertyát óhajtana, s ha — úgy mond — 
«szabad volna nagyot is kívánnom, kocsit és két lovat, úgy Persa
rum vigerem rege beatior». ír is azonnal gr. Teleki Józsefnek, a ki 
azt válaszolja, hogy a dolog nem tőle függ, de a mennyiben ő valamit 
tehet, nem fogja Kazinczy czéljait akadályozni. (4409. 4543—4545 , 
4553. 4558. 4560. 4570. 4583. 4594. 4605. 4608. 4613. sz. lev.) 

Midőn Dessewffy az Akadémia titkárául Kazinczyt ajánlja, az 
alapítók semmi egyébb ellenvetést nem tesznek, csak hogy Kazinczy 
mérsékelje magát az újításban, míg «közönségessé nem válik a magyar 
nyelv a hazában», mer t — úgy mond Dessewffy — az újítás nyel
vünket «emelte ugyan intensive, de extensive fogyasztotta*. Kazinczy 
igazságtalannak mondja ez ítéletet. Rég beismerte már, hogy az 
újítás sok salakot vetet t fölszínre; hogy a túlzás nemhogy siettette 
volna, hanem inkább akadályozta a természetes fejlődést; de a ki 
az ifjú íróink müvein elömlő gazdag színezetet, a költői nyelv 
művészi hajlékonyságát, jellemzetességét, erejét és szabatosságát 
észreveszi, lehetetlen, hogy a visszaélések mellett magát a törekvést 
is kárhoztassa. Ha Kazinczy a Dessewffytől szóba hozott czélt elér
hetné : az irodalom központjában kihallgatná az újításnak nemcsak 
barátait, hanem ellenségeit is, és azon az úton haladna tovább, a 
melyet az ügy érdeke és saját meggyőződése javalna. Megmutatná 
egy értekezésben, hogy nekünk veszedelmes volna a franczia nyelv 
kimívelődése útját követnünk, mert a franczia nyelv ereje és sok
színűsége épen azon törekvésnek lett áldozata, mely a simaságot é s 
könnyen érthetőséget akar ta mindenáron meghonosítani. 

Az újabb írók művei félreismerhetetlenül az újítás jegyében 
fogantak, s Kazinczy a kivívott győzelmet értékesíteni is akarja s 
ar ra kevésbbé gondol, hogy a békülő ellenfelekkel újra vitát kezdjen. 
Igazában nincs is olyan ellenfele, a ki győzelmét kétségessé tehetné, 
s a kinek tekintélye még most is mérkőzhetne az övével. Mert 
az Új szellem, a mely nem komoly érvekkel, hanem a gúny fegy
verével próbálja az újítókat megállítani, még a Mondolat hatásától 
is messzemarad. A dramatizált gúnyírat főhőse Kazinczy, a ki a 
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Helikonra akarja vezetni seregét, de a régi írók árnyai visszariasztják. 
S az égből hallatszó szózat a régi nyelv oltalmát ajánlja az elbiza
kodott ifjú írók figyelmébe, az újítókra pedig átkot szór. «Tréfának 
hosszú», ez a Kazinczy véleménye az Új szellemről. 

Sokkal inkább félti a széphalmi mester az újítás vívmányait 
a túlzóktól, a kik a már békülő ellenfeleket ismét harczra tüzelik, 
holott erre annál kevésbbé van szükség, mivel az újabb fejlődés 
egymagában is biztosítja az ő irányát. Kivált az ifjú Toldy szer-
telenségei ejtik gondolkodóba. Nem annyira az Isohrates, mint inkább 
A haramiák fordítása szálka az olvasók szemében, a melyet mind 
Kulcsár, mind a Tudományos Gyűjtemény keményen megtámad 1 a 
szokatlan szók s egyedül a fordító «képzelődésében teremtet t kifeje
zések* miatt. De Kulcsár azt reméli, hogy ha az író heve lecsillapúl, 
észre fogja venni, hogy «nem magának, hanem másoknak ír s majd 
később érett és hasznos munkákkal fogja nyelvünket gyarapítani*. 
Ellenben a Tud. Gyűjtemény azzal vádolja Toldyt, hogy a magyar 
nyelvet egyáltalán nem ismeri és szükségtelenül újít ott is, a hol 
mások már alkalmasint kipótolták az érezhető hiányokat s «elkor-
csosítván a már némineműképen bevett újításokat is, vétkes csele
kedete által a magyar nyelv Herostratusává lőn». »Avagy nem volna-e 
méltó ilyen író — kérdi másik bírálója — hogy az írók társasá
gából számkivettetnék és sem a más nemzetnek szép darabjait el 
ne csúfítaná, sem édes hazánk nyelvét ne korcsosítaná ?» 

Várhatta-e Toldy, hogy a mester az ö pártjára kél s megvédelmezi 
az efféle támadásoktól ? Ha azon magasztalásokra hallgatott, a melyekkel 
Kazinczy egy-két versét fogadta, talán remélhette mestere védelmei
dé ha Kazinczy kevésszavú gáncsait figyelmébe vette, alaptalanul 
remélt. A mester nem meri világosan megmondani Toldynak, a mi t 
más barátainak minden tartózkodás nélkül elmond, s hogy ne kelljen 
színt vallania, azon ürügy alatt, hogy a fordítást elvitték tőle, s 
betegsége s egyéb bajai miat t el nem olvashatta, mintegy felfüggeszti 
véleményét s csak ennyit kérdez: «Kell-e ez a soh?» Nincs kedve 
vitatkozni, s lehet, hogy Toldy ugyanazt felelné neki, a mit ő felelt 
ellenzőinek, hogy mindég nem maradhatunk egy helyben; de azt 
még sem hallgathatja el, hogy az Amália énekét egyáltalán nem 
érti a fordításban. Guzmicshoz pedig ez énekről azt írja, hogy 

1 A Hazai és Külf. Tud. 1824. évf. 8. (jan. 28-diki) száma, s a Tud* 
Gyűjt. 1824. évf. II. f. 8 6 - 1 0 2 . s IX. f. 8 4 - 1 0 8 . 1. 

II* 
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könnyebben megértené angolul, pedig így vajmi keveset tud, mint 
a Toldy fordításában. Toldyt meg arra kéri, a mire őt évekkel az 
előtt Dessewffy kérte, hogy engedjen valamit ellenfeleinek is és ne 
sokat grammatikázzék. Guzmics megbotránkozva olvassa e fordítást 
s azt következteti belőle, hogy Toldy magyarul sem tud, mégis 
nagyon elbízottan beszél, pedig «a csalfa szerénység és a tudatlan 
merészség egyformán vétkes». 

Kazinczy már néhány év óta egyre hirdeti a mérsékletet az 
újításban, s a józan orthologusok és meggondolva haladó újítók 
törekvéseit akarja kibékíteni, midőn valamely nyelv fő ékességeit 
saját szólásaiban, saját színeiben keresi és a legnagyobb szerencsét
lenségnek tar taná ezeket elhanyagolni. «De — írja — azt mutatja 
minden nyelv históriája, hogy az idegen szépség elfogadása, ha 
ízléssel történik, esalc ne tudománynyal (!), a nemzeti szépségek 
számát nagyon szaporítja.* Ez az ő czélja Sallustius-forditásában, 
csakhogy az elméletben hirdetett mértéket a gyakorlatban megtartani 
sokkal kevésbbé tudja, mint nyelvünk eredeti szelleme joggal kívánja. 

A Sallustius-fordításához írt előszavában részletesen kifejti 
azon irányelveket, a melyeknek a remekművek fordítóit vezérelniök 
kell. Jól mondja, hogy a Sallustius fordítójának nem szabad meg
elégednie azzal, hogy csak az eredeti értelmét tolmácsolja; nemcsak 
a történetírót, hanem a nyelvművészt is utánoznia kell úgy, hogy 
«a különöző itt is különöző, s a kedves különöző itt is kedves 
különöző legyen». Tehát «mernie kell a maga nyelvében, a mii 
Sallustius mere a magáéban», s így mindazon sajátos szépségeket 
tolmácsolni ügyekezzék, a melyek a nagy írót «a maga igaz arczában 
festik s beszédére megmagyarázhatatlanul és mégis mélyen érez-
hetőleg fényt öntenek*. Bizonyos, hogy Kazinczy elérhetetlen esz
ményt tűz maga elé e fordításban, a melytől azt várja, hogy benne 
«a nyelv és ízlés barátja nem a fordítás nyelvét olvassa, hanem az 
eredeti munkáét, és így a magyarban a latint*. Tiszteletre méltó a 
fordító törekvése, midőn próbát tesz a klasszikus nyelv szépségeinek 
átültetésével s látni akarja, mit és mennyit bir el a magyar nyelv; 
de midőn arra számít, hogy a magyar fordítást helylyel-közzel csak 
úgy érti meg az olvasó, ha az eredetivel összehasonlítja, kétségtelenül 
czélját téveszti. Igaza van Kazinczynak, hogy a klasszikusokat «nem 
annyira a dologért kell olvasnunk, mint ízlésünk nemesítésére* ; de 
ha a fordítás önmagában meg nem érthető, ha a keresve keresett 
mesterkedés a magyarul gondolkodó olvasónak tiszta nyelvérzékét 
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áldozatul kívánja, bizonyára nemcsak felesleges, hanem ártalmas 
munkát is végez. 

Nem csoda, hogy Kazinczynak ez elvei sokaknál hatalmas 
ellenzésre találnak. Nem a Dunán túli írók szólalnak föl ellene, 
hanem Döbrentei Gábor és Döme Károly. A Dunán túliak közül 
még Horváth Endre is nagyon meg van elégedve Kazinczy elősza
vával, nem is említve Guzmicsot, a ki nagy dicsérettel halmozza el. 
De Döbrenteit nem tudja meggyőzni Kazinczy. Döbrentei A magyar 
írásmód mostani állapotjárói czímű párbeszédes elmefuttatásában 
erősen kikel az idegenszerű kifejezések miatt Kazinczy ellen, noha 
nem nevezi m e g ; de hogy Verseghyt és Révait együtt szerepelteti, 
s a régi írókhoz, Pázmányhoz, Gyöngyösyhez és Mikeshez utasítja 
a nyelvművészt, nyilván arra czéloz, hogy a régiséghez ragaszkodókat 
inkább kell követni, mint az újítókat. 1 Döbrenteinek e felszólalása, 
a ki eddig mindég osztozott mestere felfogásában, nagyon zokon 
esik Kazinczynak, kivált hogy a tanítvány az újítás minden túl-
ságáért magát a mester t vonja felelősségre. «Sokáig várogattam —• 
írja hozzá Döbrentei — hová fordítja a nyelvet újonnan megkezdett 
és enunciált neologiád; mit fognak szülni deákos, francziás és németes 
kifejezéseid.» S úgy látja, hogy az újítások mind egyre többet ár ta
nak a nyelvnek. «Neked — folytatja — kezedben volt nyelvünk 
díszre emelhetése, s mit l á tunk? Mindenütt elhülést, zajgást.» Pedig 
mi magyarok alig számítunk a nemzetek sorában, s a magyar 
íróknak «félig hideg, félig elkülföldiesedett publicumot kell mívelt-
ségünk védésére meg- és visszanyerniök». Ezt pedig azzal a nyelv
zavarral, a melyet kivált az ifjú írók a mester javalása mellett 
elkövetnek, soha el nem érjük. «Hagyja helyben a kinek tetszik, én 
nem fogom», végzi Döbrentei. 

Kazinczy álmélkodva olvassa e sorokat. Legott észreveszi, hogy 
régi barátságuk húrja megszakadt, s a színlelt udvariaskodás nem 
palástolhatja az őszinteség hiányát. Megsértve érzi tanítói, mesteri 
önérzetét s épen attól, a ki önvallomása szerint neki annyit köszön
het. Elvi okok kezdik őket egymástól elválasztani. Döbrentei a 
mester életének vezérgondolatát véli téveteg irányúnak, viszont 
Kazinczy Döbrentei hozzáértését vonja kétségbe. Döbrentei az idegen 
nyelvi szépségeket csak a megfelelő idegen művekben találja helyén 
valóknak, s ebből Kazinczy nem alaptalanul következteti, hogy 

' Tud. Gyűjt. 1824. évf. VII. f. 7 8 - 8 6 . 1. 
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Döbrentei szerint egészen haszontalan azoknak igyekezete, a kik 
«láttatni akarják olvasóikkal, mit bírna el az új nyelv a régiek 
szépségeiből*. így aztán érthető, ha Döbrentei a klasszikusok magya
rázóit különb íróknak tartja maguknál a klasszikusoknál, a kiknek 
írói művészetét voltakép nem is sejti. Döbrentei nyilván helyesli a 
Bacsányi támadását is és azok közé áll, a kik az újítást kárhoz
tatják ; holott Kazinczy a Bacsányi támadását a «legszebb elég
tételnek* tartja. Bacsányi őt nem fogja birkózásra kényszeríteni, 
mert nem méltó hozzá. Elismeri, hogy az újítók is elég okot adnak 
a panaszra s fel is szólítja Szemerét : vigyázzon az ifjú írókra, hogy 
meggondolatlanul ne cselekedjenek. Ő maga is jóvá akarja tenni 
hibáit a Lessing drámáinak s Marmontel regéinek újabb fordítá
saival ; de ha kell, hajlandó az elméletben még egyszer védelmére 
kelni az újításnak, noha Kisfaludy Károly s Vörösmarty után erre 
aligha lesz szükség, annál kevésbbé, mivel a józan ellenfél sem 
vonja többé kétségbe az újításnak nyelvünk fejlődésére - tett gyü
mölcsöző hatását . íme Döme Károly is csak a halmozott újításokat 
kárhoztatja, midőn azt kívánja, hogy az idegen stílbeli szépségek 
követése «ne feszítse, ne csigázza annyira nyelvünk kényes te rmé
szetét, hogy az szinte nyögjön, sírjon bele s átkozva utálja az idegen 
rámát, melyre vonattatik*. 

Kazinczy — mint láttuk — szintén elítéli a túlzást Toldy for
dításában s Kovacsóezy Aspasiája beköszöntőjét valóságos őrjöngés-
nek mondja, a mely méltán megérdemli azt a kemény fenyítéket, 
a melylyel a Tudományos Gyűjtemény illette. Sem Toldy, sem Kova
csóezy nem akarják é r t en i : «mennyivel ékesít inkább a kevés, 
de gondos, mint a szükségtelen sok.» A mit Kazinczy már 1819-ben 
hirdet, újra és újra ismétli, hogy «orthológnak neologizálni, neológnak 
orthologizálni kell, s az a félve tett mérés s az a merve tett félés 
teszi, a mit ügyünk kíván, a mit várunk.* Hogy tehát e kettős 
törekvést egyesíthesse, neki kell jó példával előljárnia. Nem a Sal-
lustius-fordítását adja ki először, hanem Cicerót, mert amaz «elré
mítené a Döbrenteieket.* Aztán az új irodalom egymagában is 
kiengesztelheti az ellenkezőket, a kik Vörösmarty dicsőségének fényét 
el nem homályosíthatják. Ha tehát őt azzal vádolják, hogy az ifjú írókat 
csak azért magasztalja, mert az ő nyomdokain haladnak, elfelejtik, 
hogy a túlzás mellett mennyi szépség, mennyi művészet ömlik el sorai
kon s idővel hová fogják emelni a magyar költői nyelvet. Ő már is 
látja a hatalmas fejlődést s e mellett felejti «azokat az undok, 
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visszás, nevetséges bohóságokat*, a melyek a kiforratlan erő te rmé
szetes következményei. «Hagyjuk bukdosni — írja Guzmicsnak — 
s várjuk, férfi korukban mely szép lesz járásuk.* Döbrentei szigora 
tán törvényszerűségre vezetne, de egyszersmind lelketlenségre is. 
Távol van tőle az az önteltség, hogy csak azt nézze jónak, a miben 
őt követik. Istent hívja bizonyságul, hogy e tekintetben ártatlan. 
«Nem azért szeretem én azt — írja — a mit neologismusnak mon
dunk itt, mer t az engem vezetővé tehete, hanem azért levek vezető, 
mert meg valék győződve, hogy ez az út bennünket kies és boldog 
tájakra vezet.» 

Az Aurorán és Hebén kivűl különösen a Felsömagyarországi 
Minerva igyekszik az ellentétek kibékítésére s az újított nyelv 
kincseinek értékesítésére. Dessewffy, Kis János és Magda Pál dolgo
zatai e szempontból nevezetesek. Kazinczy a. Wieland értekezése 
fordításában csak közvetve szól a magyar olvasókhoz, azonban 
Dessewffy bátran védelmébe veszi az újítókat, noha nem huny sze
met hibáik előtt sem. Egyfelől elítéli azokat, a kik «majd minden 
kitételt, minden szólásformákat külföldi, leginkább pedig német 
rámára vernek», olykor az igazi magyar előtt is érthetetlen, nem 
nyelvünk méhéből származó szókat koholnak ; a kik «kivetkőznek 
ugyan a józan magyarság érzéséből, de azért a helyes ízlés kön
tösébe belé nem öltöznek.* Másfelől azonban köszönetet mond 
«a bátor, szép és tüzes elméknek* is, a melyek nem akarnak örökké 
a régiség mellett maradni. Szóval Desseffy ugyanazt mondja, a mit 
m á r évek óta hangoztatott, hogy «az újításban jobb a lassúság a 
sietésnél, és a kímélés a vakmerőségnél.* Elvben tehát most már 
nagyon közel jut barátjához, kit «valódi reformátornak* hisz ugyan, 
de azt nem szereti, hogy Kazinczy nagyon kegyes bírája tanítvá
nyainak. Dessewffy bátrabban szólhat az ifjú írókhoz, de nem kíméli 
«a zordon óságok imádóit* sem. 

Horvát István is látja a mesternek ezt a gyöngéjét s azt 
kívánná, hogy tanítványait szigorúbb korlátok közé szorítsa, mert 
a túlzások még az újítás híveinél is kedvetlenséget szülnek. Ő is 
örömest használja az új szókat, de a túlzásokat megveti. «Te — 
írja Kazinczynak — művészi ízléssel, esmérettel és erővel szólasz s 
magát a nemzeti nyelvet is kezed alá hajtottad ; azoknak (a túlzók
nak) még oskola, lélek, erő, nyelvtanulás és gyakorlásra vagyon 
szükségek.* A fejlődés útját gátolni nem szabad, pedig a túlzók épen 
úgy gátolják, mint a régihez makacsul ragaszkodók. 
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Kis János is védelmébe veszi a megújított nyelvet s régebbi 
aggodalmait leküzdi a fejlődő irodalom hatása alatt. Meggyőződik, 
hogy az Íróknak joguk van a nyelv egész kincstárából válogatni : az 
elavult szókat életre kelteni, a tájszókat általánosítani, sőt «mód-
jával új szókat és szólásokat is alkotni.» Wieland, Jenisch és 
Kazinczy után ő is azt hirdeti, hogy a nyelvet voltakép a nagy írók 
müvelik ki. Különösen a költők szabadságát védi, a melyet kor
látok közé rekeszteni a nyelvre nézve sem lehet, ha azt akarjuk, 
hogy a költők jellemzetes kifejezésben tolmácsolják érzelmeik és 
gondolataik legfinomabb árnyalatait is, mert «nálok a szók nemcsak 
hangok, hanem egyszersmind színek, rhythmusok és melódiák is.» 
Ebből szerinte természetesen következik, hogy a jó írók fő törvénye 
nem annyira a nyelvszokás, mint inkább a művelt ízlés. «Bátran 
tegyenek hát azok •— mondja — a kik a könyvírásra belső hivat-
tatást éreznek s elegendőképen el vágynak mind a természet, mind 
a szorgalom által készítve a nyelv csinosításában szükséges újí
tásokat .* 1 Hasonló értelemben szól Magda Pál is. Mindebből joggal 
következteti Kazinczy, hogy a vita neki már békét hagy, s az ellen
felek darabosságai önmaguktól lesúrlódnak. Mert ha igaz is, a mi t 
Guzmics mond, hogy «a vakbuzgóságú theologus nem retteg jobban 
az eretnekségtől, mint ezek a mi jó barátaink a nyelvújítástól*, bizo
nyosan igaz az is, a mit az ifjú Bajza megjegyez, hogy miután a 
vezérek mind a két párton elhallgatnak, a szent ügynek «győznie 
kell köztünk is, mint minden most már felettünk álló nyelvekben 
s nemzet-ajkakon.» A győzelmet immár eldöntötte a gyakorlat, s e 
győzelem jegyében kell tovább fejleszteni irodalmunkat. (4297. 4304. 
4322. 4330. 4333. 4344. 4353. 4357. 4363. 4366. 4374. 3382. 4384. 
4386. 4389. 4393. 4395. 4399. 4402. 4409. 4417. 4418. 4439. 4441 . 
4453. 4516. 4531 . 4533. 4540. 4547. 4552. 4560. 4562. 4608. 4613. 
sz. lev.) 

Mióta az Erdélyi Levélek kiadását előbb a sárospataki, majd 
a bécsi censura is megengedte, azóta Kazinczy évről-évre azzal a 
reménynyel kecsegteti magát, hogy folyvást javítgatott művét végre 
csakugyan a nemzet kezébe adhatja ; de minél közelebb hiszi reménye 
teljesedését, annál jobban távolodik tőle részben írói aggodalmai, 
részben a mostoha idők s irodalmunk közállapota miatt. 1824 elején 
fokozott buzgalommal iparkodik tervét valósítani. Visszahozatja kéz-

1 Félsömagyarországi Minerva 1825. évf. 173—6. 1. 



Bevezetés. XXV 

iratát Bécsből s intézkedik, hogy Werfer Károly kassai nyomdász-
szal kezdett alkuját foganatosítsa. A művet Dessewffy gr. gyermekei
nek akarja ajánlani, de barátja íélve az irigyek és rosszakarók gya
nújától, a kik talán az ő nevelésmódját kárhoztatnák, hogy készakarva 
teszi gyermekeit hiúkká (jóllehet «szép és dicső ösztönül fogna 
nekik szolgálni*): azt az eszmét pendíti meg Kazinczy előtt, hogy 
ne fiainak, hanem feleségének ajánlja, ki bizonyosan elfogadja, sőt 
szívesen is veszi az ajánlást. Ebben Kazinczy is megnyugszik. «Hogy 
Erdélyi Leveleimet ő nagyságának ajánljam — válaszolja — az 
nekem oly kedves, hogy azt remélni sem mertem. Ebben megne
vezhetem gyermekeidet, s az elég. Tartalékod, hogy őket nem kell 
az irigységnek kitenni, bölcs.» Kazinczy tehát annál jobban sür
geti Dulházyt, hogy mielőbb végezzen Werferrel; de másfelől Igaz 
Sámuel is minden erejével azon van, hogy a mű az ő felügyelete 
alatt lásson napvilágot, s ha ez nem lehetséges, legalább a bécsi 
nyomdászoktól oly betűket kaphasson Werfer, a melyekkel az 
Erdélyi Levelekben «remekét mutassa be a hazának.* 

De bár a könnyen hivő Kazinczy arra számít, hogy műve «ara
tásig nyomtatva lesz*, a Bécsből visszakapott kéziratot újabb javítás 
alá veszi, nemzetségtörténelmi adatok után kutat, mert a Bethlen, 
Teleki és Bánffy családok nemzedékrendjét függelékül akarja az 
Erdélyi Levelekhez ragasztani. Egyszersmind képek után kérdezős
ködik, hogy munkáját annál díszesebbé tehesse. 1824 júliusában azt 
írja, hogy az újabb átdolgozással nem sokára elkészül, októberben 
pedig már egészen késznek mondja s újabb censurai vizsgálatra kívánja 
küldeni, holott pedig a kéziratot ismét vándorútjára bocsátja Horvát 
Istvánhoz Pestre s fölkéri, hogy ő maga is, meg Teleki gr. is vegye 
szoros kritika a lá : mit javítson vagy pótoljon még művében, vagy 
esetleg mit mellőzzön. E mellett Ponori Thewrewköt, Jankovichot, 
sőt Toldyt is hasonló szívességre kéri, a kik mind készséggel igérik 
segítségöket. így aztán azt hiszi, könnyen talál kiadót, legalább 
Trat tner egy alkalommal ajánlkozott a kiadásra. Csakhogy Kazinczy 
akkor a kínálkozó alkalmat elszalasztottá, a mely többé, soha sem tért 
vissza. Anyagi helyzete korán sem engedi, hogy ő maga bocsássa 
közre, az «előre fizetés szere nem sikeres*, tehát csak valami jólelkű 
hazafi segélyével adhatja ki. így gondol Döme Károly kanonokra, a 
ki ifjúkori barátja volt, s a kinek elmondja, hogy művét oly alakban 
szeretné közre bocsátani, hogy «már külseje is támaszthasson kedvet 
a megvételre*; kilenczszer dolgozta újra s kétszer olvastatta el 
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Erdélyben, hogy «nem való, vagy csak félig való híreket ne ter-
jeszszen el s tele tömte oly dolgokkal, a melyeket minden magyar, 
még a rossz is, örömmel hall», tehát a mű «sok vevőket fog találni.* 
Kétezer frtot kér kölcsön Döme Károlytól. A jövedelmet biztosra 
veszi ; ebből visszatéríti a kölcsönt kamatostul, s még klasszikus 
fordításainak kiadására is marad. «Nem merném tenni a kérést — végzi 
Kazinczy — ha ajánlásom tiszta nem volna.» S hogy az orthologus 
Dömét a maga törekvései felől kedvezőbben hangolja, nem mulasztja 
-el megjegyezni, hogy — úgy mond — «ha talán a neologismus ter
jesztője vagyok is, nem tartozom az ultrák közé.» 1825-ben írói 
pályája ötvenedik évfordulóját ünnepli s ez évet az Erdélyi Levelek 
és Sallustius- meg Cicero-fordításával óhajtja emlékezetessé tenni. 

Döme Károly nem teljesíti Kazinczy kérelmét. Azt vála
szolja, hogy nemcsak kétezer, hanem kétszáz frtot sem tudna köl
csönözni, mert az általános szegénység súlyát ő is nagyon érzi. De 
Kazinczyt a sikertelen kérés nem riasztja vissza. Csak úgy buzgól
kodik műve kiadásán, mint ha teljesen bizonyos volna a felől, hogy 
kéziratának ide-oda küldözgetése, javítgatása után mégis csak akad 
valaki, a ki a munka kiadását magára vállalja. S minél többen 
dicsérik a művet, annál jobban erősödik bizalma. Horvát István 
szinte méltatlannak tartja magát a mű javítására. Zádor György 
csak egy kis részét olvashatja, de már abból is nagyon meg
szereti. Dessewfy, Guzmics folyvást ösztönzik barátjokat a kiadásra ; 
Bajza épen az országgyűlés alatt szeretné a munkát közzététetni. 
Kazinczy maga is azt hiszi, hogy műve most sokkal jobb, habár 
érdekességéből vesztett is. «Ha dolgozásaimnak van valami érdeme 
— mondja — úgy az, a mint ugyan én hiszem, egyedül abban 
áll, hogy a mit írok, lángoló szívvel írom, s az Erdélyi Levelek 
így írattak.* 

A kézírat olvasói között Ponori Thewrewk számos jegyzetet 
í r t össze, de Kazinczy, bár udvariasságból örömmel fogadja, majd 
semmit sem használ fel belőlük. Mintha megbánta volna, hogy művét 
oly sok barátjának megmutogatta már előre. Nem a dicséret vagy gáncs 
zavarta, a mely iránt annyira érzékeny volt ; hanem az a fonák ítélet 
esett zokon neki, a melylyel a munka egyik-másik részét illették, 
midőn sem a marosvásárhelyi Teleki-könyvtár, sem a nagyszebeni 
Bruckenthal-muzeum iránti fölhevűlését nem méltányolták érdeme 
szerint. «Hányadik olvasóm fogja érteni — írja erre vonatkozólag — 
min t kellé nekem erőlködnöm, hogy leplet vonjak keblem érzésére, 
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és hogy egyik gondomnak annak kellé lenni, hogy a mulat tatás és 
oktatás úgy váltogassák egymást, hogy egyike a másiknak ne árt
hasson.* Midőn azonban Dessewffy, Szemere Pál és a Csereyek íté
letére emlékezik, megnyugszik műve sorsában, ámbár még mindig 
talál benne javítani valót. Guzmics nem is titkolja előtte attól való 
félelmét, hogy a folytonos javítgatás miatt végleg elkésik a kiadással. 
«Adjuk hozzá azt is — írja — hogy nem minden javítás jobb a 
javítottnál, s ha ezt még idegen ítéletek után teszed, félek, netalán 
rosszítások legyenek.» 

Ily körülmények közt határozza el Kazinczy, hogy művét újra 
Bécsbe küldi a tizenkettedik átdolgozásban. Majd Igaz Sámuel a eensor 
kezébe adja. Zádor György Budán szerette volna censuráztatni 
Dreseherrel, a ki Vörösmarty Zalán futásának s az Aurora 1825-diki 
évfolyamának vizsgálatában «igen szép liberalitast nyilvánozott.» Ez 
a hír azonban későn érkezett, akkorra Kazinczy már Bécsbe küldte 
művét, s Nopcsa Elek, kanczelláriai referens nem sokára át is 
nézte s örömmel ajánlta kiadásra. De Igaz Sámuel arról tudósítja 
mesterét, hogy mivel Bécsben az újabb rendelkezések szerint két pél
dányban kell a censurához minden munkát benyújtani, jobb lesz 
mégis Budán kérni a censori engedélyt. így az Erdélyi Levétele kiadása 
ismét megakad. (Kazinczy majd minden levelében szól e müvéről.) 

Az Erdélyi Levelekkel egy időben a Sallustius-fordításának 
kiadása is foglalkoztatja. 1824 elejétől fogva ritka nap nem dolgozik 
rajta, élőbeszédét ki is nyomatja s a fordításból is mutatványt küldöz 
barátainak, azzal a reménynyel áltatván önmagát s barátait, hogy 
rövid idő múlva a teljesen kész fordítást olvashatják. Ebben akarja 
kifejteni minden erejét. Tudja, hogy annyi évek próbái után is még 
mindig van fogyatkozása, mert azt a «kényes lassongást», a mely 
Sallustius nyelvét annyira jellemzi, nem mindég tudja nyelvünkön 
utánozni. De mivel ifjúsága óta ez az író volt egyik eszményképe, 
s ez tette őt «nyelvrontóvá», úgy hiszi, hogy alaposan ismeri s 
törekvése, hogy eszményképét minden jellemző művészi vonásával 
ültesse át nyelvünkbe, még akkor is méltánylatot érdemel, ha tőle 
messze maradt is. írói munkásságára ezzel akarja föltenni a koronát. 
Ezzel akar példát adni, hogy mindenki azon a téren segítsen a köz
ügynek, a melyen legtöbb hivatást érez. « Emelkedjünk, édes bará
tom — írja Guzmicsnak — ki-ki a mint tőle kitelik, s adjunk fényt 
a szeretett, szerencsétlen anyának! Lássa ki-ki, mit tehet. Mások 
is hátul állottak s elől mentek.» Mert, kérdi, nem adott-e Isten a 
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magyarnak tüzet és szép nyelvet? S nem rajtunk áll-e, hogy előre 
mehessünk, csak akarjuk s a dolgot jól fogjuk? Igaz, hogy a klasz-
szikusokat a legtöbben csak nevökről ismerik s épen nem látszanak 
érezni stílbeli művészetöket. De ez épen egy okkal több, hogy ő 
annál serényebben iparkodjék a maga fordításával a közízlést neme
síteni. S midőn arról értesül, hogy Guzmics Theokritos-fordítása 
egészen elkelt, s mindazok, a kik az ő mutatványait olvasták, még 
Horváth Endre is, örömmel látnák az egész kiadást, megfeszített 
erővel javítgatja, csinosítja művét, hogy 1825-ben megjelenhessék. 

Biharvármegyei utazásában irodalmunknak egy ismeretlen ba 
rátjával találkozván, ezt az ítéletet hallja t ő l e : «Megfoghatatlan 
nekem Kazinczy — úgy mond — az ő írása tele van vétkekkel, és 
mégis ki ír annyi csínnal, mint ő ?» Kazinczy fölötte örül ez ítélet
nek, mert ebből azt következteti, hogy Sallustiust senki sem fordít
hatja inkább, mint ő, mert lelke rokon a Sallustiuséval. S ha 
Sallustius az eredetiben is «nem erőtlen olvasót kíván»: miért ne 
kívánhatna a magyarban is i lyent? Bizonyára sok gáncsolója lesz. 
De hiszen «a mindenkitől gáncsolt Sallustius-fordítása akkor volna 
igazán szerencsétlen fordítás, ha beszéde senkitől s leginkább a 
nyelvtisztaságért rettegőktől nem gáncsoltatnék.» Elég öröm az neki, 
hogy legalább ő meg van elégedve munkájával, vagy azért, mer t 
ő maga tudja legjobban, mennyi fáradságába került, vagy mivel «a 
magyart olvasván, a latint olvassa.» 

Az utolsó években csakugyan e munkáján csüng Kazinczy leg
több szeretettel s hónapról-hónapra biztatja barátait kiadásával. 
Az Erdélyi Levelek, úgy véli, kibékítik ellenfeleit; de Sallustius-
fordítása «ismét dühösségbe hozza» őket. Hagyján. Bizonynyal el 
is fogja némítani, mert az eszesebbek megsejtik : mennyire képes a 
magyar nyelv, s miért próbálhatja meg ő nemcsak Cicero árado-
zását, hanem Sallustiusnak «vétkes, de szép» nyelvét is az erdetihez 
hasonló művészettel visszaadni. 

Azonban anyagi helyzete folyvást gátolja szándékában, s azért, 
e művére vonatkozólag is épen úgy segítség után néz, mint az 
Erdélyi Levelek kiadásában, de épen oly sikertelenül. Midőn Szilassy 
Józsefet Zemplénben főispáni helytartónak beiktatják, Kazinczy az 
ünnepélyen találkozik Kubínyi Ferenczczel, a ki «literaturánkat egy 
gyönyörűen felkapott gondolat szerint akarja elősegíteni.* Való
színűleg értesült már Kazinczy arról, hogy Kubínyi az Aurora első 
évfolyamát is segélyezte s általán a nemzeti műveltségnek egyik 



Bevezetés. XXIX 

buzgó ápolója volt. (Később Akadémiánk tiszteleti tagja s a Magyar 
Földtani Társulat elnöke.) Hozzá folyamodik tehát Kazinczy : ajánljon 
fel a Sallustius-fordítása kiadására kétezer frtot. «A mi bejő árából 
— írja neki — maradjon tőkepénzül literatúránk boldogítására, 
melyet czéloddá tevéi.» S mivel Jankovich barátságban él Kubínyival, 
őt kéri fel szószólóul. Szeretné, ha Kreutzingertől festett képét is a 
fordítás elé tehetné, a mi ugyan a munkát megdrágítaná, de Kazinczy 
azt reméli, hogy 200 példány eladására így is lehetne számítania; 
ennyi vevőt még a súlyos közállapotok mellett is talál a két magyar 
hazában. De hogyan várhatja terve sikerét, mikor folyvást azt híresz
teli, hogy fordítása csak önmagának és gr. Majláth Jánosnak fog 
tetszeni, a miben nincs is igaza ? Várhatja-e, hogy az újítás merész
ségei javalásra találnak, holott — mint érintettük — az Akadémia 
titkári tisztségére is e miatt nem akarják az alapítók? Igaz, hogy 
ezért hajlandó Kazinczy a Sallustius-fordítása kiadását elhalasztani 
s előbb Cicero szónoklatait s leveleit közrebocsátani : csakhogy ez 
ideig-óráig tartó engedékenysége hiába valónak bizonyul. (E fordí
tásáról is majd minden levelében szól.) 

Nem a magyar szellemi élet számos fogyatkozása, hanem 
országunk súlyos közállapota szegi minden merészebb törekvésnek 
szárnyát. A törvénytelen rendelettel emelt adók leszállításáról, noha 
Magyarország békében él szomszédaival, álmodni sem lehet, sőt az 
irgalmatlan végrehajtók szinte vérig gyötrik a szegény jobbágyokat, 
hogy az adót beszedhessék. E miatt kénytelen a jobbágy minden 
lábas jószágát elprédálni, a minek természetes következménye, hogy 
előbb ruházat, aztán kenyér nélkül marad, végre pedig éhen hal. 
«Az élet gondja — írja Cserey Miklós — a pénzetlenség miatt 
elfogta az embereket. Ki-ki csak erről gondolkodik.* Azt lehetett volna 
várni, hogy az országgyűlés megszűnteti a könnyebben orvosolható 
bajokat, de a kormány rövidlátása csakhamar meghiúsítja a nemzet 
reményeit. Bars vármegye, a mely a nemzeti ellenállást legelszán-
tabban folytatta, legkeményebben érzi a megtorlás bosszúját. Ha Bar-
kassy Imre adatai hitelesek : Keglevich János grófnak, a vármegye 
főispánjának, az adóbehajtás iránti rendelkezései valóban lábbal tipor
nak minden emberies érzést. «A férfiak — olvassuk Barkassy leve
lében — kalodába zárattak, a szoptatós anyák csecsemőiktől külön
választva pinczékbe, ólakba zárattak, míg azok a kaloda szorítása, 
ezek a mellekbe szorult tej miatt szenvedi fájdalmaktól s kisdedeik 
éhes sikoltásoktól gyötrettetvén, mindenféle ajánlásokra kötelezték 
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magokat, s ennek következésében házi bútoraikat, marháikat elvesz
tegetni, saját termesztésbeli vagy a soványabb helyeken kész pénzen 
télre beszerzett gabonáikat elprédálni kényteleníttettek.* Több egész és 
féltelek üresen maradt . A maga birtokán a főispán gazdasági tisztjeivel 
s cselédjeivel vitte véghez az executiót. S minderről Bécsben «mint 
kicsinységről s nagyítva való előadásról beszéltek*, de maga a főispán 
érezte, mily embertelenül jár t el. Bordélyból Cserey Miklós hasonló 
adatokat jegyez föl. Az adót csak erőszakkal tudja a kormány behaj
tani. «Némely helyeken a szegény adózó embert sertésólba dugják, 
télben hideg vízzel öntözik.* Ha ilyet magánember tenne : a leg
nagyobb bűnnek minősítenék, de a kincstár érdekében ügyet sem 
vetnek rá. 

Ha az országgyűlést előbb összehívta volna a király, sok bajnak 
elejét lehetett volna venni, mert a nemzet világosan megmondhatta 
volna, hogy az utóbbi évek gonosz kormányzata annyira megrontotta 
az országot, hogy a terheket nem bírja többé. Most. hogy végre a 
nemzet szóhoz juthat, nem fukarkodik áldozó készségével. De miért 
akarja a kormány a terhet úgy emelni, hogy alkotmányunk felforgatá
sától is rettegnünk kell ? «Bizodalmat — írja Kazinczy — nekünk tisz
tünk viselni szívünkben a mi fejedelmünk i ránt ; de midőn elretten
tetünk, akkor nem mi vagyunk a vétkesek, hanem azok a kormány 
körül ülők, akik épen akkor, midőn fejedelmünk bizonyossá teszen 
bennünket, hogy emlékezik esküvéséről, kötelességeiről s kincsünket 
még erősebbé akarja tenni, azt felforgatni ügyekeznek.» S bár «nehéz 
időket hoza reánk a történetek láncza*: nemzetünk megmutat ta , 
hogy «ha gyenge oldalait csiklandozzák, meg tudja érdemleni Európa 
csudálását.» íme a Ludoviceumra néhány nap alatt félmilliót össze
tett, s az Akadémia megalapítása is hasonló áldozó készségről 
tanúskodik. Csakhogy a szórványos jelenségekből nem volna szabad 
a nemzet teherbírására következtetni; mert a nemzet zöme min
denéből ki van zsarolva, a szegénység és elaljasodás hihetetlen 
mérveket öltött. Becsületes szorgalom és fáradság révén «teljességgel 
nem lehet boldogulni.* «Mi csuda — kiált fel Dessewffy a Kazin
czyhoz írt soraiban — ha a sok gond és aggodalom elébb öl el 
tégedet is, engemet is, mint különben az idő elölne!» (4282. 4364. 
4493. 4494. 4500. 4505. 4542. 4557. 4597. 4599. 4603. sz. lev.) 

E panasz igazságát senki sem érzi jobban Kazinczynál, a ki 
mindennapi kenyerét is nagy ügygyel-bajjal tudja megszerezni. «A más 
világon el lesz törülve a has, úgy mondja sz. Pál, ha jól emlékezem*, 
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írja elkeseredve Dessewffynek; de ez vajmi kevés vigasztalás e földön, 
hol a test ép úgy megkívánja a magáét, mint a lélek. Különösen 
nagy szorultságban van újév táján, midőn a cselédek fizetését kell 
összekuporgatnia, holott ekkor már rendesen semmije sincs a mult 
évi termésből, s maga is a piaczról kénytelen élni, adósságból. 
Hitelezői mind jobban szorongatják, kivált egy Majoros Márton nevű,, 
a ki pörbe idézi, s már a bíróság ki is tűzi a végrehajtás napját . 
Kazinczy «a legiszonyúbb elakadásban* van, nem mehet Kassára . 
sem, hogy újabb kölcsön után nézhessen. Okkal-móddal sikerűit 
mégis 2000 frtot letörlesztenie s így aztán remélhette, hogy hitele
zője nem szorongatja egy ideig, míg egész tartozását lefizetheti. 
Közbenjárói is megteszik a magukét, s Kazinczy az elkeseredett 
vesztes büszkeségével fenyegetőzik, hogy a pörben ellenáll s időt 
nyervén, győzni fog, vagy legalább hitelezője sokkal később jut 
pénzéhez, mert ő mindent elkövet, a mit «a legigazságosabb bosszan
kodás tanácsolhat*. »S azt — folytatja — meg fogja érdemleni, ha 
szerencsétlen gyermekeimet s házamat az executio gyalázatjától meg 
nem menti.» Vájjon fenyegetéseinek vagy közbenjáróinak köszön
hette-e Kazinczy, hogy a jún. 28-dikára kitűzött végrehajtás e lma
radt, nem tudható ; de az bizonyos, hogy pillanatnyi könnyebbűlése 
is elég, hogy ismét magához térjen, bár folyvást a legnagyobb 
ínséggel küzd s gyakran idézi Krisztus tanítványait: Mester, ha nem 
segítsz, oda leszek. «Gyermekeim — írja húgának — ha majd s í rban 
leszek, meg fogják gondolhatni, mit nem lehetett elkerülnöm, s 
emlékezni fognak, hogy atyjok s anyjok oly áldozatokat te t tek, 
annyira összeszorították magukat, hogy azt ember alig hiheti.* 

Az 1824 tavaszán elhalt Dénes öcscse ugyan neki hagyja 
Nagyváradon épült szép házát, a mely terjedelmes kertjével együtt 
megérhetett az ő számítása szerint 40,000 fr tot ; de azzal a kikö
téssel hagyja reá, hogy a mintegy 30,000 frtnyi adósságát tisztázza, 
így aztán öcscse jóakarata kárba vész, főleg mivel Miklós öcscse, a 
ki szintén Nagyváradon lakott, nem épen atyafi szeretettel sáfár
kodott a hagyaték körűi úgy, hogy Dénes után voltakép csak az. 
ösi javak egy hatod részét örökölheti, a mi csak egy csepp a ten
gerben. Ezért panaszolja, hogy rajta az öcscse hagyatéka sem segít. 
Leginkább az a tudat kínozza, hogy gyermekeinek nem adhat oly 
nevelést, mint szeretné. Két nagyobb leánya Klára húgánál tar tóz
kodik, a kit arra kér, hogy csak tűrje meg őket magánál, mer t 
irtóztató reá nézve, midőn otthon koplalni látja őket. «Hány éje 



XXXII Bevezetés. 

volt napjaimnak — sóhajt fel — hogy bé sem hunytam szemeimet* 
a hitelezők zaklatásai, a folytonos aggodalmak miatt. S csak az volt 
minden vigasztalása, hogy feleségét egészen elfásúltnak látta. 

Anyagi helyzetének roppant súlyos voltát megmérhetjük azon 
körülményből, a melyről önmaga tudósít. T. i. az Ellinger István 
kassai nyomdász kiadásában megindult Felsőmagyarországi Minervává 
Kazinczy is gyújt előfizetőket, de a kezébe jutott 198 frtot elkölti, 
s így akarja megnyugtatni a k iadó t : «Ne nehezteljen Ellinger. Szent 
Dávid király király is volt, próféta is, és még nem tudom micsoda, 
mégis hozzá nyúlt a szent kenyérhez. Én sem király nem vagyok, 
sem próféta, hogy ne hát a kezembe pecsét nélkül adott pénzhez ?» 
De ígéri, hogy minél előbb helyre pótolja. Épen ekkor bocsátja 
árúba sátoraljaújhelyi házát, köveshegyi szőlejét pedig cserébe adja, 
hogy csak gyermekei válthassák vissza. De a kiadó nyugtalankodik, 
s Dókus László, a vármegye derék főjegyzője, a magáéból fizet ki 
száz frtot s azt ígéri, hogy a többit is helyreteszi. Ez anyagi helyzet 
érteti meg Kazinczy következő megjegyzését: «Most olyan időket 
élünk, hogy végre talán még lopunk is.» Az 1825-diki jégverés is 
tetemes kárt okoz neki ; a nagy szárazság miatt pedig alig terem 
gabonája s takarmánya, és hét gyermekéve], a kik közül kettő 
Sárospatakon tanúi, a legnagyobb ínség elé néz. A vízbe haló mód
j á r a minden szalmaszálhoz görcsösen ragaszkodik, hogy csak némileg 
enyhítsen sorsán. Figyelemmel kiséri a lottó-játékot, vásárol számo
kat drága pénzen, természetesen hiába. Aztán, valószínűleg nyíltan 
restelvén már Dessewffyhez fordulni, a ki többször segíti, könyveket 
küld tehát neki ajándékba, tudván, hogy a gróf alkalom adtán 
pénzzel vagy gabonával fizet meg értök. (4-280. 4288. 4292. 4340. 
4347. 4352. 4382. 4383. 4401. 4446. 4457. 4458. 4460. 4462. 4470. 
4471. 4494. 4497. 4501 . 4502. 4533. 4568. 4616. sz. lev.) 

Súlyos anyagi helyzetét részben 1819 óta folyt pőrének tulaj
doníthatni . Ez idő alatt nem egyszer próbált sógorával barátságosan 
kiegyezkedni, de mind hiába. 1823 novemberében kérte sógorasszo
nyát : ne kényszerítsék elkeseredett lépésre, azonban mit sem hasz
nált . Török gr. arról akarta a bírákat meggyőzni, hogy 153,000 
frtnyi beruházást tett a kázméri birtokra, egyéb javításokat meg 
később szándékozott felszámítani. Kazinczy e nyilatkozatra éjjel
nappal írja válaszát, pedig annyi ereje sincs, hogy a szobán végig
mehessen. Fogadkozik, hogy majd befűt sógorának, s egyikük vagy 
másikuk halva marad a harcztéren. Azt bizonyítgatja, hogy sógora 
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hamisan esküdött. De mielőtt válaszát bírái olvasnák, intézkedik, 
hogy előbb sógora olvashassa és ha békére hajlik, maradjon az 
egész dolog titokban. Török gr. azonban hasonlóan hamis esküvel 
vádolja Kazinczyt; Törökné pedig istentelen, vallástalan embernek 
mondja, a ki előtt nincs semmi szent. 

Rokonai s ismerősei közül mások is hajlandók őt elítélni, a 
kik nem értik a pör alapját. így még Szerencsyné Radvánszky Teréz 
is, a ki főleg abból a szempontból kárhoztatja a további pöröskö-
dést, mivel mind a két felet megrontja. Kazinczy épen az ő és 
Dessewffy közbenjárásával még egyszer barátságos egyezkedést ajánl 
sógorának, de ez csak tanúk előtt akar egyezkedni, a mit meg Kazinczy 
nem fogad el. Török ügyvédje, Kossuth László, segítségével egyre 
húzza-halasztja a pört, s Kossuth utolsó védekezése «oly alacsony 
mocsok és gorombaság, a milyenre az szorul, a kinek igazsága nincs.» 
E miatt Kazinczy kénytelen megkérni a kerületi t áb l á t : védje meg 
őt Kossuth hántásaitól s intse Törököt, hogy mielőtt a pörbe íratja 
ügyvéde válaszát, vizsgáltassa meg másokkal. Kazinczy mentsége 
alapján a pör 1824. november 27-dikén forduló pontra jut, a bírák 
elismerik igazait s azt rendelik, hogy az egészet mielőtt fejezzék be. 
Kazinczy újabb választ ír, mire 1825. febr. 11-dikén kihirdetik az 
ítéletet. E szerint Kazinczy megnyeri a kázméri Török-birtok s 
1817 óta befolyt jövedelme harmad részét. De ezzel Kazinczy nem 
elégszik meg, ő a jövedelemnek a feleségére eső részét 1810 óta 
perli s e miatt a királyi táblára felebbez. Hazatérvén Kazinczy s 
elmondván az ítéletet feleségének, ez gyermekeihez fordul s így szól 
hozzájok : Gyermekeim, Kázmért ne örökségnek tekintsétek, hanem 
atyátok keresetének, nélküle azt soha sem bírnátok. 

Kazinczy még mindig reméli a békés kiegyezést, de most m á r 
nem mer ajánlatot tenni. Török szintén bízik ügye igazságában, s 
így a pör a királyi táblán 1825. május 3-dikán folyamatba jut. 
Kazinczy, a ki az utóbbi években oly sokszor tartózkodik Eperjesen, 
most Pestre szándékozik, hogy személyesen világosítsa fel bíráit. 
Ámde az országgyűlés kihirdettetvén, a királyi tábla ügymenete szü
netel. Eleinte Kazinczy abban bízik, hogy az országgyűlés csak
hamar véget ér, s így mielőbb vége lesz ínségének. Azonban ebben 
is keservesen csalódik. A Török-család egyéb örökségei iránt is 
folyik az egyezkedés, sőt a pör is. Kazinczy ezeket is nagy figyelemmel 
kíséri, hogy résen legyen, ha valamelyiknek eredménye mutatkozik. 
Midőn Dessewffy révén meghallja, hogy sógora Erdődy gróffal kiegye-

Kazinczy F. levelezése. XIX. III 
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zett, legott követeli a várható 126,000 írtnak egy hatod r é s z é t ; 
csakhogy sógora úgy intézi ezt a dolgot is, hogy leánytestvérei 
semmihez se jussanak. 

Kazinczyt nagy részvéttel kisérik barátai. Dessewffy könnyezve 
fogadja az eperjesi ítélet után, Guzmics pedig így ír hozzá : «Igen 
fájlalom öregséged aggságait! Kinek most élnénk bölcs mentorsá-
gával; kinek egyedül illenék a sok zavarból kiemelni bennünket , 
annak ily tőle idegen, ily gyűlölt tárgygyal bajoskodnia ! Ha az a t e 
irgalmatlan sógorod vagy csak ezt venné szivére, nem fogná az egész 
közjónak ártalmával mesterségét űzni, hanemha rossz atyafi lévén, 
hazafi sem jobb.» (4292. 4295. 4305. 4310. 4 3 1 1 . 4 3 1 6 . 4 3 2 5 . 4 3 3 5 . 
4339. 4340. 4347. 4365. 4388. 4390. 4391 . 4 4 0 1 . 4 4 1 9 . 4 4 2 1 . 4 4 2 5 . 
4452—4454. 4457. 4460. 4471 . 4496. 4501. 4510. 4524. 4529. 4600. 
sz. lev.) 

Semmi kétség, hogy Kazinczy pályájának vége felé az utolsó 
tíz évben részint azért is nem tudja egy-egy nagyobb munkára 
összpontosítani egész erejét, mivel zaklatott anyagi helyzete, roppant 
izgalmakkal járó pörösködése alig enged neki időt az egy tárgygyal 
való huzamosabb foglalkozásra. Érzi, hogy a kitűzött eszményképtől 
messze kell maradnia. Családi gondjai, falusi lakása, sokféle külön
nemű foglalatossága miat t szinte csodálatos, hogy «csak azt is 
adhatá, a mit eddig adott, s a mi szekrényében a megjelenést várja.» 
Méltán kivánhatá, hogy életrajzírója ne hagyja e szempontokat 
figyelmen kivűl. Valamint azt se, hogy midőn észreveszi munkaked
vének csökkenését, az őt annyira jellemző gyújtó tüzének hamva
dását : mily erővel igyekszik írói készségét folyvást gerjeszteni, már -
már elalvó munkakedvét lángra hevíteni. Gyakori betegeskedésében is, 
midőn, mint 1824 őszén, már közel érzi halálát, föl-fölveszi író tollát, 
hogy aggodalmait elűzze s életéért remegő családját vigasztalja. Ide 
járul a zemplénvármegyei levéltár rendezése, a melylyel éveket tölt 
el és többször hónapokig alig láthat gazdasága után s ha tvanhat 
éves korában is éjfélig dolgozik, és a kora hajnali órák ismét mun
kában találják. Zárt ajtók mellett szedi rendbe a levéltár aktáit s 
néha hónapokig nem távozik onnan, főtt ételhez sem jut, de azért 
«gyönyörűséggel viszi*, a mire vállalkozott. » 

. Mind e mellett nemzeti műveltségünkért lángoló lelke mindég 
újabb meg újabb eszközeit keresi haladásunknak, s a hol ilyen tűnik 
eléje, épen olyan fogékonysággal ragadja meg, mint ifjú éveiben. 
A Hebét. folyvást segíti verses és prózai műveivel, kivált történel-
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münk nagy alakjainak életrajzával, a melyekben a közügyért való 
lelkesedést mintegy rábeszéli a nemzetre, hogy a «kinek lelkét eltöl
tötte a kötelesség szava, vagy valami szent érzés, valami nagy gon
dolat, az ebben él egyedül, ennek áldozza erejét, nyugalmát, örö
meit s kész veszni érette, ha kell.» 1 Hányszor felhívja a közönség 
figyelmét a zsebkönyvek minden évfolyamára leveleiben s hírlapi 
-czikkeiben, megjelölve mindenütt, a mi a közműveltség terén mint 
új jelenség a szebb jövő záloga. «Gyilkolnom kellene ezeket a derék 
gyermek-férfiakat — írja Zádornak, Kisfaludy Károlyra, Vörösmartyra 
és Bajzára czélozva — a kik arra kényszerítenek, hogy magamat 
mellettök semminek tekintsem, én pedig forrón fogom mellemre 
szorítani.* S ha a magyar becsületet a külföld előtt védelmezni 
kell, parányi eszközeivel is kiáll a síkra, hogy példájával a tehető
sebbeket is maga után vonhassa. Midőn a Hehe rézmetszetéből 
észreveszi, hogy Krafft Péter, a híres festő művész, a szigeti Zrínyi 
helyett a költő Zrínyit festi vásznára amannak képében, legott 
József nádorhoz fordul, hogy nagy tekintélyével ő világosítsa fel a 
művészt tévedéséről, hogy így a külföld ne tehessen szemrehányást 
nemzetünknek. Gr. Majláthnak a magyar költészetről szerkesztett antho-
logiáját és Zádornak hasonló irányú tervét, a mely később Toldy Rand-
tec/zjában valósul meg, mily odaadó lelkesedéssel segíti s egyengeti 
útját. A Felsőmagyarországi Minervát mintegy a maga vállalatának 
tekinti, minden egyes számát fölkeresi, dolgozataival, a gyakorlatlan 
írók munkáit javítgatja s utasításokat ád újabb czikkeikhez. Mily 
készséggel vállalkozik Majláth novelláinak lefordítására, s a fordítást 
aztán Igaz Sámuelnek ajándékozza kiadásra. Horatiusból fordított pró
báit teljessé téve már az egésznek kiadását tervezi. Cicero leve
leiből az első könyvet egy hónap alatt lefordítja ; Bihar vármegyé
ben járván, útja megírására készül. Soha nem ismeri a nyugalmat. 
A nemzeti élet fejlesztésében öntudatos tényező akar lenni továbbra 
is, mer t neki a munka igazi lelki orvosság, lelki gyönyörűség, a 
mely minden súlyos bajában, nehéz betegségében s emésztő aggo
dalmaiban felvidítja. «Sallust az én orvosom*, mondogatja. «Ezek a 
vad emberek — írja Dessewffynek — azt hiszik, hogy én csak ver-
selgetésre, irkálgatásra vesztegetem időmet, s nem tudják, hogy az 
vigasztalása szenvedéseimnek*. (4287. 4288. 4292. 4295. 4408. 4425. 
4443 . 4489. 4510. 4533. sz. lev.) 

1 Zrínyi M. Szigetvárott bevezetése. 
III* 
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örökös izgalomban élvén, minden csekélység, a mely ellágyuló 
szívét kellemesen érinti, hamar elragadja ; kitörő kedve ide-oda csa
pong, mintha nem ismerne határt . Eperjesen levén s hallván, hogy 
az ottani Ferenczrendiekhez benczések érkeztek, szinte magán kivűl 
siet a kolostorba, há tha kedves Guzmicsa is köztük van. Midőn beteg
ágyában egyik látogatója azt újságolja neki, hogy Erdődy grófné 
mindaddig nem akar Törökkel kiegyezni, míg ez írásban nem köte
lezi magát, hogy Kazinczynak mindazt megadja, a mivel a pásztói 
és sávolyi birtokrészért tar tozik: «mennyei sugár» villan meg előtte, 
s öröm * sikolt ki belőle.* Büszkén emlegeti, hogy perében beadott 
irataira többször felkiáltottak a b í rák: beh gyönyörű deákság. «Nekem 
— mondja — az minden csalásom, hogy szépen igyekeztem írni 
s ezáltal infascinálni bíráimat, hogy figyelmezzenek.* Különösen a 
költői remekek olvasása ragadja magán kivűl. Bajza Borénekét 
olvasván, fölteszi magában, hogy nem nyugszik, míg meg nem 
tanulja, hogy sötétben is e lmondhassa; ha pedig Pestre jöhet, 
magával Bajzával mondatja el egy ebéd végén és sírni fog örömé
ben. «Irtózni a rútat, a mi szép, szeretni ! Ez az én szívem érzése, 
ez az én életem színe» — írja önmagáról. Csakhogy kivált idősb 
korában ez az érzés akárhányszor émelygéssé válik, a miért sokan 
megszólják s nem ok nélkül. Például midőn Szilassy József főispáni 
helytartó leányától, Csorna Józsefnétól, búcsút vesz és már lefelé 
halad a lépcsőkön, de észrevevén, hogy a szép fiatal asszony utána 
indul s az első lépcsőn megál l : «elektrizálva — beszéli — a vélet
lenség által, repülök, térdre bukom előtte, átölelem lábait s meg
csókolom azt s azon pillanatban megfordulok s minden szó nélkül 
eljöttem.* Szinte beteges sóvárgással csügg azon a gondolaton, hogy 
a gr. Gyulayék birtokán, Dédácson, a szép gyepszőnyeget az ő emlék
köve ékesítse. Nem óhajt semmi kitüntetést, még ha szabad volna 
is ilyet várnia, s nem sajnálja, hogy nem azon az úton haladt 
pályája, melyen az effélét nyerni szokták; de — úgy mond — ha. 
a Strigy és Maros szögletében áll emlékköve, a melyet a barátság
nak köszönhet, s ha talán egy század múlva is megáll ott egy érzé
keny utazó s azt mondja, hogy ezek öt szerették: hamvai még a 
sírban is emelkedni fognak. (4286. 4393. 4408. 4423. 4433. 4487.. 
4590. sz. lev.) 

Az élet legkeményebb megpróbáltatásai között is megőrzi szívének 
ez olvadékonyságát, e könnyen lángra lobbanó hevét. Ebből fakadnak 
erényei s hibái. «A szép, tiszta, emberi vallás*, mely a Gondviselésbe 



Bevezetés. XXXVK 

vetett hitet ápolja benne, megóvja a kétségbeeséstől. «Barátom — írja 
Guzmicsnak — engem az én vallási érzésem, az én bizodalmam ahhoz 
a láthatatlan kézhez el nem hagyott s el nem hágy.» Ezt a vallásos 
érzést köti gyermekeinek szivére is. Nem vakság a vallásosság —. 
tanítja nekik — s nem bölcseség az istentelen vallástalanság, de 
«az Istenbe s az ő gondviselésébe vetett szent hit az embernek 
minden boldogsága.* Ezért írja gyermekei számára a Bibliai Tör
ténetekei s könyve előszavában épen oly mély vallásos felfogással,, 
mint finom paedagogiai tapintattal magyarázza az Isten létét s azt 
a belénk oltott érzést, mely a vallást a szomorúságban vígasztalás
nak, a kísértetekben gyámolnak s örömeink megszentelőjének sugalja. 
Egyébként is igen tanulságos leczkéket ád gyermekeinek. Szülői 
szeretetével kellő szigort párosít és arra szoktatja gyermekeit, hogy 
kötelességöket igazi örömmel végezzék, ha nehezökre esik is. Örök 
igazságokból eredő tanácsokat oszt gyermekei tanítóinak, midőn a 
nevelésben az egyszerű módot sürgeti s gyermeki és mégis te rmé
szetes tűzőket ápolni óhajtja; midőn az engedetlenséget, a parancs 
elmulasztását szép szerével akarja büntetni, ha lehet, szigorúsággal, 
ha ke l l ; midőn az ismeretek elsajátításában azt a fokozatosságot 
követeli, a mely minden tanulás alapja. (4458. 4459. 4462. 4 5 2 5 — 
4527. 4589. 4596. sz. lev.) 

Ha kifakad is olykor az emberek gonoszsága miatt és elke
seredve panaszkodik sorsa ellen : ügyekszik a dolgok derűit oldalait 
kifürkészni s a bohóságot ott is meglátni, a hol más nem is sejti. 
Az országgyűlésről nem komoly híreket, hanem adomákat vár Des-
sewffytől, mert — úgy mond — szeret nevetni, tréfálni, haragudni 
is. «Én — írja — a nevethetés alkalmait keresve keresem*, mert 
«a szenvedőnek kedves nevethetni.* Már 65—66 éves, galambősz 
és előre görbült, de «még most is nem tüzetlen.* Barátainak s-
gyermekeinek tehát nem kell rettegniök, hogy elveszthetik, m e r t 
«még e száraz, kisded testben sok az életerő.* 65 éves korában 
hat órát járja a Sárosi-hegyet, hol II. Rákóczi Ferenczet elfogták, s 
egyszer sem pihen meg, pedig egész nap egy zsömlyénél s k é t 
körténél egyebet nem eszik. «Ennyit teszen — írja — a testet elke
ményíteni, legalább el nem kényeztetni s nem egyformán, hanem 
változtatások közt élni, s néha sokat, néha keveset, néha épen nem: 
enni.» Valóban hosszú életet ígérhetne magának, ha pöre el nem 
mérgesítette volna napjait s álmatlanul nem kellene töltenie éjeiéit. 
De épen az mutatja lelki elevenségét, hogy még ily körülmények. 
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között is megőrzi rendkívüli fogékonyságát minden iránt, a mi eszének 
•és szivének valaha kedves volt. A Bibliai .Történeteié írására azért 
is határozza magát, hogy gyermekeinek hasznos és gyönyörködtető 
olvasmányt adjon. «Mint a gyermek — írja — gyermeki lelkem 
által oly dolgokra hagyom kapatni magamat, melyek nem tartoznak 
xám, de úgy hiszem, ott is nevelhetem a jó magját.* A levéltár 
rendezése alatt áttanulmányozza történelmünk egész újabb korát, a 
melyben oly jártasságra tesz szert, mintha csak egyenesen a tör
ténetíró koszorújáért versenyezett volna. (4330. 4333. 4392. 4533. 
4590. sz. lev.) 

Lelki elevenségét, lankadatlan munkakedvét kortársai is foly
vást magasztalják, s általán írói tekintélyének még mindég nagy-
elismeréssel adóznak az ifjú és régi írók. Horváth Endre nemcsak 
Guzmiesnak, hanem Zádornak is azt írja, hogy Kazinczy az egyetlen 
magyar író, ki «a klasszicitást valódilag, tökéletes értelemben bírja*, 
s kinek ízlése most is a legelső. Kis János csodálkozva látja, hogy 
barátjának «mennyei tüze az esztendők terhe alatt sem tud lan
kadni*, s a mit ír, mindaz «nem középszerű léleknek bélyegét viseli 
magán s a nyelvnek mesteri tudását s a jó ízlést . . . mindenekkel 
láttatja, a kik nem vakok.» Meghallván Jankovich, hogy Kazinczy 
Pestre készül, felajánja neki vendégszeretetét, mer t — úgy mond — 
«itt ölelve várunk mindnyájan, kik szívvel és lélekkel hozzád kapcsol
tatunk.* Vitkovics is arról tudósítja, hogy «közszeretettel égnek iránta, 
kik a szépet, jót és érdemeset szeretni tudják.* Nemcsak Kovacsóczy, 
hanem Vörösmarty is megvallja, hogy Kazinczyé a pálma nyelvünk 
fejlesztésének korszakos munkájában. Bajza pedig egy szép epigramm-
ban tolmácsolja a mester iránti nagyrabecsülését s nemzeti művelt
ségünk vezérbajnokáúl állítja a közönség elé. Dessewffy a Felső-
magyarországi Minerva beköszöntőjére czélozva írja: «Várjátok be 
s meglátandjátok, minő becsűlője vagyok Kazinczy Ferencz tanítá
sainak.* «Téged — mondja — tisztel, szeret, becsül az egész világ.» 
A Hebe censora, Mayer kanonok, megadván az engedélyt a zseb
könyv IV. kötetének kinyomására, nyíltan megmondja Igaz Sámuel
nek, hogy az egész zsebkönyvnek Kazinczy Zrínyiié a koronája, 
Kazinczyval senki sem versenyezhet. Legőszintébben érzi és vallja ezt 
maga a szerkesztő, és jól esik neki, hogy a mester mellszobrának réz
metszetét (a melyen hazánk geniusa oltalmába veszi a nagy izgatót) 
ötven éves írói pályája emlékére zsebkönyvében kiadhatja. (4353. 
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4358. 4375. 4378. 4403. 4408. 4439. 4476. 4481. 4547. 4552. 
4574. sz. lev.) 

Az elismerésnek e szavai és jelei annál jobban esnek Kazin
czynak, minél inkább észreveszi irodalmunk újabb irányát, a mely 
szellemére nézve az övétől annyira eltér, de a költői nyelv szem
pontjából mégis oly szorosan hozzákapcsolódik. Világosan látja s 
tudja, hogy ő immár a múlté. Azonban e tudat egyáltalán nem lan-
kasztja hevét. Az a meggyőződés, hogy a fejlődésnek egymásra 
következő fokozatába az ő munkája is hatékony elem gyanánt 
olvadt bele, kibékíti sorsával s megóvja az elcsüggedéstől. 

Dr. Váczy János. 
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Gr. Dessewffy József — Kazinczynak. 

A. Olysón, Január . Iső napján 1824. 

Édes Lelkem Barátom ! 

Egy esztendő ismét elrepült. 

M u l t a ferrmt ann i venientes commoda secum, 
M u l t a reoedentes ad imunt . 

Magunk korában többet ragadnak el, mint hoznak. 

Sed necesse fűit esse a l iquid ex t remum, et t a m q u a m in a rborum 
baccis , et t e r r ae frugibus tempes t iva m a t u r i t a t e , v ic tum a tque caducum. 

Minthogy a' Claszszikusokba botlottam, elmondom mit óhajtok, 
mind néked, mind magamnak. 

Sit mihi, quod nunc est, e t iam minus, u t mihi vivam, 
Quod superes t aevi, si quid superesse volunt Dii. 
Sit bona l ib rorum et provisae frugis in annum 
Copia, neu fluitem dubiae spe pendulus horae, 
Sed sat is est orare Jovem, qui donat , e t aufer t : 
Det v i tám, det opes, aequum mi an imum ipse pa rabo . 

Testi erőnk' fogytán ne csudálkozzunk: 

A n semper cuperes invict i membra Glyconis ? 

Meg kell szűnni mind lenni, mind akarni lenni erősnek. — 
efféle gondolatokra szükséges támaszkodni — nem vigasztalás 
ugyan, hanem elszánás végett. Villog még mindég felettem Damokles 
pallosa' éle — mindenre kész vagyok. 

Olvasám barátságos kegygyei tellyes leveledet Dúlházihoz. — 
Kitörnek hát végtére az Erdélyi Levelek ! ? 

Pannon ieaque brevi ru r sus ven tu rus in ora es. 

Kazinczy F. levelezése. XIX. 1 
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Kérlek, tudd-meg : miért vetette-meg Igaz e' czím alatt hozzá, 
küldött ódá t skámat : «A b o r 's a' s z e r e l e m ? * — Gr. Teleky 
József, kinél tudakozódtam, sem felel, pedig igen vágyom tudni okát.. 

Spleen, az a z : lép-gőz lepi el ma lelkemet, olly szomorú 
vagyok az esztendő' kezdetével, mintha bújnám 

a bú-ködös Y o u n g n a k seté t éjszakáit . 

Derülj 's mosolyogj, szívem barátom, valamint Pomponius, még 
a' kínok és fájdalmak között is. 

Vale et ama hív Pipszedetmpr. 

U. I. Minthogy nem tudom elmene-é már a' Kerülő, egy Sz . 
Mihályi taksásom engedetlensége miatt, ha nem ment volna-el, mond-
meg ezen emberemnek, a' ki szekerekkel van, 's Üjhelybe fogja 
vinni a' Kerülőt, hol várakozik a' Sz. Mihályi Igás szekerem, hogy 
őtet elvigye, annyi bagázsiával, a' mennyi a' szekérre fér — ha 
több lenne, mint fér, rakja-le Hirholczernénál, Pásztvay, most Olysói 
Tisztartóm' házába. Mindenféle fa-szerek is lerakat tathatnak o t t an ; 
nem sokára élet is fog lerakattatni Sz. Mihályról; a' vissza Sz . 
Mihályra menő szekerek há t elvihetik a' hát ra lévő bagázs iá t ; így 
minden jól és rendesen fog m e n n i ; de ha okoskodni fog akarni az 
új kerülő, és ezen alkalmatosságot elszalasztván, azt fogja kívánni, 
vagy várni, hogy egy Sz. Mihályi szekér Üjhelyből Széphalomra 
mennyen bagázsiájáért, ismét új akadály adhatja magát e lő ; mert 
a' Sz. Mihályi ember engedetlensége közönséges történet, és nem 
használ ott sem a' jó szó, sem a' büntetés, hol a' Magisztrátus vagy 
gyenge, vagy irigy, és mintegy örülni látszik, mikor törvénytelen
séget követnek el a Taksások Földes Urok ellen — ezt nem fogod 
hinni, de mégis úgy van. — Örülök neked, hogy nem kellett soha 
tapasztalnod. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 33. sz.] 

4280. 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. 

Tisztelt barátom, 

A' más világon el lesz törölve a' h a s ; úgy mondja szent Pál, 
ha jól emlékezem: de Glyconnak jó volna lenni, valamíg csak 
leszünk. Azok az Aretaloguszok sokat beszéllik hogy nem vagyunk 
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marhák : de ki is kívánjon marha lenni ? Az boldog, a' ki lélek és 
test eggyütt lehet, és ha a' test örömeit a' lélek nemesíti, melly 
nélkül a' legédesbb öröm sem édesbb. 'S van szép testiség is. 

Én is kérdhetném Igaztól, miért nem vette-fel némelly dara
bomat : de nem merem, hogy el ne akasszam feleletében. Az affé
lére a' Kiadók soha sem felelnek, 's szerencsére azzal nem gon
dolok, hogy némelly verseimet ki nem adta. 

Midőn Pásztvay nálam belépe, Dulházidhoz szólló levelem abba 
a' borítékba vala téve, nem hogy úgy menjen-el, hanem hogy a' 
levélhez tartozó dolgok el ne szóródjanak. Ekkor tehát pecsétet 
üték rá, 's általadám Pásztvaynak. A' Dúlházi feleletét most meg 
sem olvasom, hogy emberedet ok nélkül ne tartóztassam. 

Ah barátom, keserű nevetni a' kínok, a' szenvedés, a' szükség 
között. Az új esztendei baj, a' sok cselédfizetés és egyéb kétségbe 
ejtenek. Zseninek csak írni sem merek. 

A' Kerülő Sz. Mihályban van. Itt magát rosszul nem viselé. 
Az öcsém levonatta, 's h u s z o n k é t kemény botot vágata rá búcsú
zóba. Ezen nem kell felakadni ; nála a' veretes könyen áll, 's az 
nála jó, hogy felelettel senkinek nem tartozik, mint a' Hébe' 's 
Auróra' Kiadóji : mert Kisfaludy Károly ellen is így panaszkodnak 
igen sokan. 

A' Bodnárt nem felejtem. Jó mesterember és igen jó ember, 
azt mondják. Nem merem tartóztatni az emberedet, és így végzem 
levelemet. — Én fekszem most is. Jobb karom megrándult e' 
napokban, 's fájdalmat érzek, 's nem írhatok. Ez új baj. 

Az Istenek adjanak Neked mind azt a' mit Neked magad, és 
a' mi nem kevesebb, én óhajthatok. Comtesse Virginienek add által 
é t r e n n e s képen ezt az igen szép nyomtatású és nagyhasznú könyvet. 

Január . 4d. 1824. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 33. sz.] 

4281 . 

Cserey Miklós — Kazinczynak. 

Kolosváron Jan . 5én 824. 
Kedves Bará tom! 

Éppen a midőn arról gondolkodnám, hogy félbe szakadott leve
lezésünket az ujj esztendő bé állásával újra kezdjem, vettem a múlt 

1* 
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postával egy Leveledet, — dátum nélkül, mely engemet, annyiban 
a mennyiben abból egésségben létedet magyaráztam, megörvendez
tetett, mer t beíegeskedésednek hírét hintették volt: — de a belé 
foglalt tudósítások valójában szomoritanak. — Meg vallom hogy 
mind a két részről hibás politicát látok. A mi azon Vármegyéket 
illeti, a melyek az össi törvényhez példás álhatatossággal ragaszkodnak, 
nem lehet nem tisztelni bennek a lelki erőt, az álhatatosságot: de 
mivel olyan kevés számmal vannak, s magokat az egész Országért 
ki teszik az Uralkodó neheztelésére, —• olyan dologban a melyet 
mellőzniis lehetett volna, — 's ezt éppen a leg alkalmatlanabb üdő-
ben tselekszik, a mikor talám többet ár thatnak vélle a Hazának 
mint használhatnak, — a politicájokat helyben nem hagyhatom. 
Másfelöl ellenben, — nem győzök eleget tsudálkozni rajta, hogy az 
ösi és Századok fójtában meg állott törvényhez való ragaszkodást, 
s az abban való patriótái álhatatosságot, — miként tulajdonithattya 
a mii rengeteg tapasztalásokon tanólt Királyunk véteknek? Holott 
ennek opposituma az dlhatatlanság, az ujjitáson kapás, mely Európát 
anyi vérnek árjaival borította ! — Én legalább, az én gyenge értel
m e m szerént, ha az ő Felsége személyébe által képzelem magamat, 
azt óhajtanám, hogy az Országiásom alatt lévő Népek a meg állí
tot t régi probáltt törvényekhez ragaszkodjanak, — és ne vágyakod-
janak semmi ujjitásra : mert igy a Dynastiámat nem tsak a belső 
felháborodások, hanem a külső erőszak ellenis bátorságban lenni 
gondolnám. Ha ellenben a Nemzet a sanctionált ideáktól könnyen 
el állana, attól félnék, nehogy, egy külső erőszak esetében, az én 
Suceessionale jussomnak ideájátólis elállyon; akár féltében, akár 
reméltében, s ujságon-kapásból. — Tökéletesen hiszem hogy Urunkat 
nem a hiv emberei vezérlik az olyan militaris exeeutiók ki paran-
tsolására a milyen Zemplényben történt. De tsudálkozom az olyan 
Magyar Urakonis a kik az ilyetén expeditiót magokra válólyák; — 
mer t nem tsak a Haza előtt vesztenek vélle, — hanem minden 
részre nem hajló emberis úgy itilhet az ők Charaeterekről, hogy, 
valamint most, akár nagyra vágyásból akár félénkségből, ezt meg 
tselekszik, — hasonló képpen, mikor egy második Hódoltató, egy 
Napóleon firma, reájok parantsólna, saját Királjok ellenis, éppen 
úgy készek volnának eszközül szolgálni. Heában gondólyuk pedig 
hogy a mostani üdő mind igy marad, — mert az emberi dolgok 
változás alá vannak vetve, — és még onnanis a honnan ma Urunk
nak legjobb barál tya szokott jőni, Successorának mérges ellensége 
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jöhet. — A költsönös bizodalom a Király és Nép között mind a 
kettőnek leg nagyobb erőssége. így gondolkodom. — Azonban, 
minekutánna ez a viszszavonás ki ütött, 's enyire ment, félek a 
jövendőtől. — Mü tsendesen vagyunk, kérjük a Diaetát, de azonban 
az árvízzel szembe nem menyünk. A népünk az adót ezüst pénzben 
bajjal fizeti, — mikor megszorityák, egy juhot rendszerént 3 forin
ton, néha kettönis, váltóban, kéntelen eladni, — a Tisztviselők, s 
az Uraságok Tisztyei, kapnak ezen az alkalmatosságon ; s az óltsó 
marhát öszve szedik, — a nép pedig ki fogy belölle; — elébb 
ruházat nélkül marad, és sajt nélkül, — jövendőben tehéntés [!], ökör 
és borjú nélkül, — azután kenyere nem lesz, végtére éhei kezd 
halni, — s akkor megláttya a Ministerium hogy nem jól calculált, 
mert tiz annyi kárt okozott a Monarchának mint hasznot. 

Ismertedé B. Szentkereszti Sigmondot? 80 esztendős volt, 
General de Cavallerie, igen emberséges Ur, — a minap elmene a más 
világra, hogy hírt vigyen Erdélyből. A nagy Generálisból Courir lett. 

Engedjen az Isten Barátom Nekedis minden felgondolható jókat 
a bé állott ujj esztendőben, — és utánna következő sok számúaknak 
folytában! Hazádban s Házadban gyarapodó vigasztalással. — További 
Tudósitásidis kedvesek és betsesek lesznek, —: én pedig maradok 
igaz barátod 

Cserei Miklósmpr. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 26. sz.] 

4282. 

Kazinczy — Dulházy Mihálynak, 

Bizodalmas Drága Jó Uram Bibliothecárius Úr, 
érdemes barátom, 

Pásztvay Ur által küldött levelem eggy nyomtatott árkusba 
volt takarva minekelőtte P. Ur elérkezett, de csak azért hogy az 
aprólékos holmi egymástól el ne hulljon, nem hogy úgy küldjem-el. 
Bocsánatot tehát a' formalitás vétkéér t ! — 

Werfer Úrhoz itt megyén vélekedésem a' periodikus írás nyom
tatása eránt. 

Az Urat i t t sietve csak arra kérem, hogy az Erd. Levelek és 
a' Sallust nyomtatása eránt tudósítson. Fogjunk hozzá valaha. Minél 
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később, annál rosszabb, mert a' pénz fogyása mindég kevesebb meg 
kevesebb vevőt ígér. 

Schade felől nekem is az a' hírem, hogy fejes ember. Ha így, 
talán jobb volna ha ezeket a' betűket hozatná-meg Werfer Ű r : 

[Ide kétféle nyomtatásmintát ragasztott Kazinczy F.] 

's ne felejtsen az Ur tudósítani, tetszik e Werfer Urnák hogy az 
említett négy általag bort 400 fntban adjam a' Munka bérébe előre. 

Az Erd. Levelek elébe a' Mélt. Gróf képét szeretném tenni, 
minthogy a* Munka gyermekeinek lesz ajánlva. De én elhagyom azt 
a' panyókára vetett mentét, mellyet Döbrentei metszete az Erd. 
Muséum elébe. Mentét adok és lajblit, 's azt az Inscriptiót a' mi az Erd. 
Muséum rezén áll. Én fizetem a' rezet, 's nem a' Mélt. Gróf. De 
szeretném ha a' kép eggy derék Festő által megigazítatnék. Akarom, 
hogy a' Mélt. Gróf képe f é r j f i t mutasson, de ne patvaristát, mint 
az Erd. Muséumé. 'S az nincs is eltalálva egészen. Van e valaki 
Kassán, a' ki meg igazítsa? 

Jelentse az Ur Németh Urnák barátságos idvezletemet, 's e' 
Pataki hí reket : 

1) Kardos Primarius Pataki Nótáriussá leve. 
2) A' Csáti Prédikátor Hódor Szent Péteri Togátus deák fija 

két ló ellopásában találtatott. 
a>g cpaöav /; ahi&vg áll Ilias II. 278 vagy 287. ezt könyv 

nélkül írom. 
Kezem alig bírja az írást. Két hét olta ma l ép t em-k i 1 az 

udvarra legelébb. 

9 Január . 1824. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 5. sz.] 

4283. 

Kazinczy — Nyomárkay Józsefnének. 

Tekintetes Asszony, 

Eggy tiszta fejű, tiszta lelkű férjfi társaságában tölteni néhány 
pillantást nagy öröm : de Director Űr ezt az örömet nekünk tegnap 

1 Előbb ezt í r ta: leöltem ; de aztán áthúzta. 
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csonkán adta, mert csak maga jött. Bátorkodom kérni a' Tekint. 
Asszonyt alázatosan, méltóztassék holnap Vasárnap, hozzánk 
kihozni Director Urat, nem pompás vendégségre, nem gazdag ebédre, 
hanem eggy olly szűkre, de barátságosra, mint a' millyet tőlem vár
hatni. A' Tekint. Asszonyhoz intézem a' kérést, tudván, hogy Director 
Ur is úgy érzi a' maga szolgaságát, mint mi férjfiak mindnyájan, 
kiknek csak titulusunk az Úr. Director Űrnak nehezen fog esni 
hogy miattunk a' predikatziót elmulasztja, de még is kérem, ne 
jöjjön későn, hogy a' rövid nap sokáig lehessünk eggyütt. Sok 
beszéllni valónk van nekünk kettőnknek mindég. 

Gratulálok a' Tekint. Asszonynak, hogy úgy fogom tisztelhetni 
a ' mint óhajtottam, 's a' leghívebb tisztelettel maradok 

A' Tekint. Asszonynak alázatos szolgája 
Széphalom Január . lOd. 1 8 2 4 Kazinczy Ferenczmpr. . 

A borítékon : 1 á Madame 
Madame Sophie de Nyomárka y née de Diószeghy. 

á Ujhely. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 3. sz.] 

4-284. 

Kazinczy — Kis Jánosnak. 

Széphalom, Január. 14d. 1824. 
Kedves barátom, 

Közlöm itt Horátznak eggyik Epistoláját azon órában, mellyben 
azt elvégzem. Az én Phaedruszi szabadságu Jámbuszaim semmi 
fáradságba nem kerülnek ; de illenek a' Horátz' Leveleinek kedves 
negligentiájokhoz, 's ha fülenmek hinnem szabad, inkább mint a' 
hexameterek, ha azokat olly gondatlansággal fonnám is, mint ő 
maga. Annál több gondot kell tehát fordítanom a' dictióra, hogy ez 
megszerettethesse jámbuszaim' sántikálását. A' te dolgozásod, édes 
barátom, 's a' Virágé, nyitva álla előttem, 's nem győztem csudálni 
könnyűségedet ebben a' kevés rímű nyelvben, *s Virágnak geniális 
fellobbanásait; de azt, hogy Virág olly könnyen szökdellé által a' 
Horátz' helyeit, az az, hogy azokkal olly keveset gondolt, csak hogy 

1 A levél zárlatán rongált piros pecsét. 
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a' vers magát concludálhassa, azt mind eddig meg nem sejtettem, 
's szinte csudálkozom csalódásomon. Sok helytt hamis értelmet is 
ad a' Horátz szavainak: te negligit, aut horret, — a' mit Wieland 
olly szépen bővite-ki: «Nem tisztel eléggé téged, sőt •megvet*. — De 
hagyjuk a' kritikát. Bár az enyém méltó lehessen harmadik állani 
a' két első mellet t! mert nékem az szándékom, hogy ha Munkám 
el lesz végezve, én a' latin textust, 's a' Daru, Voss, Wieland for
dítását, és a' tiédet 's a' Virágét, a' magaméval együtt adom-ki. — 
Minden ravaszságokat el kell követnünk, hogy Olvasóinkkal meg
szerettessük a' Régi Literatúra ' Míveit, 's ez a' sok fordítás' eggyüvé 
nyomtatása figyelmet támaszthat . —• De ime az Epistola: 

Négy öt napot , mondot tam, hogy fogok 
Csendes mezőm' keblében megpihenni , 
'S higyj a' hazugnak t ö b b e t ! ím lefolyt 
Egész Sextíl isz, 's még is várod azt. 
D e hogyha kedved épen l á tn i vágy, 
A ' m i t nekem be tegnek adni fognál, 
A d d a' be teggé lenni re t tegőnek , 
Míg a' nagy hév 's a' fél ig-ért figék 
A ' Des igná to r t , fátyolos hadáva l , 
M u n k á b a n t a r t j á k ; míg a' hív anyácska 
Sápadva r e t t e g szíve' g y e r m e k é é r t ; 
'S a' buzgó pár t fogás , 's a' pör ' csatajja, 
H a g y m á z t von, és ny i t t e s t amentomot . 
H a majd a' té l A l b á n a k hold ja i t 
Fe j é r r e festi , Kö l tőd langyosabb 
T á j a k r a köl tözik, 's o t t kényesen 
B á n i k magával , 's össze sugorodván 
Olvasva tö l t i a' hosszú éjeket. 
A z új Zephyr ' lengtével , a' legelső 
Fecskék ' szavára majd, kegyes ba rá tom, 
H a h o g y parancsolod, hozzád kerülök. 

J ó t é t i d e t nem r á z t a d úgy t e r ám 
M i n t a' K a l á b r i gazda kész te t i 
Vendégé t fojtós kör tvélyével . — E j 
Komám, nyúljon ked hozzá ! —• M á r evém. — 
Ne szégyenel je! b á t r a n ! — Köszönöm. — 
H á t r ak ja z seb re ; jó lesz a' fiúknak. — 
Ollyanba vészem, min tha tömve mennék. — 
M i n t t e t s z i k ; ezt csak a' malacznak hagyja . — 
A z ok ta lan szivesség így pazar l ja 
Becsülnie a' m i t nem tud , 's nem sze re t ; 
'8 efféle ve temény h á l á t l a n t t e rme mindég, 
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'S há l á t a l an t fog mindég te rmeni . 
Eszes 's jó ember kész segélni mást , 
D e néki nem pengő pénz a' fapénz, 
Igyekszem én is i l lyetén b a r á t o m ' 
Sok kedvezési t é rdemeln i ; de 
H a tőled ollykor félre-lépni t i l tasz , 
A d d vissza erőmet 's bí ró derekam' , 
Szűk homlokomnak sűrű ba rna fürt jei t , 
Az édes csevegést, a' j á t sz i kedvet , 
'S hogy a' pajkos kis lyány' e l i l lanását , 
Cómusznak éjjelén, ismét kesergjem. 

A ' száraz éh egér eggy szűk nyilason 
Beesúsza a' búzakasba, 's o t t magá t 
A d d i g tömé, míg nem t u d o t t kicsúszni. 
M e g l á t t a k ín lódásá t eggy Menye t [!], 
'S m o n d : i t t eggy mód van fenn, e lsuhannod -
Sovány jövel be, 's menj sovány k i is. 
H a nékem in t a' l e czke ; Minden t vissz' adok. 
M e r t a' köz ember ' békés csendes a l t a t 
É n nem magasztalom, mivel magam 
E l l a k t a m a' t i c söregé i tekke l ; 
'S független él tem' nyuga lmá t egész 
A r a b j a ' k incseér t fel nem cserélem. 
Sokszor dicsér ted a' szerényt, 's nem eggyszer 
Ha l i ad magad ' k i rá lyomnak 's a t yámnak 
Monda tn i 's én nem bánok e' nevekkel 
Szűkebben, a' midőn nem vagy jelen. 
Tégy p róbá t , t u d n á m e a' mi t vevék 
J ó kedvvel i smét vissza nyúj tani . 
Nem rosszul mondta Telemach, fija 
A ' t ű rn i -meg tanú l t U lyssznek : Hely , 
K i r á l y A t r í d , nincs lónak I t h a k á n ; 
O t t sem lapály , sem legelő kövér . 
Ajándokod marad jon : az t enéked 
I n k á b b fog hasznot adni 's örömet. 
Kisdedhez kisded i l l i k : nékem a' 
K i r á l y i Kóma n a g y ; kedvem he lye t te 
A ' szűk T ibur , a' nem zajgó T a r e n t u m . 

A ' híres Marciusz Ph i l ippusz eggykor 
Magára nagy fényt vonsza, m i n t ha t a lmas 
Szollnok 's Törvénytudó . Végezve dolgá t 
A ' min t házához t é r nyolcz óra tá jban 
E s m á r öreg, k i fárad a' Cár inak ' 
Széléig a' nagy ú t b a n ; eggy üres 
Borbélyszín ' a j ta jánál eggy csiszárlot t # 
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Á l l ú szegény-legényt p i l lan ta -meg 
K i k ö r m i t eggy bicsakkal kényesen 
V a k a r g a t á . — Hal lod , Demét r iusz ? 
Mond a' kedvére szok ta to t t cselédnek, 
E r e d j , tudd-meg nekem, ki ő ? miföldi ? 
Melly j á ra tbé l i ember ? k i t nevez 
Aty j ának , védőjének ? — A ' cseléd 
Megy, jő, j e l e n t i : Az Vul té jusz Ména 
Neve t v i se l ; dolgára nézve P r a e c o ; 
Sajá t l iaj lékocskája; adója nem nagy ; 
Á r t a t l a n életű i smer t suhancz. 
J á r , kél , sürög, forog, gyűjt és szerezget, 
H o g y kisded t á r s a i köz t t m a g á n a k hébe-hóba 
E g g y víg napot cs inálhasson; Is üres 
Időjé t a' Circusz' bambájival 
' S a' Campuszon kedvell i tö l tögö tn i . 
A z t én szeretném ha l l an i ö n m a g á t ó l ; 
Menj , mondjad n e k i : Vár ja vacsorám. — 
Nem ér t i Ména, m i n t vegye a' meghívást , 
'S i t t t i t k o k a t gyan í tga t . Köszöni , 
' S tovább suhin t . — ' 8 nem jő ? — Nem a' kölöncz ! 
T e k i n t e t e d ' kevéssé t isz te l i 
Vagy t án fele t te is. — Más nap Ph i l ippusz 
A z ember t eggy csoport vászon-kabát köz t t 
Le l i á ru lga tva rongyá t - rongya i t . — 
J ó reggel t , M é n a ! ő szól l í t ja-meg; 
H á t ? 's nem jövel ? — A m a z k ö v e t g e t i ; 
Sok dolga t a r t ó z t a t t a 's t e rhes él te ; 
'S hogy i t t elébb nem lá t t a -meg . — Csak úgy 
Remél j bocsánatot , ha megjelensz ma. — 
A ' m i n t parancsolod. — K e t t ő u t á n h á t ! 
Most láss dolgodhoz ; hordjon jó Szerencséd. 

Ménácska megjelent , és a' m i t i l l ik 
'S a' m i t nem il l ik, eggyre perget i .* 
N e m vár k íná lás t , 's míglen bírja, habzsal , 
'S éjfél felé biczegve té r haza.** 
A ' pon ty ezentúl önkényt fut horogra.*** 

* Előbb így: «fürge nyelve pergeti*. 
** E sort előbb így fordította: «'S fekünni küldetik éjfél után.» 

*** A következő négy sor előbb így volt: 

•tBeálltak a' Latinok' fériáji, 
'S Philippusz látni vágya legközelbb 
Fekvő jószágit, 's Vultéjusz (ki most 
A' tisztelők köztt álla reggelenként —» 

E sorokat azonban Kazinczy F. kitörűlte. 
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P a t r ó n u s z á n a k fényes p i t va rában , 
A ' t isztviselők köz t t álla reggelenként , 
'S es tvénként a' t e r í t e t t asz ta loknál .* 
.Beálltak a' L a t í n i szünnapok, 
'S Ph i l ippusz l á tn i vágya legközelbb 
• F e k v ő jószágát , 's Ména véle mégyen. 
Örvendve boldogí tó csi l lagának, 
R e p ü l ez nagy bará t ja ' h i n t a j á b a n ; 
'8 a' m i n t k i j u t n a k a' görbés Sab ínum' 
Földére , nem léi szót, hogy a' kies 
Tájékot és a' szép eget dicsérje. 
Mosolygja a' Consulárisz a' bohót, 
É s hogy, midőn kijő megint , legyen 
E g g y éjszakát hol szállani 's kaczagni , 
Hé t száza t ingyen ád 's meg annyi t ígér 
Kölcsönbe, 's rá-beszélli , venne i t t 
E g g y kis major t magának . Megveszi . 
E g g y szóval, és hogy téged bőv beszédem 
Soká ne t a r t ó z t a s s o n : A ' mi nya lka ficzkónk 
P a r a s z t gazdává lesz ; szántás-vetés, 
Nyi tás -homl í tás nyelvén szüntelen ' . 
Szi l fákat ü l t e t , ! s add ig vagy minél elébb 
Meggazdagodni , míg belé kiszárad, 
Sá rgává lesz, meggörbed, és megőszül. 
D e a' midőn lopják juhá t , midőn 
Oidó j i döglenek, elhull az ökre, 
Ve té s i t dúlja jég, aszály, üszög : 
D ü h ö d t ha ragga l hág-fel t á tosára , 
' S vág t a tva ha j t nagy éjjel h ív urához. 
— H á t t égede t mi b á n t ? mond ez, midőn 
Meg nem koppasz to t t ál lal , szur tosan 
É r k e z n i lá t ja . D u r v a vagy magadhoz ; 
Kéméld tüzed ' ; lassabban többre mégy. — 
Hogy téged Vigy áldjon-meg J u p i t e r , 
E k k é n t k iá l t nagyot sóhajtva Ména, 
Szűnj-meg bosszantani ! J o b b o d r a kér lek 

E s Géniuszodra , 's házad ' I s t e n e i r e : 
A d d vissza rég i boldog so r soma t ' — 

K i lá t ja hogy jobb a' m i t e lhagyot t 
Min t a' mi t kerese t t , hagyja abba az újat , 
'S siessen a' megun t jobb régihez. 
Nyúl jon mindenki , meddig leple nyúl . 

Ezután a következő sort kihúzta a fordító : 

^Parancsot vesz, hogy véle menjen ő is.» 
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A' két utolsó §t meg kell igazítanom : a' többiben nem sokat 
fogok, úgy hiszem törleni. 

Én még is gyengélkedem ; nem tudom vissza nyerni egéssé-
gemet. Bár addig terjedhetne életem mint a' te Matkoviesodé, 's 
erőm volna dolgozni, 's hibájimat helyre hozni. 

Élj szerenesésen, kedves barátom. Jelentsd-be tiszteletemet, 
tisztelt nődnél, 's gyermekeidnek mondd, hogy őket magokért is 
éretted is szeretem. Bár l á t h a t n á m ; 's az nem lehetetlen, mert. 
Herczeg Koháry miat t alig ha fel nem kell mennem Bécsbe, 's nem 
sokára. 

[Eredetije Kis Gyula birtokában.] 

4285. 

Gr. Majláth János — Kazinczynak. 
Wien, a m 14ten Január 824. 

So eben von einen rheumatischen Fieber und (erschrecken 
sie nicht über den Namen) einer Colica Haemorrhoidalis rheumatica 
subinflammatoria aufgestanden und ziemlich mat t eile ich ihr Schrei-
ben von 25jí2 23 zu beantworten : Auskunft über die Fragen in 
Betref Sallusts gibt das beiliegende 1 Blatt. 

So wie sie jezt die Güte habén mir ihre Ansicht vom Über-
sezzen mitzutheilen, bin ich vollkommen einverstanden. Mir ahndete 
gleich, dass ich ihren Sinn nicht recht gefasst hatte. So mag e s 
auch an mir liegen, dass die Stelle in ihrer Vorrede des Sallust 
noch immer nicht deutlich i s t ; ich weis was sie sagen wollen, aber 
ich fmde es nicht in ihren Worten. 

Tacitusz is (Szallusztot) csak ugy tuda meghaladni hogy utol
érni ugyan távolról sem tuda. 

Dis wird nicht jedem Leser verdeutlichen, dass sie Sallust 
über Tacitus sezzen. Ich verstand die Stelle anfangs s o : Tacitus 
sei mit Sallust nicht zu vergleichen; die Wege, die sie wandeln, 
seien zu verschieden, jedoch sei Tacitus auf seinen Weg weiter 
gekommen, als Sallust auf den andern. 

Es freut mich überaus, dass ihnen meine Novelle in der Aurora. 

1 Hiányzik a levél mellől. 
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zusagt. Ich bin mit vieler Liebe an diese Arbeit gegangen, und 
hoffe überhaupt, dass meine Novellen und Márchen nicht spurlos 
in der Magyarischen Literatur untergehen werden. Ich hoffe noch 
heuer einen ganzen selbststándigen Band herauszugeben. Obwol 
.spát, doch nicht zu spát, weil aus einem aufrichtigen Herzen kom-
mend, wünsche ich innen ein gliickseliges neues Jahr . 

Stets ihr 
Mailáth. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 29. sz.] 

4286. 

Kazinczy — Gr. Gyulay Karolinának. 

Az én imádot t 'Lot t imnak. 

Széphalom Január 20d. 1824. 

Épen most veszem a' Nagysád levelét, édes Lo t t i ! — Nagysád 
talán azon pillantatban íra nekem mikor én Nagysádnak. Én ez 
idén a' Nagysád neve leírására fogtam legelsőben tollat. Könyörgök 
istennek, hogy Nagysádat, a' Mélt. Grófnét, kedves férjfi és leány 
testvéreit tegye olly boldogokká mint lenni érdemlenek. 

Mely kedves azt nekem a' Nagysád' levele után nem egyedül 
reményleni, hanem várni is, hogy a' szép gyepszőnyeget kövem 
fogja ékesebbé t enn i ! és szabad e nekem azt reménylenem, hogy 
az t a' követ ott magam is meglátom. Nem óhajtanék én keresztet, 
pántlikát, ha azt várnom szabad volna is, 's nem sajnálom, hogy 
nem azon úton járok a' mellyen az affélét nyerik. De ha a' Strigy 
és Maros szegletében állani fog kövem, mellyet a' barátságnak 
köszönhetek ; ha talán eggy század után is ott áll-meg eggy érzé
keny lélek, 's ezt mondja : Őtet EZEK szerették, akkor hamvaim 
is emelkedni fognak a' sírban. Én bajosabb helyet mint az nem 
ismerek, ha a' déli részek volnának szebbek, de szerencsére azt 
onnan nem látni. Csak az Aranyos hegyét, csak azokat a' rengete
geket, csak azt a' szép völgyet, csak azt a' bús emlékezetű Dévai 
várat látni, mellyben a' fejedelemnek nem született Barcsai Ákos 
ölelgette Bánffy Erzsébetet, 's átkozta szerencséjét, hogy őtet nem 
kalibának szülte. — Nem kell egyéb a' kőre mint e' név Kazinczy 
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és az esztendő mellyben Dédácson voltam. Hogy a' kő oldala puszta 
ne legyen,azt a' L a n t o t é s L e p é t metszethetné Nagysád rá, melly 
a' Poétái Berek' ezímlapján van, a' Dayka Versei mellett. A' könyvet 
Nagysádnak megszerzi Farkas Sándor. Parancsoljon vele. Próbát 
teszek, hogy gyertyánál (mert elütötte az éjfél óráját, 's fekve — 
beteg vagyok még is), 's szabad kézzel ide tehetném e a' mit jónak 
gondolnék. Elég eggy ölnyi magasságú, három lábnyi szélességű kö. 
Nekem nem kell semmi nagy, semmi pompa. 

'KAZINCZY* 

Magam hirdetem-ki az egész világnak, 's kevélyen, hogy erre 
én kértem az én Lottimat. 

Az az Angoly levél valóban különös játék. Én angolyúl nem 
tudok, de a' levelet végig értettem. — Gróf Mailath az estve ír t 
levelében azt írja, hogy ő eggy egész kötet Novellát fog adni ezidén, 
's nem oltom-el addig gyertyámat, míg nem kérem, hogy hadd legyek 
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1 A szó első része olvashatatlan. 

én fordítója magyarra. Gyönyörű darabja van Hébében és Aurórában.. 
Az Auroráé több erőbe került, a' Hébéé szebb, könnyebb. Külömben. 
a' Kisfaludy Károly Viszontlátását szeretem leginkább. 

Ez estve a' Pataki Gróf Törökné leve vendégem, az ipáin, 
világtalan bátyjának szép özvegye. Kassáról jő, hol Írja 's leánya 
tanulnak. Beszélli, hogy a' lyánya volt Gróf Dezsőffynél, ő nem, mert 
betegen feküdt, : s hogy Zseni nőni kezd. Örvendek, mert tudom,,, 
hogy az kedves az én Zsenimnek. Ö hízik, és ha nagy is nem lesz, 
Debreczeni kofává teszem. Virzsini eránta az most is, a' ki volt,, 
's nekem kivált az kedves. 

Szánom mind a' Gróf Bethlen szerencsétlenségét mind a' Gróf 
Hallerét. Ha a' ki marjúlást mingyárt nem teszik helyre, kevés 
reménység van, hogy a' szeretett gyermek éppé lehessen : a' hekti
kából pedig nincs kiszabadulás. Mélyen megrázott a' Nagysád festése 
Gróf Haller János felől, 's nagyon tisztelem azt az érzékeny atyát. 
Ah édes Lotti, gyermekünket halva látni, és a' mi még keservesebb,. 
hálni látni, iszonyú kín. 

Bár Nagysádat Védangyala mindég olly szép vidékeken járatná, 
mint a' Gyógyi ferdők. Kín nekem azt hinnem, hogy azt a' szép 
helyt többé meg nem látom. De még az a' hely is nyer a' Nagy
ságtok emlékezete által. 

Negyednap olta nem alszom. Hadd végezzem levelemet. Adieu., 
édes, édes, édes Lotti ! 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 5. sz.] 

4287. 

Kazinczy — Gr. Majláth Jánosnak. 

Verehrter Gráf, 

Hátten die Parzen Sie uns entrissen, so würde um den Ver-
lust unser [!] Literatur und selbst über den Verlust Ihrer Person. 
niemand mehr getrauert habén, als ich. Erinnern Sie sich, was ich 
Ihnen über Ihr . . . w e r d t 1 der Rache, als ich davon bloss die 
Hálfte noch in der Hebe las, geschrieben habe ; erinnern Sie sich, 
was ich Ihnen in meinem letzten Brief über Ihre wirklich b e w u n -
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•derungswürdige Gnomon-Novelle gesagt habe ; und Sie werden meine 
Áusserung nicht für leeren Schall nehmen. Und was verlöre ich an 
Ihnen, den Sie mit Ihrer Liebe so sehr beglückten. Gott erhalte 
'Sie uns noch sehr lange, und gebe Ihnen Kraft Ihre schönen Pláne 
auszuführen, und mir sey die Freudé gewáhrt, mich Ihrer Achtung 
bis an mein Ende rühmen zu können. 

Sie wollen alsó dieses J a h r einen Band Novellen herausgeben. 
Finden Sie unter uns keinen bessern, so erlauben Sie, dass ich sie 
übersetzen darf. Ich wünschte diese schönen Erzáhlungen so gut 
-als möglich in das Ungrische übertragen zu sehn, und wenn ich 
auch jedem das seinige gerne lasse, so ist es doch nicht Eigenliebe, 
wenn ich sage, dass jeder von uns mit seinen Augen sieht. 

Ich bin noch immer bettlágerig. Aber Arbeitsamkeit heitert 
jedes Übel auf. Mein Sallust ist mein Arzt. — Den Beschluss habe 
ich in meiner Vorrede táglich umgearbe i te t ; noch bin ich aber 
damit noch nicht zufrieden. Das Schwerfállige des Schlusses passt 
nicht zu dem Leichten des Anfangs. 

Dass Tacitus an Schönheit nicht bloss der Sprache, sondern 
auch der Schaffungen mit Sallust verglichen werden kann, sage ich 
Ihnen, mein Herr Gráf, dessen geláuterter, und gelehrter Geschmaek 
meiner Erinnerungen nicht nöthig hat, sondern sehr vielen andern, 
welche den bloss Jcraftigen, düstern Tacitus weit über Sallust 
hinaussetzen, welches ganz falsch ist. Ich werde meinen Lesern 
sagen, dass Sallust der Virgil der römischen Prosaiker sey, und 
dass Tacitus neben Sallust mint eggy vasból pőrölyözött státua eggy 
Páruszi márványból faragott mellett stehe. Tacitus übertraf sein 
Ideál dadurch, dass er in Kraft nicht in das DunMe, sondern in 
das schwartzlich düstre ging, wáhrend Sallust trotz seiner dunklen, 
aber durchsichtigen Tinte noch immer heiter und jugendlich-schön 
i s t . Mit allén Gefühlen der innigsten Verehrung beharre ich 

Mein Herr Gráf 
den 21 . Jánner 1824. 

Ihr unterthánigster Diener 
Franz Kazinczy. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r. 29. sz.] 
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4288. 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. 
Tisztelt kedves barátom, 

Eperjesen kellene lennem, de nem indulhatok, mert semmi 
szerrel nem tudtam pénzt csinálni, 's betegebb vagyok mint hogy 
mehetnék. Betegségem nem ijeszt ; az az ér kínoz, mellynek erszé
nyemben illenék lenni : de ijeszt pénzetlenségem, sőt eldühít, ha 
egyéb bajaim mellett az jut eszembe, hogy lyányomat hagyom minden 
pénz nélkül illy sok ideig. Hidd-el, édes barátom, Előtted pirulok, 
's nagyon pirulok ; mert látott e ember illy példátlan bánást mint 
a' millyen az enyém Erántad és Zseni eránt ? De midőn nem teszem 
a' mit kellene, azt reménylem Tőled hogy érzed hogy azért nem 
tevém, mert lehetetlen volt. Mihelytt lehet, mingyárt teszem, addig 
kérlek, 's nagyon kérlek, ne kárhoztass. 

Guzmics Theol. Doctor és Prof. Pannonhalmán a' Benedietínu-
soknál, nekem írt utolsó levelében felőled forró szívvel szóll. Kiír
nám a' levél §át, de most nem lelem. Közleni fogom Veled a' Cserei 
levelét is, mer t szép, noha Tégedet közelebbről nem illet. Beteg
ségemben, szorúltságom érzésében, egyéb bajaim, gondjaim közöti, 
az illy levelek vidítják fel lelkemet, és a' dolgozgatás; de a' kurta 
napokban ez sem mehet a' hogy akarnám. Sallust azonban halad. 
Tegnap leírám számodra és a' gróf Aurél számára az Élőbeszédet, 
hogy ítéletedet értsem, utasításodat vegyem, és osztán úgy változ
tathassak rajta, hogy eggységben legyek m a g a m m a l : de tegnap olta 
ismét sokat törlek rajta, pedig levelem ma indul 's holnap kezedben 
lesz. Nincs rá időm. 

Werfer által én nem csak örömet várok, hanem pénzt is. 
Nagyon kérlek tehát, parancsolj a* mi Dulházinkra hogy Werférrel 
végezzen az Erdélyi Levelek eránt, engem tudósítson mikorra várják 
Kassára a' betűket, hogy a' Munkát lehozathassam Werfer által 
Bécsből. — Élj szerencsésen tisztelt kedves barátom ; ajánlj ő Nagy
ságának a' Méltós. Grófnénak megbecsülhetetlen kegyelmeibe, jelentsd 
kézcsókomat a' Zseni Principálisnéjának, 's mondj fiaidnak tőlem 
minden szépet. Zsenit áldom mint atyja, mint barátja. Az Isten adja 
neki és testvéreinek azt az örömet, a 1 mit tőlem vont-el. 

Január. 22d. 1824. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r. 33. sz.] 

Kazinczy F. levelezése. XIX. ^ 
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4289. 

Kazinczy — Dulházy Mihálynak. 

Dulházy Űrnak. 

Halad az idő, de dolgaink nem. haladnak. Kérem az Urat. 
végezzen Werferrel, hogy az Erdélyi Levelek nyomtatásokhoz, mikor 
foghat és ívét mennyiér t? 's kell e az ajánlott bor, vagy n e m ? 
Jőnek e már a' be tűk? Lesz e valami az elegáns Holnapírásból, 
Újságból? Ha valamit akarunk, fogjunk korán hozzá. Az örök halo
gatásban elalszik tüzünk. Szelje el az Ur ezen papirosom felét, 's ott 
találja felhatalmazásomat az Erdélyi Levelek Manuscriptuma által 
vétele eránt. Adja által azt Werfer Urnák, hogy hozzassa-le minél 
elébb. 

Zsenit köszöntse az Ur, mondja hogy anyja 's testvérei egés-
ségesek, hogy engem az arany ér kínoz, de jobban leszek nem 
sokára, hogy a' pénzt Martiusban várom. Akkor ő is kap. Fordítsa 
hasznára azt a : szerencséjét, hogy Ő Nagyságoknál 's Comtesse 
Virginienél van 's a' Klaviert tanulja nagy örömmel. Szegény lyánynak 
mindenben illik exeellálni, mert mindenre több szüksége van, min t 
[a] gazdagnak. 22 Január . 1824. 1 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r. 5. sz.] 

4290. 

Zádor György — Kazinczynak. 

Duka, 1824. jan. 26. 

Tekintetes Tábla Biró Ur, Kiváltképen Tisztelt Drága Jó Uram!' 

A' legközelebi múltt Deczember' 30d. költt igen becses Leve
lének vételén érzett örömemet a' Tekintetes Ur betegeskedésé-
nek értése nagyon megkeserítette. Engedjen a' kegyelmes ég a' 
Tekintetes Urnák még hosszú virágzó életet, a' Hazának dicsősé
gére, 's a' Honi Literatúrának felvirulására! Felettébb sajnálom, hogy 

• 1824. —30dik. Kazinczy Fer. Ur levele Jan. 22ikéró'l 824. — Dulházy M. 
jegyzete. 
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a' jelen évi Aurora a' Tekintetes Ur gyönyörű darabjaival nem 
dicsekedhetik; nagy vesztesége már az is, hogy az ideálozó bájos 
Kölcsey, 's a' kellemes szerény Szemere által nem segéltetik, kiknek 
az első esztendővel megjelenít remek míveik' híját ugyan, a' későbbi 
kötetekben egy darab sem pótlá-ki teljesen. Hébe szerencséje, hogy a' 
Tekintetes Ur' pártfogását amattól egészen magára vonhatá, valóban 
irígyletre méltó. 

Hogy Berzsenyi megint kezdi magát a' Publicumtól hallatni, 
örvendetes jelenet. Minap személyes szerencsém lévén hozzá, a' 
Tekintetes Ur ismerettségébe jutásomon nagyon örült. Hypochondriá-
jából már egészen kigyógyult 's most a' mint beszéllé, Magyar 
Poeticát dolgozik prosában. Tudván azt, hogy Ő midőn Hypochon-
driába esett, minden correspondentiáit félbeszakasztotta : reméllhetem 
talán, hogy én leszek olly szerencsés a' Tekintetes Úrral egy jeles 
Epigrammját megismertetni, mellyet ezennel közlök: 

N A P Ó L E O N R A . 

Nem te valál Győző, hanem a' kor ' l e l k e : szabadság, 
Mel lynek zászlóit ho rd t a dicső sereged. 
A ' népek fényes csalatásba merülve imádtak , 
'S a' szent emberiség ' sorsa kezedbe ke rü l t . 
Á m de t e az t t ündé r kényednek alája ve te t t ed , 
'S is teni p á l m á d a t vál t ja tövis koszorú. 
A ' melly kéz felemelt, az ver most porba v iszontag , 
Benned az emberiség ' ügye boszulva vagyon. 

Malvina általam izeni idvezletét 's alázatos tiszteletét; legszebb 
örömei közé számlálja azt, hogy a' Tekintetes Urnái még emléke
zetben vagyon. Nem régen küldött általam Kisfaludy Karolnak a' 
jövő évi Auróra számára két darabot illy czimezettel: 1) Három 
szép érzés 2) A' Kedves sírjánál, 's egy Idylliont Gróf Zsigray Titusz 
születésére. ígérte Kisfaludy, hogy a' két elsőt felveszi, de az utóbbit 
vissza adta, mivel a' mint mondja alkalmi Verset nem fogadhat el. 
Azért is ezt az Ifjú Kovacsóczynak akarom általengedni, ki Psyche 
czím alatt szándékozik egy Aestheticai Havi írást megindítani. 

Fogadja a' Tekintetes Ur szomorú tudósításaiért alázatos köszö
netemet 's vegye néminemű viszonzás gyanánt a' következőket. 
Szombathelyen a ' m u l t holnapban megesett Gyűléseink utolsó napján 
Deczemb. 22d. midőn a' Bendek már jobbára elszéllyedtek, olvasta-

2* 
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íolt-fel a' Megye Tisztviselőjinek pengő pénzben leendő fizettetésekel. 
sürgető Királyi Parancsolat. : S jóllehet ennek teljesítése már, a' 
mult évi Júniusi Gyűlésben megtagadtatott i s : most újólag (gyenge 
lévén az Oppositió, 's Camerarius Skerlecznek a' Rendek képében 
tet t Protestatiója is ellent nem állván) a' parancsolatnak elfogadása 
meghatároztatot t ! ! Ezen végzésnek a' Magistratusból is több Szolga 
Bíráink, kik a' Gyűlésen jelen nem valának, ellene mondani készülnek. 

Szálában is Deczember' 29d. kezdődött, a' mult t Áprilisben 
végbementt katonai Executió olta az Ex Commissarius 's Administra-
tor Gróf Amadé elölülő alatt tar ta tot t első Köz-Gyűlés. Heves volt 
ez és zajos. Az Administrator az Ülést egy Királyi Parancsolat 
felolvastatásával nyitotta-meg, melly hozzá praesidialis Levél mellett 
küldetett, : s mellyben azon utasí tása: «hogy ha a' Statusok a' 
Commissiót csak előlhozandják is, a' Gyűlést tüstént oszlassa-el» olly 
fenyegetődzés mellett foglaltatott, hogy ennek áthágásával a' Rendek 
önnön constitutionalis lételeket is veszedelmeztetni fogják. Engedtek 
a ! Statusok 's a' Commissió tárgyát szóval sem érdekelvén ; maga 
az Ex Commissarius keserű szemrehányásokat kényteleníttetett Gróf 
Smidegtől, Camerar. Szegedytől, : s több számtalanoktól szenvedni, 
azért t hogy a' Törvényes Kormányára bízott Megyében a' Commis
siót olly kevés mérsékléssel 's con amore ! ! teljesítette. A' Rendek 
kinyilatkoztatták, hogy az ő bizodalmokat az Administrator örökre 
elvesztvén, szeretnék ha Hivatalától végbúcsút venne. Egyéberánt a' 
Tisztviselők mind itt, mind Veszprémben is az ezüstben húzandó 
fizetést megvetették. 

A' Tekintetes Ur bizományait mind Pápay mind Pap Fiscalis 
Uraknak, első alkalommal teljesíteni kedves kötelességemnek ismerem. 

Ha szabad a' Tekintetes Urnák könyörögnöm: ne fogja meg 
többé tőlem azon kedves nevezetet, melly által első levelével kevéllyé 
tett. A' Tekintetes Úrtól amaz édes «Te» néven való szóllítást én 
nem cserélném a' legfényesbb Titulusokért is. 

Éljen a' Tekintetes Ur sokáig boldogul 's tartsa meg hozzám 
való Jóvoltát, óhajtja 

a' Tekintetes Urnák alázatos szolgája 
Stettner György s. k. 

[Megjelent a <Zádor György levelezése Kazinczy Ferenczczel> cz. kiadvány 
24—27. lapjain.] 
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4291 . 

Gr. Dessewffy József - - Kazinczynak. 

Kassa, Jan. 27ikén 1824. 

Édes Ba rá tom! 

Eperjesre kell mennem sietve. — Nem szűnnek, sőt szapo
rodnak napról napra bajaim — az idők és helyheztetésem követ
kezései levén, hideg vérrel kell azokat győznöm. —• Nem látom, 
minő jussunk légyen a' boldogságra, és még is, boldog napokat is 
éltünk — el-kell há t szánni magunkat, a' végső nyugodalomig, még 
hátra levő életünk napjait nyughatatlanságokba és bajokba eltöl
teni. — Én legalább egésséges vagyok, te még ezen legfőbb vígasz-
talásban is fogyatkozást szenvedsz — ne tetézd azt szükségtelen 
gondokkal — imé, egy hálás levél lyányomtól, — a' magadédról 
ne gondoskodj — nincs se pénzre, se ruhára szüksége. Lehetetlen 
szelídebb teremtést látni. Olly kevésbe kerül, és mindennel megelég
szik. Azon szép és jeles könyvből, mellyel lyányomnak kedveskedél 
leírattam vele egynehány sort, mellyet ide rekesztek, 1 kérvén Téged 
mind a' magam, mind Feleségem nevében, hogy a' szerint tekintsd 
barátságunkat — legkissebb érdem sints lyányodhoz viseltető von-
szódásunkban, olly természetes a z : valamint ő, Anyja és Te jók 
vagytok. Nints most időm többet írni, különben ejtenék egy pár szót 
az új Hébéről és Auróráról. 

Mondj le mejképem igazításáról, mert az sok időbe és költ
ségbe is kerülne. Talán jó lenne és bizonyosan szívesen is látná 
Feleségem, ha néki ajállanád az Erdélyi Leveleket; ha Fijaimnak 
ajállod, szép és ditső ösztönül fogna ugyan az ajállás nékiek szol
gálni, de egyszersmind hiúkká is tehetné őket — ante tempus in 
ora hominum venirent, és megtörténhetnék, hogy az irigyek és 
roszszakarók nevelésem módját vizsgálnák, és végtére még belé 
avatkoznának is. Qui bene latuit, bene vixit. Sanyarú időket élünk — 
rettegni kell mindentől. A' Pr imás engedelem-kérést sürget, mintha 
vétkesek lennénk — az álnokság, erőszak és rettegtetés kezet fogának. 

Döbrenteitől vevék a' minapában levelet, kért, ajállanám Cziráki-
nak, Eszterházinak, Malonyainak, Pesten akar Prov. V. Commissá-

1 Nincs meg. 
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riusnak kineveztetni — megtevőm a' mennyire kitelt tőlem. Ugyan 
volt kit Közbenjárónak választani ! !! 

Isten hozzád és veled, kedves Barátom, és Sors-testvérem ! 

Ombre sogni folie del ir i son le nos t re cure 
E quando i l vergognoso errore, 
A scoprir si comincia al lora si muore 
Si mor i dunque una vol ta . 

Vale Coreulum ! Pipszmpr. 

A' legnagyobb gyönyörűséggel fogjuk olvasni Sallusztod Előljáró 
Beszédjét — Dúlházy roszszúl van, de azért sürgeti Werfert, és írt 
neked a' minap. 

Ol ly 1 annyira elfogott a' köhögés, és az innen nyomban utói 
ért. fejnyilallás (az erőltetéstől), hogy alig lá tok; holnap ágyban kell 
maradnom, félő, nehogy tovább egy napnál. — Eperjesre sem mehe
tek Grófom Ö Nagyságával. — Tegnap általadtam Werfer Űrnak 
az elnyírt levelet, el fogja azt Igaz Úrhoz küldeni, egy hozzája írt 
levél mellett. — Werfer Úrral e' következendőt gondoltuk: méltóz
tatna a' T. Úr írni Igaz Űrnak egy hathatós Levelet, sürgetné 's 
kérné gyakran Schadét, küldené hamarább a' Cicerót. — Ez a' gon
dolat előttünk jónak tetszik. — Alkura nem léptem még eddig véle 
— magyaráztam a' Levelet előtte ; de ő azt monda : hogy még ideje, 
míg a' T. Úr az ő levelére felelni méltóztatik, és majd ha a' Manu-
scriptum megérkezik. 

A' Periodicus írásról még semmit sem felelhetünk egyebet, 
tsak hogy: olly pompás formában lehetetlen azt Kassán elkezdeni, 
— idő nélkül, és egynehány ezer forint nélkül, mellynek készen 
kellene állani a' Typographus fiókjába — majd gondolkozzunk, és 
ismét eleibe terjesztjük mind a' T. Úrnak, mind Grófom ő Ngának, 
mert e' nélkül semmi se lessz a' dologból. 

Zseni kis Aszszonynyal közlém a' közlendő soroka t : ép, egés-
séges, tisztelve csókolja kedves szülei kezeit. 

Maradok alázatos tisztelettel 
a' Tettes Úr alázatos tisztelő szolgája 

Dulházy Mihálympr. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r. 33. sz.] 

1 A mi innen következik, Dulházy M. levele. 
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Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. 

Széphalom Január . 28d. 1824. 

Tisztelt kedves barátom, 

Dolgaidba avatkoznom tilt tiszteletem — az egész ország ismeri 
fejedet, : s ki hihetné hogy TE nem látod, mi használ és mi árt 
neked ? — tilt háladatosságom, tilt szerénységem: de hűségem szóllani 
parancsol. 'S a' hol ez forog fenn, ott én Téged olly formán is mer
nélek bántani, mint a' nemes bátorságú Sülly a' maga király-barátját, 
midőn eltépé a' Gabrielának készített házassági kötést; mert Henry 
nem vala nemesbb lelkű mint Te. De midőn szóllok, ar ra kérlek, 
kényszerítlek, hogy légy Ura tüzednek, és azt ne öntsd-ki azon, a' 
ki talán megbántott . Sajnálnám azt, mert úgy gondolom, úgy látom, 
hogy az neked hív embered. — Dolinszkyd. 

Gratuláltam volt neki Perceptorátusához, 's nagy kéméiléssel 
kértem, hogy bízodalmadat nyerje-meg, vagy inkább tartsa fenn. 
A' tegnapi postával vettem levelét, holott az én levelem hozzá eggy 
holnap előtt ment. Talán Hierholczernénél adatta-be, mert nem 
postán jött, de a' postával érkezett leveleimmel hozták-ki. 

Beszélli hogy Kartali magát az Instructióhoz tar tani nem 
akarta ; de azt is beszélli, hogy ez az Instructio okozza azt a' 
T i s z t k e r g e t é s e k e t . Hogy az 12 árkus, 's abba csak belé tanulni 
is sokba kerül. Esküszik hogy ő neked örök híved, hogy semmit 
annyira mint bízodalmadat megnyerni nem óhajt, de olly formán is 
szóll, mintha azt megnyerni 's bírni lehetetlen volna, és mintha 
tudná, hogy neki nem hiszel. — A' levél meg van nálam, de most 
nem lelem, Két héti szüntelen fekvésem után Vasárnap Január . 25d. 
és tegnap 27d. felkőltem, kimentem istálóimat, malaczaimat megte
kinteni, 's olly gyengülést érzék, a' millyet nem gondoltam. Belöktem 
tehát a' levelet asztalomba, ott meg van, 's előmutathatom ha paran
csolod, de most restellem keresni. 

Tudom én, hogy a 1 "lisztek nem szeretik az Instructiókat, és 
a' felvigyázó Uraságot. Nevet tem midőn néhány hét előtt eggy 
gazdag Gróf Tisztje nálam volt, ! s a' maga rendes egyenessége sze
rint nekem ezt monda: Oh az én Grófomnál jó szolgálni; megelég
szik vele, ha papiroson van jól a* dolog. Néha eljön hozzánk is, bejárja 
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a' mezőt, hogy millyen a' vetés, de semmit meg nem tekint; 's m i 
azt tesszük a' mit akarunk. — De ha Instructio nincs, mi lesz úgy 
az Úrból? A' Tiszteknek ugyan arra semmi gondja: az ő gondjok ők 
magok. — De ha őket a' 12 árkus rettenti, melly talán a' Kartal i 
megjegyzése volt, és nem a' Dolinszkyé, ki Téged bizonyosan híven 
szeret, 's érzi kegyelmeidet: nem lehetne e azt simplificálni, hogy 
12 árkus helyett 2 legyen, vagy csak 1. Hiszen Mózes három paran
csolatját csak két szóból adta: ne ölj, ne lopj, ne paráználkodjál.. 

Sajnálom, édes barátom, szerencsétlenségedet, hogy ezek az. 
emberek neked annyi bajt csinálnak; és egyedül azért írom ezt a' 
történetet. Bár olly Tiszteket találhass, a' kik olly tüzesek legyenek 
mint Kartali, de nem olly immodestusok mint ő volt. Én azt az. 
embert a' sok jó miatt sem tudtam volna tűrni. 

Dávid neked talán jó volt volna elakadásában, melly őtet. 
kínzotta akkor. Tegnap előtt vettem levelét Zboróról, azon örvendve 
említett hírrel hogy ő D i r i g e n s T i s z t t a r t ó ott, 's h e t v e n 
falu függ tőle. Klingenstein fjr nem promoveálta volna olly hamar, 
ha nem lelte volna igaznak a : mit felőle mondottam. Igen actívus 
ember, igen hív ember, igen becsületeit [!] szerető ember. Hogy 
activus, mutatja a' Sógorom ítélete, ki Szalárdra csak úgy men t , 
ha a' Csákyak őtet neki általengedik — hogy hív, a' Gr. Csáky 
Antalné nekem mondott szava — a' becsület-szeretete nagyobb is-
mint kellene. Minthogy nyomorúságban volt akkor, szívesen óhaj
to t tam rád és őrá nézve, hogy elfogadd: most ha ő menne is, nem-
tanácslanám; soha sem felejtené mi volt Zborón. 

Osztán nemo sine naevis. Dávidban is van Kartalismus, n e m 
olly proterviával; hiszen Kartali Kálvinistának is beillett volna, olly 
goromba. Dávid nem épen goromba, de sokat tar t maga felől, ; s 
még azt is hántásnak veszi a' mi nem bántás. Nektek nagyoknak, 
édes barátom, az a' csapás jutott, hogy az illy s e m m i k rajtatok 
nyargalnak, akár akarjátok, akár nem. — Bár az Istenek veled 
három becsületes embert találtatnának, mint a' milyet Te Dulházi-
ban találál. 

Nemo sine naevis — ezt én feleségemre alkalmaztatom. Ennek 
az imádásomat érdemlő Asszonynak az a' szerencsétlenség jutott,, 
hogy minden esztendőben más meg más cselédet szeretne tar tani : 
nekem az a' szerencsétlenség, hogy én, ha csak nem perduellis-
gazember valaki, soha sem szeretek újat fogadni. Híjába mondom, 
hogy az újban szint úgy lesz hiba és gyengeség mint a' régiben, é s 
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így azért újat, mert meguntuk a' régit, bolondság. Azt az Ispánt, 
a' kit eggyszer már miat ta eresztettem-el, most maga fogadtatá 
velem vissza; még nem tölt-el Januárius, 's már megunta; én pedig 
kimondtam hogy magamat ki nem nevettetem a' világgal, 's eleresz
teni nem fogom, valamíg hűségtelenségben nem lelem. Nem rád 
ezélzok, kinek bánását embereiddel nem ismerem: közönségesen 
szóllok, és feleségemről, 's magamról. En elkergetem a' malitiosus 
tolvajt, ha feleségemmel miatta össze kellene is háborodnom, mert 
az én principiumom az, hogy a' háznál nem az Úr az Űr, nem az 
Asszony az Asszony, hanem a' ház' java az Űr: de ha a' nyomtató 
ló belé harap a' kalászba, azért a' lovat el nem kergetem. Csak hív 
legyen cselédem, és ne épen alkalmatlan, én a' régi magyar szokás 
szerint örökös kenyeret adok neki, mert beszerzi ő azt nekem. 
A' patriarchális mód jobb volt, mint ez a' mostani czifra. 

Eddig vala írva levelem, midőn ma Január . 30d., Szilvásról 
veszem gyönyörű leveledet. Édes barátom, higyj nekem, elfakadtam 
sírva, 's felolvastam azt feleségemnek 's Thalienak. Tudom én, hogy 
a' Te szép szívednek kedves jót tenni Zsenivel, tudom hogy érzed 
melly kegyességet teszel nekem és Zseninek; de Te nem érzenéd e,. 
melly kín volna az neked, ha te volnál az én állapotomban, és-
Virginienek annyi idő olla semmit nem küldhettél volna? Barátom, 
a' szegénységben az" efféle a' legkeservesebb. 'S miért kell nekem 
ezt és sok egyéb illyen magam előtt és a' világ előtt engemet meg-
alacsonyító, szenvedésemet azért szenvednem, mert a' Sógoromnak, 
mint az Idvezítőnek a' szamárra, szüksége van az enyémre ? Most 
várom, 's talán a' holnapi nap veszem az Aszalay Űr levelét. Azzal 
álmodám még éjjel is. Ezek a' v a d emberek azt hiszik, hogy én 
csak verselgetésre, irkálgatásra vesztegetem időmet, 's nem tudják, 
hogy az v i g a s z t a l á s a szenvedésimnek; nem tudják, melly plánu-
maim vágynak nekem, csak kezdhetném. Erdélyi Leveleim nekem 
bizonyosan adnak hasznot. Valami abból bejő, mind ezen plánu-
momba teszem. Nem ideális portéka ez: már mutat ta ez idén is a r 

dolog, hogy menni fog, de kevés darabban. Bár csak veled szóll-
hatnék, hogy elődbe adhatnám azokat, hogy legalább Te lássd, ha 
én gondatlan atya vagyok e. Minden bajomból kikaphatom magamat, 
csak kezdhessem. 

Azért kérlek, édes barátom, Dulházit szóllítsd-meg, sürgesse 
Werfert. Ha Werfer halasztja, Bécsbe nyomtattatok mindent, de 
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jobban szeretném Kassán, mert úgy láthatnám a' Nyomtatást, 's iga
zíthatnék rajta. — Hogy Erdélyi Leveleimet ő Nagyságának ajánljam, 
az nekem olly kedves, hogy azt remélni sem mertem. Abban meg
nevezhetem gyermekeidet, 's az elég. Tartalékod hogy őket nem kell 
az irigységnek kitenni, bölcs. Ezeket eggy beteg ember írja, virradta 

-előtt és fekve. Mihelytt felvirrad, feleségem viszi Ujhelybe, mert a' 
posta ma indul. — Az az ér vala bajom, melly bár erszényembe 
folyna! Derekasan tisztulok eggy hét olta, 's annál erősbb leszek 
azután. Mondd ezt, kérlek, lyányomnak, 's add által neki atyai áldá
somat. Édes barátom, az a' gyermek a' te házadnak fogja köszönni 
minden cultúráját. Én az Asszonyi nemben nem tudományt, hanem 
csak azt a' szép t i n c t ú r á t keresem, a' mit a' falun neveltekben 
nem szenvedhetek. Ha Zseni valaha anya lesz, által adja házadban 
vett cultúráját tulajdon gyermekeinek, 's képzeld melly jótéteit 
tevéi a' hazának, midőn engem boldogítál. Nincs szó, melly köszö
netemet fesse. 1 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 33. sz.] 
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Különös tiszteletű is bízodalmú Drága Jó Uram Director Ur, 
kedves barátom, 

Végre megindult raj tam minek erszényembe kellene 
folyni, 's már annyira jobban vagyok, hogy hosszas fekvésem után 
Vasárnap és kedden fel is kelhetek 's kimeheték. De annyira gyenge 
vagyok, hogy azolta ismét fekszem. « 

Eperjesre kell küldenem, 's kérem az Urat Director Urat, mél
tóztassék tudatnom, élek e vagy halok a' tudva való dologban. 
A' Majorosé sürgető. 

Én Terebesen Compossessorrá tevém magamat eggy szerencsés 
Csere által, melly úgy van téve hogy semmi esetben nem lehet 
nekem, káros. Kezdhessem csak a' mit akarok. Melly nyereség! 
Nem álom ez ; már az effectus megmutat ta kicsinyben. 

Nem bírom tovább a' tol lat : sokat kellé írnom, mert posta 

1 Jött 7-ik Február. 1824. — Dulházy M. jegyzete. 
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nap [van]. — Ajánlom magamat becses barátságába, 's maradok 
szíves tisztelettel 

Az Urnák Director Urnák alázatos szolgája 
30. Jan. 1824. K. F. 

Kivűl: Tekintetes Nyomárkay József Director és Táblabíró Űrnak. 
Ujhely. 1 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. Írod. Lev. 4r. 3. sz.] 
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Dulházy Urnák. 

Széphalom Január . 30d. 1824. 

Werfer Ur nem felel leveleimre, az Űr pedig úgy, hogy nem 
egészen értem- miben vagyok. Ha késik a' Munka, inkább Bécsben 
nyomtat tatom. Illő hogy az Erdélyi Levelek és Sallust valaha meg
jelenjenek : illő hogy rajta legyek, hogy az nekem minél elébb adjon 
hasznot. Ha Schade késik, vegyük azon betűket, mellyekkel a' M. 
Kurír nyomtattatik. A' Werfer Ur hallgatása egészen megzavar. 

Méltóztassék tehát Werfer Úrral szóllani 's engem pontonként 
tudósítani 

1.) Mikor lesznek itt a' be tűk? 
2) Egy héten hány árkust a d h a t ? 
3) Kell e a' b o r ? 
4) Árkusát 750 és Sallustnál 300 exemplárban papirossal 

eggyütt mennyiért nyomtat ja? 

Túl ezen tudnom kell, van e kedve kiadni a' Holnapos írást. 
A' mint látom, nincs. Hogy arra eggy pár ezer for. kellene, azt 
előre lehete tudni, és így mire való volt a' készület? Nem értem. 
De talán az Ur bővebb tudósítást adhat. Alig ha meg nem előz 
bennünket Pest. Első postával várom az Úr levelét. 

Ne Szilvás felé küldje az Ur az Ő Nagysága leveleit. Postán 
hamarább veszem, : s az nem kerül többe. Éljen szerenesésen édes 
barátom. Köszöntse a' lyányomat nevemben. 2 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r. 5. sz.] 

1 A külső lap, melyen a czímzés van, félig elszakadt. 
2 1824.—31ik. T. Kazinczy Ferencz Úr levele. Jött Február 6ikán 1824 Kassára. 

— Dulházy M. jegyzete. 
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Tisztelt kedves barátom, 

Gönczy Sámuel, ki Dietai Cancellistája volt a' Koronaőr Lónyai-
nak, most pedig Schönbornnak Fiscálisa Munkácson, előttem magasz
tala Lónyait, hogy soha sem töröl dolgozásain, Követtársán pedig 
csudálkozott, hogy mindég töröl. Én megszóllalék, hogy én is épen 
azt teszem, 's dolgozásimmal igen ritkán vagyok megelégedve, de — 
illik, nem illik, megvallanom — a' mit osztán sokat törlöttem, az t 
nagyon szoktam szeretni. — Hlyen az, a' mit itt küldök. Eggy holnap 
olta ritka nap az, a' mellyen a' hátulsó két harmad részét nem dol-
gozám újra, 's már most nagyon szeretem. Próbát teszek nálad és 
Gróf Aurélnál, hogy mint nyerheti-meg javalásodat, és az ifjú Grófét, 
ha tudnillik ez már ismeri Sallustot. Méltóztassál ennek a' kedves 
gyermekednek levelemet, és a' mit itt küldök által adni. Mellé 
teszem a' Schlüler fordítását és a' Thyvonét, hogy az ifjú Gróf 
ezeket és a' latin Sallustot összehasonlíthassa. •— De úgy hiszem, hogy 
Thyvont Ő Nagysága a' Mélt. Grófné és Comtesse Virginie is örömmel 
fogják olvasni: mert Thyvon Sallustot híven, tudósán, nagy gonddal, 
és igen szépen fordította ; és ha őtet a' latin Sallusttal össze nem 
hasonlítjuk, a' Thyvon Sallustja igen kedves olvasás lehet. Az a mit 
én Praefatiómban mondok, csak azt teszi, hogy régi írót moderni
zálni nem szabad, 's Szallusztot, a' saját-arczút, iwzönse'ges arczúvá 
tenni nem. 

Bár Sallustom megjelenhetne valaha! Az Erdélyi Levelekkel 
kevélykedve teszem a' mit parancsolál. 

Tegnap felkölteni ágyamból. Nem képzelheted melly beteg, 
vagy inkább, melly erőtelen vagyok. — 'S ez a' sok álmatlanság, ez 
a' sok gond! — Sógorom Revelátióját, Liquidátióját még nem lát tam. 
Beszketek, hogy rú t dolgokat leszek kénytelen felfedezni. Még Novem
berben is kértem feleségét levelemben, ne kényszerítsen, mert osztán 
nem én leszek a' vétkes. De mit lehet ott reményleni, a' hol eddig 
olly égre-kiáltó rútságok követtettek-el, és a' hol az én nyomor-
gásom' látása őtet jobb észre nem hajtotta ? — Én úgy szándékozom, 
hogy Allegátiómat Aszalay Úrnak felküldöm, de elébb hogy az a' 
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perbe béíratik, közlöm a' Sógorommal. 'S ha még erre sem hajlik, 
akkor megteszem a' mivel magamnak 's gyermekeimnek tartozom. 

Itt küldöm a' Dolinszky levelét is, de azon bizodalommal, hogy 
ha talán vétett is némelly sorában, némelly kifejezésében, hűségét fogod 
tekinteni, : s ezért vétkét elengeded. 

Nem régiben eggy Tyroliszi fiatal ember jőve fel hozzám. Üvegre 
mázolt Szent Képeket árúi, 's eggy emberem megveve tőle eggyet, 
"s midőn fizetni kellett, egymásba kaptak. Míg a' bevádlottat fel-
hívatám, tudakoztam tőle ismeri e Tyrólnak azon helyeit, a' hol én 
já r tam, 's e' szókra fakadt : Ah Uram dort ist keine Gerechtigkeit 
meh r ! — Nem ériettem. A' Gerechtigkeit alatt ezt értette : keine 
Freiheit, 's ez alatt ismét a" Tyról előbbi Constitútióját. — Hogyan? 
kérdem ; hiszen ti nem csak nem szítátok Napóleonhoz, sőt Austr iá-
nak hívei voltatok. — Elbeszéllé, hogy a" mint az ellenség el vala 
verve, azt mondák nekik, hogy őket fegyverrel foglalták vissza, 's így 
vélek azt tehetik a' mi tetszik. 

Én gyenge vagyok ; de ágyban sokat dolgozom, ha csak azért 
is, hogy elverjem gondjaimat. Elővevém tehát 15 Kötet Pandec-
táimat, 's minthogy abban minden eggyüvé volt írva, 's így keresni 
valamit sok időbe kerül t ; és minthogy sok haszontalanság volt 
benne, újra irám, általvivém az újba, a' mit megtarthaték. Némelly 
görögből vett darabjaimat félre tevém Gróf Aurélnak, de most nem 
lelem. Ha kezembe akad, által küldöm. A' mi itt megy, Bibliothe-
cárius D. Űré. 

Élj szerencsésen, tisztelt kedves barátom. Feleségem tisztel 
mind Téged, mind Ő Nagyságát a' Mélt. Grófnét 's a' Zseni kis 
Principálisnéját. Ajánljuk magunkat grátziátokba, barátságodba. 

Febr. 9d. 1824. 
örök híved 

Kazinczy Ferenczmpr . 1 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r. 33. sz.] 

1 T. K. Fer. Úr Levele. Jött Széphalomról Kassára Febr. I l ikén 1824. — 
Dulházy M. jegyzete. 
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Bizodalmas Drága Jó Uram Bibliothecárius Uram, 
nagy érdemű barátom, 

Q u a n t a d e s p e d e c i d i ! — Werfer Telegraphot akara 
k iadni : de Aspasiára nincs költsége. — Kár volt tehát szóllani 
róla. Vévén Werfer levelét, az Aspasia nevet Kovacsóczynak tanács-
Iám, ki effélét szándékozik kiadni. 

Schadénak a' Cicerója még nincs ; Garmondja nem is lesz. — 
És mégis úgy szándékozik kiadni valamit, hogy az megmutassa a' 
világnak, hogy Werfer Kassán is úgy tud, mint Bécsben. A' Manns-
feld Garmondja úgy illik a' Schade Cicerójához, mint eggy gyönyörű 
asszony öltözetében a' tafota az atlaszhoz. I mechte, konn holt ni. — 
Ne hidegítse-el az Ur erántam Wer fe r t ; de kénytelen vagyok mon
dani, hogy így kevés jót reménylek. 

Kérem Werfert, hogy nekem ezeket: 

Sallustius. Cura Pottier. Paris, 1823. — és 
Sallust, übersetzt von Neuffert. Leipz. 1820. 

rendelje Wiegand Urnái. Ha nem tette volna, az Urat kérem e" 
barát i szolgálatra, 's indulatosan kérem. 

Ma sokat írtam, el vagyok nagyon fáradva. Véget vetek tehát. — 
Nevessen az Ur azon a' mit itt küldök. De ez újabb dolgozásom 
szerint megyén sajtó alá. 

Ajánlom magamat becses barátságába. 
Febr. 9d. 1824. 

Febr. lOd. 

Fel kellé bontani levelemet, mer t ma hozák vissza Ujhelyben 
eggy holnap olta heverő pakétomat. — Tegyen az Ur próbát, Werfer 
Ur ezen szép Meséket nem nyomtatná e a' maga nyereségére, de 
úgy hogy a' szegény Szigethinek legalább száz exemplárt adjon ? 
El ne vesszen, az Istenért. 

Kivűl: Dulházy Úrnak, és Werfer Károly Typographusnak. 1 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 5. sz.] 

1 1824—32ik. Kazinczy levele. — Dulházy M. jegyzete. 
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Előbeszéd Sallustomhoz. 1824. 

Sallustot itt nyomban követi Cicero. Két fő dísze a' Latium 
nyelvének, Hellásznak két nagy nevendéke, kik annak koronás fijaival 
bátrak valának megvívni, 's szép nyelveket az ő követések 's az 
őtőlök szedett zsákmánylások által még szebbé tevék, honjokat hal
hatatlan dolgozások által megdicsőítették; méltók kiknek képeik 
egymás mellett álljanak. De túl azon hogy mind kettejét eggy nép
nek halljuk szóllani szavaival, egymáshoz kevéssé hasonlítók, 's ez 
amannak, amaz ennek épen ellenkezője. 

Cicero úgy szóll mint Rómának minden más fija, de lelke
sebben, de több tudománnyal, több gonddal : Sallust a' hogyan senki 
nem más, de meghaladva minden mást. Cicero szabadon ömlöng : 
Sallustnak nyelve verdesett ; nem őt viszi a' beszéd, hanem ő a' 
beszédet. Cicero bőven szeret áradozni; neki a' sima kedves, a' 
kigyalúlt ; mesterségét, gondjait, még a' hol fél napokat pazarla is-
két három sora' kisíkárlására, szerényen rejti-el: Sallust darabos, 
de az ő darabossága kecsesebb és kedvesebb a' mások simaságánál; 
ő nem rejti-el gondjait, sőt azon van hogy Olvasója magát minden 
szava, minden fordulása álial váratlanul érezze meglepetni. Amaz meg-
elégli a' szokottat, a' mit minden érthete, 's eggyszerre érthete, 's az 
illyet csak nemesí tget i : Sallust kevély értetni mindentől ; végig r ö p -
kedi az egész kört, eggyesíti a' mait, a már avulót, az újat, mihelytt 
az illyen magát szépség, hathatóság, ollykor csak a' szokatlan arcz 
által is ajánlja ; makacs ízléssel válogatott szavait makacs ízléssel 
fűzi össze, 's természeti kecseit kaczér fortélyok által nevelgeti. 
Benne eggyütt a' Cátói rusticitás és a' Gabinuszok' asszonyos czif-
rája; a' férjfias és a' puhult, a' hon és az iuegen, a' később kor ' 
vidám színe és a' hajdani famar, a' nemes és a' nemtelen, a' tör 
vényszeres és a' vétek, 's eggyike nem ritkán a' másika mellett, de 
mindég bajban, mindég kellemekben gazdag méltósággal. Cicero vál
toztatja színeit: Sallust a' maga komolyságából soha ki nem lép, 
de az ő komolysága mosohgó. És neki épen ez a' komoly arcz, 
ellenkező eggyezésben a' Sybarita-piperével adja azon méltóságot, 
mellyet a' szintén úgy tömött, de nem vidaman-sötét, hanem búsan-
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fekete Tacitusz is csak úgy tuda meghaladni, hogy utól-érni ugyan 
távolról sem tuda. 1 Cicerónak arczában szépség van és erő; az és ez 
eggy mértékben, nyugalomban : a Sallustéban csak szépség, de erő 
á l t a l ; a' ravasz a' szépséget alá veté az erőnek, de csak hogy majd 
egész hatással törjön elő, 's az erőt feledtesse, mellynek, a' mint 
látszhatnék, egyedül keresé ragyogását. A' Cicero Múzája halad tárgya 
felé, mint a' kinek dolga van 's nem is óhajt te tszeni : a' Sallusté 
úgy tesz, mintha nem volna dolga, 's csak látatni akará magát. 
Lépdel, nem siet — et vera incessu patuit dea. 

Cicero nem fogja megfárasztani elkészült fordítóját; igyekeze-
t imet Sallust harmincz esztendők olta játszodozza. Bár millyen az, 
a' mit belőle csinálni tudtam, ideje kieresztenem kezeimből; békét-
lenűl magammal még mostan i s : de mint Conti mondja Galotti 
Emíliában, hogy tudom itt mi veszett-el, miért veszett-el, és miért 
kellett elvesznie, az viszont megbékéltet magammal, és, a' mint 
reményleni merem, mind azokkal, kik a' régiek' és újak nyelvét, 
mellyeknek számában a' miénk nagy szépségekkel ragyog, ismerik. 

Mik mind ezek a' Hellénekéhez és Latinokéhoz képes t ! és 
melly nehéz az újak' nyelvén adni, a' mit azoknál találunk! 

Beszédünk el van halmozva a' többére egészen haszontalan 
articuluszokkal, mellyeket a' Latiüm' nyelve, mint az újak köztt az 
eggy szláv, kára nélkül nem ismer. Az a' sok M, az a' sok melly, 
az a' sok hogy a' régiek fordítóját minden sornál elakasztják, 's az 
-ő beszédek' gyönyörű szövedékét összetépdeltetik. Ezek irígylést-
érdemlő szabadsággal, nem féketlenséggei hányhaták-el szavaikat; 
adjectivumaik hol előtte hol utána állhatának substantivumaiknak, 
a' hogy azt érzékeny fülök tanácslá: az újaknál mindennek ki van 
szabva helye, és ha mostani társainkhoz hasonlítva szabadok vagyunk, 
amazokhoz képest szoros bilincsekre verteknek érezzük magunkat. 

A' régiekkel a' Részesülők és a' Határozatlan' szép Elmúltja, 
mellyet mi épen nem mondhatunk, szomszédink csak több szók' foldo-
zásival szerencsésen kerülheték-ki azt az alkalmatlan hogyot, 's sok 
jelentésű particulájik örök játékban lebegnek, eggyike másikát válto
gatván, beszédekben: nálunk ezeknek jelentések mindég eggy, 's itt 
nincs a' szép játék. Az ő Hajtogatásaik, Ejtegetéseik, Sexualitások 

1 Tacituszban inkább érezteti magát az erő: a' szépség Sallustban ; Tacitusz 
fekete, komor, bús : Sallust sötét de vidám; Tacitusz vasból van pó'rölyözve, erős 
nehéz kézzel, de gondossal: Sallustot erős, de könyű kéz a' legfejérbb már
ványból teremtette; amaz eggy Herculesz : ez eggy Apoll. — Kazinczy F. jegyzete. 
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más meg más végzeteket hozának elő, míg a' mi füleinket szüntelen 
azon hangzatok verdesik. A' mit iskoláink Virágos Syntaxisnak mon
danak, tiltott portéka az új nyelvekben, 's mi meg nem foghatjuk, 
hogy az Enalage díszt adhasson a' beszédnek, holott hazud, 's egyebet 
mond mint a' mit mondania kellene; hogy tűrni lehessen az Ana-
colulhont, melly vétkes gondatlanságra mutat, 's előt és véget eggye-
zésbe nem hoz, 's restelkedünk érteni. Innen az, és inkább mint 
ki hihetné, hogy a' régiek szóllásaiban minden virít és mosolyg, 
midőn az ugyan-azt mondó újak szóllásán minden kopasz és puszta; 
hogy nálok, mivel nem rettegek a' nehezet, most a' nehéz is könyű, 
's a' mindennapi és a' közönséges is új : ezeknél a' könyű is nehéz, 
az új is mindennapi és közönséges; hogy nálok a' prósai beszéd is 
poesisz' szinét visel i : nálunk a poesisz is prósa. Nyelvünket, ízlé
sünket elrontá az a' boldogtalan Metaphysica. 's nekünk nem a' 
szép kell a' mi a' Hellénnek és a Hellén' tanítványának minden 
volt, hanem a' törvényszeres, a' józan, a' folyó, mellyet megtévedve 
természetesnek mondunk, és a' mit a' restelkedő és félig elszunya-
•dott Olvasó is é r t ; 's rettegvén, a' mi erőnket gyakorolhatná 's a' 
gyakorlás által nevelhetné, elgyengülésünkben maradunk. 

Ennyire külömbözvén Nyelv és ízlés a' régieknél és újaknál, 
mint viszont az újak e' két tekintetben egymás között, a' ki régieket 
önt-által új nyelvbe, vagy az új nyelvet áldozza-fel az írónak, vagy 
az írót az új Nyelvnek, 's ezeknek eggyike rosszabb, vétkesebb a' 
másikánál. Mert a' mit a' fordítóktól látunk kívántatni, hogy a' 
dolgot kapják-fel tisztán és teljesen, 's adják mint magokét, bölcs 
tanács a' Didaxisz' körében, és igazságos: a' mesterségében nem 
a z ; itt nem a' dolog, itt a' dolgozás 's az író kívánja a' fő gondot. 
Nem azt adni, a' mit a' csudált író ada, hanem az ellenkezőt, 's 
azért nem azt, mer t mi nem úgy szóllunk — mintha úgy szóílott 
volna más még ott is — annyi mint őtet a' maga Sallustságából 
egészen kivetkeztetni. Ám vegyük-el tőle azokat a Thucydideszi és. 
Demosthenészi formákat, azt az ő izzadva-keresett kevés-szavúságát, 
azokat a' merész és sűrű graecismuszait *) azokat az ő archaissálá-

*) Cortius ereditissimo Commentario egregie ostendit, latinitatem illám quam 
pro graeca, • obsoleta, aspera habere doctus fuerat, a Cicerone, Livio, Tacito, 
etiam adhibitam esse, úgymond Burnouf. — Nem perlünk Cortéval; de a' mondás 
«sak még is görög tehát, és elavult, és darabos; 's ezek mintegy magokat-felejtve 
vevék-fel, a' mit ez szinte keresett. Innen az, a' mit Scaliger. — Kazinczy F. 
jegyzete. 

Kazinczy F. levelezése. XIX. 3 
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sait, szó és szóllás-faragásait; azokat a' Görögöktől eltanult igitur-
okat a' beszéd' elején, azokat a' csatló, nem elválasztó sed-ei t ; sőt 
vegyük-el csak azt az odoS-t, coloS-t, plebEs-t, senat!-t, m a x ü m u s - t ; 

incipitUR-t, és a' mi efféle babonás szavakkal élni szeret, mellyekért 
csak dolgot néző Olvasója, mint gyermekes piperékért, még pirul 
is az ő képében, 's mondjuk-meg, hová leve beszédéről az az innepi, 
az a' fenntebb szín, mellyet, ha mind ez talán vétek is, annyira 
szereténk, csudálánk ? hová leve az a' méltósággal eltölt lépdelet, 
melly bennünket új meg új formákkal lepe-meg minden szavában,, 
minden fordúlásiban ? hová az az ő kényes lassongása ? 

Elnézni, mit csinálának vele mások, kötelessége később for
dítójának, mer t innen fogja láthatni, mit kelljen vagy követnie vagy 
kerülnie, 's azt én el nem mulasztottam. A' kevés-szavú, a' komoly 
és vidám, a' darabos és sima, a' szerény és kaczér, az egyedül 
tanúit Olvasót kedvelő Sallust a' Francziáknál, kik mindent csak a' 
magok színekben tudnak szeretni, és az idegent, bár szebb mint 
az övék, nem tűrik, eggy bőv-beszédű, síma-beszédű, csillogó, villogó 
francziává van által változtatva, kit gyermekek is folyvást olvashatnak; 
's így az ő Sallustjok úgy nem Sallust, mint a' Delille' gyönyörüen-
dolgozott Virgilje nem Virgil. így tevé őt a' híres Alfieri nagy tudo
mánnyal, szertelen gonddal, tiszta-beszédü Olasszá; így Don Gábriel 
spanyol Királyi-Herczeg, nemzete' arany korú Irójinak hű tanítványává: 
így a' németek, kik csudákat tőnek a' fordításban, és a' kiknek hős 
erejek magát Woltmannban, ki Tacituszt is lelkesen fordította, i t t 
is kinyilatkoztatá, csak tiszta-beszédü németté. Jól mindnyájan, nem 
is tudnánk, mit lehetne, például franczia nyelven dolgozott munkától, 
mint hogy beszéde franczia legyen, inkább kívánni; 's mi haszon és 
mi öröm lehetne abból, hogy eggy beszéde' szépségéről elhíresedett 
munkát kificzamlott, elcsigázott, fás és holt nyelven adjunk. De h a 
ki Sallustot ismeri, 's úgy ismeri a' hogy illik, meg fog e elégedni 
olly fordításával, mellynek nyelve a' Cicero' és Líviusz', a' Caesar 
és Tacitusz' fordításáétól nem külömbözik? meg e eggy ollyannal, 
mellynek abban áll minden érdeme, hogy a' két háború' tör téne
teit a' szerint a' hogy azt Sallust hagyá, de nem Sallusti hangon, 
elbeszélli ? 

De az Olvasók' nemei külömbözők, külömbözők tehát szüksé
geik is, 's a' dolgozás becsét czél és haszon szabják-meg. Ha ki a' 
Latium nyelvét nem tanulta, 's óhajtja tudni mit beszéli Sallust 
Catilina és Jugur tha felől, olvassa Thyvon-t, Dureau de la Malle-t, 
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Le-Brűnt, Mollevaut-ot, 's a' Francziák felé sántítgató német Höcköt.*) 1 

Ha ki belé kapott a' nyelvbe, de nincs eléggé gyakorolva Sallustot 
is érteni, 's azt a' tudós lomot, mellyel Wasse, Gorte és Havercamp, 
's most Gerlach, Sallustot két három vastag Quartántokra dagasz
tották, minden szó, minden szóllás mellett, megtekinteni kifáradott, 
olvassa-meg a' betűhöz tapadt 's Sallusttól eltávozni rettegő, tudós 
és hideg Schlűtert, kinek iskolás hűségű fordítása nem egyéb mint 
folyó beszédbe öltöztetett notae perpetuae. Ha ki a' lelkes írót eggy 
rokonlelkű fordítótól akarja hallani, ollyformán, a' hogy a" történetet 
eggy új, eggy olasz, spanyol, német Sallust beszéllené, de arra hogy 
Sallust, a' nagy Nyelvmüvész, mit csinált, semmi gondja, olvassa 
Alfiérit, a' spanyol Infant-ét, 's a' nagytűzű Woltmannt, 's elérte a' 
mit óhajtott. De az csak félig ismeri a' nagy Rómait, a' kinek ő 
igy adat ik; mert ha Sallust örök dísze is a' Historiographiának: mi 
úgy hisszük, hogy, mint Nyelvművész épen nem kissebb; úgy hisz-
szük, hogy ha érdemié a' Római Történetírók' fejedelmének nevez
tetni, azt is érdemli hogy mi őtet itt a' Római Prósaieuszok Virgil
jének nevezzük-el; mert valóban az. 

Ha való, hogy szerencsésnek egyedül azt a' fordítást mond
hatjuk, melly igazi mása a' maga előképének, feltévén mindég hogy 
az előkép méltó e' gondra, melly Sallustnál nem lesz kérdés : úgy 
az ő fordítójának mind a' Történetírót, mind a' Nyelvművészt adni 
kell, még pedig az szerint, hogy a' Különöző itt is Különöző, 's a" 
kedves Különöző itt is kedves Különöző legyen. Ügy az ő fordító
jának mernie kell a' maga nyelvében a' mit Sallust mere a' magáé
ban ; úgy neki azon apróságoknak nézett nem-apróságokat másolnia 
kell, valahol nyelve' körében talál valamit, a' mi hasonlító hatást 
teszen, 's nem hideg mikrológiával, nem egyedül azért mivel úgy 
találja az írónál, hanem mivel ezek a' nagy írót a' maga igaz 
arczában festik, 's beszédére megmagyarázhatatlanul, és mégis mélyen-
érezhetőleg, fényt öntenek. Minél hűbben ragadja-meg a' Másoló, és 
minél nagyobb számban az előkép' saját eggyes vonásait, dolgozása 
annál hasonlítóbb lesz, csak osztán ezeket a' Művész' szellemében 
mossa-eggyüvé, hogy dolgozásán az előkép' igazi színje ömöljön-el. 
Erre kell törekedni, nem oda, hogy a' régi, és már régisége által is 
tiszteletes munkából annak tiszteletlen, gondolatlan sőt elmétlen iga-

1 A csillag az eredetiben is itt van : de a megfelelő magyarázat hiányzik 
mellőle. 

3* 
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zítgatásai által olly festést adjunk, melly magát a' fel nem avatott 
szemnek ajánlhatja. így adják a' Morghenek és Millerek 's Longhik 
a' magok rezeiken a' XVI. század' Mestereinek dolgozásaikat már 
régen elavult alakjaikban, a' nagy Mesterek sajátságaival, nem ritkán 
makacs szeszeivel, de a' mellyek jelentés nélkül nincsenek ; keveset 
aggódván azoknak ítéleteken, kik tudni akarják tőlök, ha idétlen 

. hűségekkel oda czéloznak e, hogy a' maiak is úgy fessenek ; 's nem 
értik, hogy ha czélzások nem ez volt, mi szükség vala a' régibb 
időknek e' jól gondolt 's lelkes, de fás, feszes, száraz gondolkozá
saikat, nekünk csak bosszantásunkra 's ízlésünk' megtévesztésére, 
ismét kiadni. A' betű öl : lélek az a' mi elevenít. De a' betű lélek' 
képe, és mivel az, kívánhatja a' tisztelést, 's kívánja. 

Én Sallustnál ezt az ő módjokat követem, nem Cicerónál is, 
kit az Olvasó a' második kötetben vészen, 's miért nem Cicerót is, 
nem szükség mondanom. Fordításom ellen két kifogás fogja magát 
hal la tni : eggyik, hogy ennek beszédét szenvedhetetlenné teszi az 
egymást érő latin szóllás; melly ha jelentés nélkül esik, kérdésen 
kívül rosszul es ik ; a' másik, hogy Olvasója némelly helyeken a' 
magyar beszédet kénytelen lesz a' latin textus által magyarázni 
magának. 

Ugyan e' vétkekkel vádiák a' Voss Homérját is a' németek, de 
már ma nem vádolják, vagy nem egyébként mint hála' érzésivei. 
Ezek Sallustban sem igen tűrik azokat az egymást-érő graecanica 
szobásokat, és azt a' homályt, mellyet csak a' Thucydidesz' és 
Demoszthenesz' helyei tesznek érthetővé, mert nem értik, hogy a* 
homályos hely a' magyarázat után annál nagyobb fényben fog csil
logni. Ha fordításunk ezen homály mellett, nem marada minden báj 
nélkül ; ha Olvasóinkat a' Római szín' és a' Sallusti arcz' látatása 
által meglepheti; ha azoknak nyerhetné meg javalásokat, kik a' szük
séges vagy szép újtól nem irtóznak, és Sallustot közelebbről ismerik; 
a' vád meg nem pirítana. Van eggy neme a' fordításoknak, mellyben 
•a' Nyelv' és ízlés' barátja nem a' fordítás' nyelvét olvassa, hanem 
az eredeti munkájét, és így a' magyarban a' latint. Ennek olvasója 
az eggyik nyelvet összehasonlítja a' másikával, 's látni akarja mit 
bír-el, és mennyit bír-el, az új a' régi után, hogy ez amazt melly 
szerencsével követheti, inkább e mint az egyéb újak vagy keve
sebbé ; és, ha talán a' nagy író erejét 's szépségét nem szerencsét
lenül látja áltsugárzani a' fordításon, örömében hogy az általa sze
retett új nyelv ezt bírja, felejti, hogy a' fordító, emelve a' nem 



4297. Febr. 9d. 1824. 37 

közönséges nyelvű író által, annak példája által védve, nem közön
ségesen szóllott; 's én azt tettem czélommá. 

Az illy Olvasók' száma kétségeken kivűl nem nagy: de gondot, 
ügyeimet a' kevesek is érdemlenek. A' ki franczia ízlésű fordítást 
óhajt, ebből könyű munkával csinálhat újat, 's nem szükség hogy 
a' Római munka légyen szeme előtt ; elég lesz, ha a' francziát 
követi, vagy Höcköt. Csakhogy örömét azon emlékeztetéssel kell 
megzavarnunk, hogy az illy fordítások egyenesen ellenkeznek a' régiek 
olvasásának czéljával. Azokat nem annyira a' dologért kell olvasnunk, 
mint ízlésünk' nemesítésére, 's elérhetjük e a* czélt, ha nem mi 
lépünk-fel ő hozzájok, hanem őket vonjuk örök gloriájokból le 
magunkhoz ? 

Mindég gyanús marad azonban, hogy én itt azt tevém, a' mit 
az új nemzeteknél Sallustnak eggy fordítója sem teve, vagy csak a' 
legelsők, 's ezek nem felállított e lv-okokból , Grundsatz. hanem 
ügyetlenségből, nemzeti nyelvek akkor még gyalulatlan lévén. De 
ha mi tehetjük a' mit azok nem tehetnek, úgy örvendenünk-kell, 
hogy a' szép Nyelv eggy eddig talán nem eléggé ismert fényében 
ragyog. 

Ez még most is viseli azon szerencséjének némelly jeleit, hogy 
nekünk a' Róma' Classieuszai hosszúabb időkig valának eggyetlen 
tanítóink mint az újabb világ' egyébb nemzetinek, kik korábban 
tanulának magoktól mint illett, a' nélkül hogy Hellének, a' nélkül 
hogy ők is Istenek' választottjai voltak volna, 's a' régieket nem ma
gokból ismerik, hanem nemzeteknek ízlése szerint elvizezett fordí
tásaikból. 

Neveié szerencsénket, hogy mi akkor emelkedénk, midőn Olasz, 
Franczia, Spanyol, Ángoly a' fő tetőt régen elérték, és, mint eggy 
magát már kiszűlt anya, újat tenyészni megszűntének, vagy mint a' 
későn, de nagy lélekkel feleszmélt német, oda hatalmas lépésekkel 
közelítenek. így mi az ő példájukon láthatánk és láthatjuk, nekünk 
mi árt és mi haszná lha t ; így mi az Eggyszinüség' útjától, melly 
azért veszedelmes, mivel magát szeretteti, őrizkedhetünk. De én 
ugyan e' két szerencsénknél sokkal nagyobbnak képzelem, hiszem, 
vallom, a' harmadikat, melly annak talán kevés által fog tekintetni; 
azt, hogy velünk Rajnis, Baróti, Révai a' Római lant' zengését meg
kedveltetek, 's a' r ímes verselés mellett megtanítanak, szeretni a ' 
rímetlent is. Mert midőn arra indulánk, hogy egészen a' Francziák 
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tanítványaivá legyünk*) 's szépnek csak a : könyüt, folyót, simát, 
világost, józant tekintsük : ez az eggy csatla szorosbban a' régiekhez, 
kik nem illyenek, 's most már örökre elválaszthatatlanul. így az 
Eggyszinűség' útjából ki vagyunk kapva, 's nemzetünk' Géniusza 
eggyaránytt követvén az öt új és a' két régi nemzet ' nagy példá
nyait, hatalomban fejti-ki erejét, saját arczát, míg majd, segélve 
Isteneitől, ragyogva futja tanítójival szép futását. 

Sallustot a' Francziáknál többen mint húszan, a' Németeknél 
közel húszan fordították: én őtet itt csak harmadik adom még. 
A' mi máshol megtörtént, itt is meg fog; nem sokára többen fogják 
próbálni erejeket a' Hasonlíthatatlanon, Eggyetlenen; 's a' későbbek 
feledtetni fogják a' korábbiakat. Légyen annyi esztendei gondjaimnak 
az a' jutalma, hogy szerencsésebb követőm, belé tanúiván a' Zrínyi 
Miklós Hadi-Tudománya' nyelvébe, 's többet mervén a' hol illik 
mint én mertem, megszelídítvén beszédemet a' hol darabosabb valék 
mint kellé, 's elszeldelvén a' mi régibb dolgozásimból ide tőlem meg 
nem sejtve csúszott, úgy adja nekünk a' fél-Hellén Rómait a' hogy 
őt az új nemzeteknek eggyike sem bírja, eggyike sem bírhatja. 

Méltóságos 
Gróf Dezsőffy Aurél Urnák 

Kazinczy Ferencz 
szíves tiszteletét. 

Én minden dolgozásim köztt Sallustot nézem annak, a' kin 
legkevesebb szerencsével igyekeztem, de minden dolgozásim köztt 
is épen ennek örülök leginkább ; mer t a' hol eltaláltam, a' mit nem 
volt lehetetlen eltalálni, érzem mint kellé küszködnöm, hogy ebben 

*) Nem lehet semmi szebbet, simábbat, görgőbbet, lelkesebbet képzelni, 
mint a' franczia nyelv a' társasági életben és a' társasági élet' nyelvén írt mun
kákban. De halljuk a' mit róla Voltaire mond: 

Notre langue un peu sec et sans inversions 
Peut-elle subjuguer les autres nations ? 
Nous avons la clarté, Fagrément, la pistesse [!] ; 
Mais égalerons nous a l'Italie et la Grece ? 
Est ce assez en effet d'une heureuse clarté, 
Et ne pechons nous pas par l'uniformité ? 

A' mint már Yorick epével, de igazán megjegyzé, a' népnek 's nyelvének az á' 
baja, hogy nagyon komoly, józan, 's változást nem szerető'. — Kazinczy F. jegyzete. 
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az új nyelvben a' réginek azt a' báját által sugároztassam. : S midőn 
némelly helyeken azzal hízelkedem magamnak, hogy nem valék 
szerencsétlen, a' Mélt. Grófot óhajtottam Olvasómnak, ki mind a' 
Thucydidesz, mind a' Sallust' nyelvét érti, de talán sem eggyiket 
sem másikat nem ismeri még. A' Németek kevélykednek a' magok 
Woltmannjokkal, de ha ér valamit ítéletem, a' magyar azt jobban 
•adhatja, mint még a német is. Most csak Élőbeszédemet küldöm,' 
""s kérem a' Mélt. Grófot alázatosan, engedje azt Németh Úrral is 
megolvasni. 

Kedves volna nekem, ha valamelly botlásomat kimutatnák. Ez 
.az Előbeszéd legalább azt mutatja, hogy szerettem Sallustot, 's vele 
megismerkedni igyekeztem. — 

Bizonyosan kedvét találom a' Mélt. Grófnak az Erichson görög 
Epigrammájival, 's szeretnék jelen lenni, mikor megolvassa ezt : ovx 
ojd-eho XaoiSa fiov [!] etc. mellyet én a' régiség' eggyik legelső szép
ségű darabjának tekintek. De minthogy e' nemben csinálok holmit 
magam is, alázatosan kérem a' Mélt. Grófot, méltóztassék azt nekem 
minél elébb vissza küldeni. Éljen szerencsésen, édes barátom, imádást 
•érdemlő szülejinek örömére, a' hazának nagy reményére, 's méltóz
tassék engemet kedvező emlékezetére. —• 

Széphalom Febr. 9d. 1824. 

[Eredetije a kolozsvári egyetemi könyvtárban.] 

4298. 

Guzmics Izidor — Kazinczynak, 

1824. Febr. 9 « 
Kazinczy Ferencznek Guzmics Izidor. 

Jó ideje, nagy érdemű Férfiú, hogy a' Szallusztod előszavából 
küldött darabot vettem. Feltettem magamban, hogy addig nem fele
lek, míg az eggyik leveledben említett magyar fordítást el nem 
olvasom, 's azt az eredeti texttel, 's a' te előszavaddal összenézem, 
's nem látom, mennyivel ígérhetünk magunknak tőled többet, mint 
amattól nyertünk. A' mint kezembe vettem, 's áltforgattam, már is 
elrezzentett az eredeti text' lapjain a' sok vacuum hor rendum; már 

1 A kelet Kazinczy F. jegyzete. 



40 4298. Guzmics Izidor. 1824, 

is kezdem gyanítni, mennyit veszthetett a' magyar Szalluszt az: 
eredetinek kerek-rövidségéből. Elolvastam egészen, annál örömestebb, 
hogy Szallusztot eddig egészen nem olvastam; 's úgy találtam, a' 
mi különben is természetes dolog, hogy az eredeti rövidséggel veszett 
az eredeti csín is. Nem szeretem, ha remek munkához nem remek
kezek nyúlnak. Már gyermek koromban tudtam bosszonkodni, hakí 
fordítását legalább is annyi sorral végezni nem tudta, mennyiből az 
eredeti á l lot t : mindannyiszor pirultam nyelvünk mia t t ; nem érvén 
akkor még fel eszemmel, hogy a' hibának nem épen a' nyelvben 
kell lenni, lehet az a' fordítóban is ; 's hogy a' nyelvet egy ember 
nyelvéből ítélni nem kell ott, hol fogyatkozásról van szó. 

Ha Előszavadból, 's eddig ismert munkáidból szabad ítélnem, 
nem csak reméllem, de bizonyosan is tudom, hogy a' te Szallusztod 
hosszabb az eredetinél nem lesz, 's csinatlanabb bizonyosan nem. — 
A' két Római classzicusznak irói kharakterisztikájokat melly röviden, 
's melly teljesen, melly szépen ad tad! Arról lett szó, ha az Ítélet 
magadé e ? Többek előtt olvasám-fel. Egy, kiről fel nem tenném, 
mindjárt a' hasonlításnak elején arra emlékezett, hogy ezt már olvasta. 
«így nem, mondám, így bizonyosan nem, különben az Ítéletben két 
tiszta fejű Férfiú, miért ne jöhetne-össze ?» Ment, 's Szallusztját 
hozta-el; 's felveté Szallusztnak Cicero ellen, 's viszontag tulajdoní
tott kétes mocskolódásaikat. 'S kaczagtunk. — De te miféle segéd 
munkát vársz ? "s mi végből ? Megbocsáss, nem ért lek; azért, ha 
értnem kell, ird-meg világosbban. 

A' vallás' különbsége a' mi szomszédunkban — Sághalmon — 
egy szomorú tragoediat szült csak a' napokban. Egy közönséges 
nemes lutherános legény egy pápista szolgáló leányzót akar t elvenni; 
annyira mennyire már meg is volt közttök az eggyesség. Azonban 
a' leány magától e, vagy másoktól indítatván, elállott, 's egy pápista 
legénnyel jegyzetté magát le [!]. A' harmadszori hirdetés volt még 
csak hátra, midőn a' luth. legény pisztollal és késsel a' leány' szál
lásán megjelent: először is a' ház' asszonyát lőtte agyon; azután 
pedig már a' pad alá szökött leányt szúrta hasba késével, hogy : 
«ha övé nem lehet, másé se legyen». A' leány még él, 's ugy 
mondják, a' szúrás nem veszedelmes. A' gyilkos' tettéből azt hoz-
hatni-ki, hogy a' legény az asszonyt tar tot ta a' lebeszéllőnek l enn i ; 
a' hir a' szomszéd Pázmándi anyatemplom' papjáról mondja e z t : 
's millyen az ember, kitelhetett tőle. Akár-mint van a' dolog, elég; 
az, hogy a' leány elállásának oka a' vallás-különbség. 
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Én, édes Barátom, Theokrithez már megkészítettem az élő
beszédet, közlöttem is Horvát és Thaisz Endrékkel, különösen pro-
sodiám miatt. Te vele bizonyosan meg fogsz elégedni, 's neked elég 
annyit mondanom, hogy annyi szabadsággal éltem, mennyit a' vájt 
fülek engednek; nem akarván a' mindent latszámra adó 's vevő 
grammatikusoknak a' gondolatot feláldozni. Miért is ne élhetne a' 
poéta szabadsággal ott, hol a' beszedők, hol az irók különböznek? 

Mint foly Megyédben a' dolog? A' Szakiak, hallom, Amadé-
jókkal rútul bántak. 'S egy szomorító újság szárnyal részünkén, hogy 
t. i. némelly Bars, Zemplén 's más megyebéliek a' nem rég felfede
zett olasz össze-esküvésben részt vet tek! Te jobban tudhatod, kérlek 
nyugtass-le. A' magyar nem olasz. —• Győrött bizonyosnak tartják 
a' Diétát. Adná Isten, hogy egünkről oszlanának-el a' rémítő fellegek, 
és békességben szerethetnénk a' hazát, 's egymást, bátor szeretjük 
így is. Lassú Istvánt szeretném ismerni. — Mikor tellyesedik forró 
kívánságunk ? Mikor, mikor fogjuk ölelhetni egymást ?! Élj addig 
boldogul ! Pannónia ' hegyén Febr. 9. 1824. 

[Eredetije a sz. Benedek-rend pannonhalmi könyvtárában.] 

4299. 

Jankovies Miklós — Kazinczynak. 

Pest d. 10. Febr. 1824. 

Kazinczy Ferentz Baráttyának 
szives tiszteletét 

W. Jankovics Miklós! 

Salust fordításában helyheztetett szorgalmadat, és állandósá
godat mennyire betsülöm, nem szóval de tselekedettel be-bizonyí-
tani kívánom. Don Gábriel Spanyol Salustja már kezemnél vagyon, 
a' mint ezt jelentettem Vitkovicsnak, miért késlelteti el vitelét, nem 
tudom — t a l á n a' 40 tt. aranyos Beversalis miatt, mellyet a' munkák 
elveszte esetére tőle kértem ; mert a' magam Salustját is in M[anu] 
S[crip]to Membranaceo ex exemplari Corviniano hozzá kívántam adni. 
— Ezen Manuscriptum egyebet a' Jugurtha, és Catilina nádjainál magá
ban nem foglal, és a mint láttszik a' XIII. században szép deák 
gömbölű és nem Németh Gothicus betűkkel írattatott . De talán a' 
Textus külömbsége úgy sem tárgya foglalatosságodnak, azért azt 
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nem is kivánod, hogy a Godexet lekűldjem, és' így tsak a' Spanyol 
editiónak léküldetését sürgetni fogom. — Azt még is Barátságodtól 
esedezvén, hogy Mátyás Salustját melly in Manuscripto Godice Mem-
branaeeo nálam vagyon, megemlítsed, mivel az én Bevezetésemben 

-azt panasziám hogy Magyar Országban Salustnak tsak egy kézira
tára akadtam a' Bazini Prédikátornál — azon számos példányokon 
kívül, mellyeket Sámboki öszve gyűjtvén, a' Bétsi Csász. és kir. 
Bibliothecának hagyott. Tsak minapában olvasám ezen ditső Philo-
logus és Archeológus Hazánkfiáról, Justus Lipsius Epist. Miscellan. 
Centur. I. Ep. 2. gyűlölséges í téletét; plus Famae, minus kabint 
doctrinae. 

Hanem attól félek Barátom, hogy minél taaitis senescimus 
annis, és így mint Virág emlékeztet élni sietnünk kell, valamelly 
irigy, és kegyetlen Sors Ditső Pályafutásodban meg ne gátollyon, 
azért ha ennek sietőbb el érésére részemről segéd lehetek, parantsoly 
velem, nem tsak mint Barátoddal — hanem mint Veteranus Tudós, 
hozzád képest szinte tsak initiatus Tyróval — mint Hazafi, Hazafi
val — mert nem tsak neked, hanem általad Hazámnak és Nemze
temnek is együtt áldozom buzgó szolgálatomat. Ki addig is mig a' 
Könyvnek el küldése mellett ujjobban szóllítlak, vagyok Neked, 

Mindenben kész szolgáló Barátod 
W. Jankovics Miklós. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 28. sz.] 

4300. 

Kazinczy — B. Bánffy Lászlónak. 

Méltóságos Báró, Cs. K. Kamarás, Gubern. Secretárius 
Úr, nagytiszteletű Méltós. Uram ! 

Erdélyi Leveleimben a Bethlen és Teleki házak genealógiáját 
-adom, nem táblákban, hanem históriai előadásban; s nem hallgatha
tok a Bánffy házról. S kitől remélhetném azt nagyobb bizodalom
mal, mint a Méltós. Úrtól, mind azért, mert annak tagja, mind 
mivel a Hisztóriai pályán megyén nagy czéljai felé? Alázatosan 
kérem a Méltós. Urat, méltóztassék azt nekem megküldeni, félre 
tévén itt a modestiát, melly nagyon szép tulajdonság, de csak a 
maga helyén. A hol az a dolog, hogy a nemzet esmérje eggyik leg-
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fényesebb házát, el kell mondani, a mit vár. Én leveleimet egy Újhelyi 
postáról veszem, s az Erdélyi Levelek aratásig nyomtatva lesznek. 

Az Aug. 18dika történeteit Dec. lödike rekeszté be. A Geppert 
gyalog Olaszai s a Stipsies huszárjainak két csapatja elállá az úczát, 
lobogó zászlóval, s fegyvert tölte. A Commissárius bemene, felolvas-
ta tá a neheztelő parancsolatját Ö Felségének, kalpagocskájába nyúlt, 
kivoná az Aug. 18dikai Protocollt, azt eltépte, ülést bontott s V. Ispá
nokat, Szolgabírákat és két Perceptort, Esküdteket, Exactort magá
hoz parancsok. Azok declarálák, hogy ők a Statushoz tartoznak s 
elválni attól nem akarnak. Rendre viteté őket szobáikba katonai 
őrizet alatt. A Rendek legtanácsosabbnak láták mindazt ignorálni, 
így másnap Tisztjeink magokat megadák, melly legjobb v a k . Nóg
rádban B. Wenkheim Gyűlést hirdettető, s a Szolgabírák nem csak 
publicálák, de magok is ide s tova elmentek, B. Wenkheim kényte
len v a k elfogdostatni. 

Maradok alázatos tisztelettel alázatos szolgája 
A Mélt. B. Úrnak Kazinczy Ferencz. 

Széphalom Februárius l l d . 1 1824. 

[Megjelent az Elet e's Irodalom 1884. évf. 104. lapján.] 

4301 . 

Toldy Ferenez — Kazinczynak. 
Pest, febr. 14. 1821. 

Itt a Tek. Úr egy munkát vészen, mely a küldőnek édes táp-
l á k t ú l szogált sokáig, melyet másolni ügyekezett minden tehetsé
gével ; s most hogy megjelent, félelemmel nyújt által Annak, kit 
bírájának oly szívesen óhajt. Jól tudom mit hibáztat a tudósok 
többsége originálomban, s Rösler, ki dolgozásommal meg látszott 
elégedni, választásomat gáncsolja: de én örülök hogy meg fogom 
tudni mutatni a hibák mellett is e mív elmúlhatatlan becsét .•. . 

Hallom hogy Bacsányi ismét kiadja Ányost s Trattnernél. Elébb 
hogysem e hírt vettem, gondolkodtam már a kedves költő felélesz
téséről, s nyomtatómmal értekeztem is felőle. Ez ügyben is bizodal-
masan járulok a Tek. Úr elibe, s esedezem hogy tiszta szándékomat 

1 A kiadásban a kelet így olvasható: Februárius Ud; valószínűleg a 
lld-i hibázta el a szedó'. 
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segélni méltóztassék, különösen biographiai jegyzésekkel, vélemények
kel e költőnk felől, talán némely maradványaival, ha volnának a 
Tek. Űr kezeinél . . . Sőt ha Tek. Űr privát leveleket bírna Ányostól, 
ne sajnálja jegyzéseivel együtt azokat nekem megküldeni stb. 

[Megjelent a Kazinczy Gábor-féle kiadásban.] 

4302. 

Igaz Sámuel — Kazinczynak. 
17/11. 24. 

'S Neked nem volna még V. Hunyadod? Azt én alig tudám 
megfogni 's alig várom f. h. 25dikét, a' mikor az első Posta-szekér 
indul, hogy az Erdélyi Levelekkel egy nyomtatványt küldhessek szá
modra. De ez csak fekete leszen; színezettel nem szolgálhatok. 

Schadét holnap sürgetni fogom Werfer betűjire nézve, s utóbbit 
magam is meg fogom nézni, hogy Erdélyi Leveleiddel remekét 
mutassa-bé a' Hazának. 

A' Plutarchnak parancsolt füzete a' jövő Ujság-boríték a la t t 
fog lerepülni. 

Akkor a' borról is. 
Levélkéidet kinek kinek kezéhez adám. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 28. sz.] 

4303. 

Vörösmarty Mihály — Kazinczynak. 

Pest 18 Február. 1824. 

Tekintetes Űr! 

Kovacsóczyhoz írt levelének engem érdeklő sorai bizonyossá 
tesznek arról, hogy eddig nyomtatásban kijött versezetimet figyel
mére méltatta. Én azok iránt, kik a' Haza' nyelvében fáradoztak, 
egyébiránt is különös tisztelettel vagyok, annál inkább a' Tekintetes 
Űrhöz, minthogy azon Jelesek köztt találom, kik a' mostani kornak 
utat nyitottak a' szabadabb menetelre. Hogy pedig mutatványaimról 
javalólag itél, nagy örömemül 's ösztönömül vagyon; mert helyes 
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ízléséről meg levén győződve, tudni fogom, mit kelljen azokról t a r 
tanom, kik megjelent darabjaimat olcsárolni fogják. Tessék levelemet 
fogadni annak bizonyságául, mennyire becsülöm kétszeri érdekléseit, 
's jeléül azon vonzódásnak, mellyel vagyok 

tisztelője 
Vörösmarty Mihál. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 27. sz.] 

4304. 

Kazinczy — Toldy Ferencznek. 

Édes barátom, 

Köszönöm kedves ajándékodat. Elvivék azt tőlem, mert most 
r á nem érhetek megolvasására; bajaim vágynak, 's beteg vagyok, 's 
már November első napjai olta; de megtekintem, ha a' könyv visszajő. 
Annyit azonban látok, hogy emelkedél, és hogy teszed a' mit meg
jövendöltem. Vonj fényt magadra, 's dicsőítsd-meg Nyelvünket. De 
engedj eggyet kérdenem: Kell e ez a' s o k ? Azt fogod mondani, 
hogy tőlem is ezt kérdek, 's azt, a' mit én mondottam, hogy nem 
eggy helytt kell mindég maradnunk. Nem vitatok semmit, 's csak 
kérdem; Te ítéld-meg. Azt azonban engedd mondanom, hogy a' mit 
az Amália énekében Haller nem érte, én sem értem, 's itt sem értem. 

Anyósnak két Versezetet bírám kéziratban, 's mind ketteje 
nyomtatva van: eggyik talán Callirhoe név alatt Orpheuszban — 
Batsányi azt a maga kiadásában talán azért sem vevé-fel, mert én 
adám-ki — másika K r a j n y i k h o z (Lászlóhoz, Obristlieut. vala) 
ta lán a' Tud. Gyűjt, ajándékíveiben. Ez testvére volt az én testvérem 
férjének, 's meghalván, Ányosnak egész csomócska levelei 's versei 
ju tának kezéhez. Bosszankodék hogy aklának eggy Pásztora olly 
nem Papi leveleket irkált, :s vagy elégette a' csomót, vagy úgy elrej
tette, hogy özvegye, a' húgom, arra ugyan rá nem akadhatnak. 
Ennek kedvezése által eggy pajkos levelét csakugyan bírom, 's szeret
ném ha nem bírnám. Eggy szép mátka leányt ajánla barátjának, 
oktatván mint szédítse-el. — Húnyjuk-be rá szemeinket, 's sajnáljuk 
szerencsétlenségét. — A' maga korában az ifjú Ányos csodajelenés 
volt, 's látni hogy szerété a' SZENTet, hogy a' Bóma' Nagyjait 
ismerte. Válogatá a' szavakat 's kivált az epithétekben bujálkodott. 
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Teremtései korok' színét viselik 1 édes barátom. Szemem 
karom elgyengült. 

Széphalom, Febr. 19. 1824. Kazinczy Ferenez. 

Kivűl: 2 á Monsieur Monsieur Francois Joseph de Schédel á 
Pest — Servita piacz. Nro 420. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 134. sz.] 

4305. 

Kazinczy — Werfer Károlynak ós Dulházy Mihálynak. 

Ew. Wohlgeboren, 

Morgen geht die Post, und ich erhielt diesen Abend einen 
starken Pack von meinem Procurator in Eperjes, in Bezúg auf 
meinen gerechtesten, aber durch Advoeatentücken verzögerten Pro-
cess. Erlauben Sie dass ich auf Ihr geschátztes Schreiben, das mir 
die letzte Post brachte, nicht antworte ; es ist Mitternacht, und ich 
bin krank und m ű d é ; sondern nur ein paar Fragen mache. 

1. Wie viel Geld habén Sie nöthig, um Schade's Garmond 
Schriften anzuschaffen ? Denn dass Schade's Let tem mit Mannsfelds 
Let tem zusammen genommen werden sollen, das ist etwas, zu dem 
ich mich nie bequemen werde. Lieber a n s p r u c h l o s , und mit 
Zollichers Lettem, aber correct, als mit einem Kleid, dessen Ármel 
aus einem andern Tuch geschnitten sind, wie das Ganzé. Ich habe 
Aussichten, Ihnen etwas vorschiessen zu können. 

2. In der Papier-Mülile des H. v. Sonntag bey Bosenau hat 
man ein Papier von blendender Weisse. Sehr leicht möglich dass 
ich zu Sallust ganz Schreibpapier nehme. Ich besorge Papier von 
Wien kostet zu viel und ich bin durch die Wiener schon ein par-
mal abseheulich betrogen worden. So durch Haykul und Geistinger. 

Ich bitté Sie mir hierauf bald zu antworten. 

I c h b i t t é S i e u n d m e i n e n D u l h á z y a u f a l l e s , d i e 
V o r r e d e z u S a l l u s t n i c h t z u d r u c k e n , b i s i c h s i e 

1 Itt az eredeti levél jobb sarka le van vágva, s a kelet és aláírás Toldy F. 
kezeírása; valamint a levét elején is e jegyzet: nro. 3. megk. 26. Febr. 

2 A levél zárlatán kettétört piros pecsét. 
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n i c h t n o c h e i n m a l ü b e r s e h e n k a n n . Ich will die Vorrede 
dieser Tagén abholen lassen. 

Mit aller Hochachtung Ihr gehorsamster Diener 
Ew. Wohlgeb. Fr. Kazinczympr. 

Lassen Sie die Revers Seite dieses Briefs H. v. Dalházy lesen. 

Édes barátom, 

E' napokban visszahozatom a' Sallust Praefatióját. Meg kell 
olvasnom elébb. Bizonyosan ejtettem benne hibát, éjjel írván le, és 
sietvén, az alkalm[atosság] nem várakozhata. Akkor Ciceróból is 
mellé teszem a' mi most elmaradt. Az Istenért, le ne nyomtattassa 
addig az Űr. Érette küldök eggy két nap alatt. 

Wiegand Ur Pottiernek Sallustjáért Parisba ír, és 10 f. ezüst
ben. Hát a' hozatás ! Bécsben készen áll, Döbrentei mondja, hogy 
ott van 's ára 3 forint az az h á r o m ezüstben. Ezért hát nem 
kell Parisba írni. Hagyjuk Wiegandot. 

Csókolom a' lyányomat. Emberem pénzt viszen neki, de mos t 
keveset. 

19. Febr. 
Hah, melly ember a' Sógorom. 153,000 fntra teszi a' Contót-

Majd befőtök neki. Épen most dolgozom az Allegatiót. Szegény gyer
mekeim. Higyje-el az Ur, ha megholtam volna, eggy xrban sem 
succedálnának gyermekeim. Legalább ezt köszönhetik nekem. Mondja 
ezt az Ur Zseninek. 

Kivíü: 1 a Monsieur Monsieur Charles de Werfer, Imprimeur. 
a Cassovie. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 5. sz.] 

4306. 

Igaz Sámuel — Kazinczynak. 
20/11. 24. 

Döbrentei tegnap azt monda, szeretne számodra egy Vajda-
Hunyadot küldeni. Én ezzel igen szívesen szolgáltam volna ; de így 
jobb szeretem. 

1 A tevéi zárlatán kettétört piros pecsét. 
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Klauzál alig ha meg nem szollal megint. 
Tegnap vévén a Jan. Tud. Gyűjteményt, 's a' Sz. Lit. Aján

dékban ott találom Abairamot [!], a' mit a' Kedveskedőbe közlék. 
A ' Publicum azt fogja hinni hogy onnan vettem. — Ezt nem szeretem. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r. 28. sz.] 

4307. 

Igaz Sámuel — Kazinczynak. 
24/11. 24. 

Itten megyén Zrínyi' élete a' Plutarchból, mellynek megkül
dését parancsolád. Legújabb képét Gr. Festetics László metszetteté 
nagy 4 rétben Krafft után Rahllal straffirozott manierban. A' kép a' 
legfinomabb dolgozás. Kereskedésbe nem m e n t ; azért nem bírok 
vele. A' Gróf csupán Barátai között osztogatá-el. 'S így kapott Cons. 
Márkus Űr is, kitől én azt lemetszetés végett megnyerni reménylem. 
Krafft talán még ez esztendő végére készűlhet-el a' Szigeti ütkö
zettel. Kicsinyben már látám. 

A' postaszekérrel küldendőket holnap adom-fel. Indul f. h. 26d. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r. 28. sz.] 

4308. 

Gr. Gyulay Lajos és Igaz Sámuel — Kazinczynak. 
Kedves barátom, 

Simó hazafi Képírónk elkészité, és igen szépen képedet — 
Döbrentei, Igaz, 's többen, jobbnak tartják az Originál-nál, nékem 
Donáté tetszik inkább, — első, fel is cserélte, a' Simóéval a' magáét, 
mellyet Donáttol festve birt, és az megyén a' jövő Diligence-al 
Guzmicshoz Győrbe, a' szerint a' mint parancsolád. Most Döbrenteit 
festi Simó számomra, igen nagy szorgalommal és igyekezettel, mint
hogy a' jövő Húsvét utánni Kunst-Ausstellungra ki is akarja tenni, 
bár lenne valami ezen jól indult Művészünkből. — Grófnéd kezeit 
csókolom és a' Tieidet, én pedig maradok változhatatlanul 

Bécs Febr. 24d. 824. örök tisztelőd és barátod 
Gyulai mpr. 
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Az 1 Erdélyi-Leveleket, Vajda-Hunyadot Döbrenteitől 's két idei 
Hébét tegnap előtt feltettem a' Posta szekérre, itten Nagykereskedő 
Medgyaszay Űr firmája alat t Dulházy Barátomhoz utasítva. • • 

27/11. 24. . • . • 

[Eredetije a."M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 28. sz.] 

4309. 

Edes Gergely — Kazinczynak. 
Tekintetes Űr 

Kedves Barátom Uram ! 

Albert fiamat a ! nagyobbikat küldöm P a t a k r a ; az viszi ezen 
Levelemet. Mivel nagy szorongattatások közé ejtett a' följebb múlt 
két vagy három esztendő 1) Processusaim 2) Feleségemnek halála 
miatt , kire tovább másfél esztendőnél hiába költöttem, kevés költ
séggel bocsáthatom-ki karjaim közül, Pápa is költséges : reménylem 
hogy Patakonn jobban subsistálhat: könyörgök, hogy őtet Űri tekin
teteddel az én nevembenn-is ajánljad a' Profeszszor Uraknak, Édesem, 
hogy valami jó Paedagogiummal őbenne engemet segélljenek-föl. 
0 jeles elméjű, ért a' Poezishoz-is, hegedűléshez-is, a' picturát-is 
meglehetősen gyakorolja ; tanúlásbeli előmenetele-is fogja ajánlani. 
A' mint T e s ü m o n i u m a i s eggyik mutatja, itt-is nagy dicsérettel 
tanított Űrfiakat és arról maga az Űr, a' kinek fiait tanította, úgy 
adott derék Testimoniumot, mint a' kit barátságára is méltatott. 
Többet őróla nem írok mint ezt említem, hogy, ha Isten addig éltet 
és annyi értékem lesz, a' jövő János Fővételi Pesti vásárkor meg
látom magam-is Patakot és a' többek köztt főképpen Téged látás 
nélkül hagyni nem foglak. Most már nagyobb bajom-is lesz ; mert 
elmaradott kisded leánykámért alig ha még a' tavaszonn kénytelen 
nem leszek újra házasodni és annak anyát vagy velem eggyütt 
nevelőt adni. Külömbenn ha ez nem volna, talám két fiaimmal 
eggyütt magam-is arra a' földre cserélném lakásomat. Meguntam a' 
Pápa ' v idékét! Itt az én barátaim elhaltak ! — 

Napja im-is fogyogatnak, 
Bará t im- i s hagyoga tnak , 
Kózsim-is áh ezek közöt t 

Végképpen elköl tözöt t . 

1 Innen kezdve Igaz S. kezeírása. 

Kazinczy F. levelezése. XIX. á 
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i Most Sebestyén Gáboronn. kívül ,semmi barátom itt nincs. Ő-is 
most házasodik Pestről és kapni fog jószágot és ezreket Feleségével. 
Én pedig kedves Feleségemet elvesztvénn egészlen elidegenedtem e' 
földtől annyival inkább, hogy az ő romlását siettették itt támadott 
ellenségei. A' műlt t két esztendő nekem pusztítóm vala. De azér 
a' Múzsákat elnem-hagyom. Csak Feleségem' halálára már 8 vagy 
9 Darabokat készítettem. Eggyiknek eleje: 

É l t t e m ' 60-d ik n y a r á t M á r eggyel följűl él tem 
'S hogy az elválás ' p o h a r á t I g y kóstol jam, nem vél l tem. 
D e mi gyorsann e l repülnek Az idő ' m a d a r a i ! 
Soha viszszasem-kerűlnek E l suhanó szárnyai ete. 

De nem akarom barátom' füleit halotti versekkel boszszontani, 
inkább eme' Danákat teszem ide : 

M i t neked a' sok kincs, ha b a r á t s á g és szere te t n i n c s ? 
M i t használ hanem ezt hogy soka gonddal epeszt ? 

A ' b a r á t s á g és szeretet Édes í t i k az é le te t . 
E z e k nélkül mi t mivelünk ? Fölfordul a' v i lág velünk. 

H o l szerete t 's b a r á t s á g nincs, O t t aká rmi felé t ek in t s , 
M i t lá tsz egyebet Ínségnél, Mellyben te tűz nélkül égnél ?. 

Szere te t 's b a r á t s á g nélkül A ' v i l á g semmi jó t nem szül, 
Helyekbe áll a' gyűlölség, Melly pusz t í tó tűzzel öl 's ég. 

Szere te t 's b a r á t s á g nélkül B á r minden J ó ha lomra gyűl , 
M i t t e s z ? a' vad nép r á t á m a d 's megemészti a' dühös h a d . 

Hol szere te t 's b a r á t s á g nincs, O t t nincs semmi ál landó kincs, 
O t t a' közjó semmivé le t t , O t t még az élet sem élet. 

Az élet ellen a' ha lá l O t t mindég tágasbb rés t t a lá l , 
O t t a' félelem erőt vesz 'S a' szép vi lág pokollá lesz. 

E l lenbenn a' szere te t te l E s bará t ságos é le t te l ' 
Még a' halá l is egészenn Mennynek kapujává lészen. 

A b a r á t s á g és szere te t K ö v e t i k a' t e rmésze te t , 
Mel ly a' mi t szül és szaporí t , Minden t kebelébe szorí t . 

A z soha nem hivalkodik , D e csendesenn m u n k á l k o d i k 
Ugy hogy nincs semmi lármája É s áldás minden munkája . 

Hol a' szere te t 's b a r á t s á g A tisztesség' polczára hág , 
O t t senki roszsz helyen nem jár , A z mindég jó szállásra v á r . 

H á t t ha ba rá t s ág 's szere te t Teszik a' csendes életet , 
E m b e r e k ! óh lelkes p o r o k ! L e g y ü n k szerető jámborok. 

B á r sok gonoszt t apasz ta l junk , Csak egymásér t éljünk 's h a l j u n k : 
A ' b a r á t s á g és szerete t Megmézel ik az é le te t . 
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M í g orömim' zengem, ne zavar ja tok, Éd'esim, engem : 
I l l ik örülni , midőnn v a n ' h e l y é , minden időnn. 

H a én örömre gyú ladok '8 ol lykor borozva vígadok, 
H a Edes immel kedvemet Töl töm, k i szól-meg e n g e m e t ? > 
Hiszeny, hogy élni jó nekem, V í g a d v a érzem azt én, 
V í g és szerelmes énekem N y u g a l m a m a t je lentvénn. 

Bolond az a' k i búval él, E s a' k i nyög, sóhajt s alél 
Ott- is , hol ő v ígann lehe t '8 részt eggy pohár borban vehet . 
Míg dolgaim' fo ly ta tha tom A ' gondoka t kerü lve 
És é l temet használha tom, Haszná l j am azt örülve, ki 

Míg h á t t , b a r á t i m , k ö z t t e t e k Mozoghatok 's így élhetek, 
Kímél je tek-meg engemet , Töl tsem danolva kedvemet . 
M í g végre félbe nem szakad Lé lekze tem szavammal, 
Míg bennem illy öröm fakad, Szabad vagyok magammal . 

Tfes barátom be régen kívánlak ölelni ! Míg ez lehetne, ha 
ugyan lehetne !! ! imhol a' Fiam és barátom ! nézd őt mint engemet 
és lédj kegyes Pártfogója. Két kidolgozott Poemám téged zeng . . . 
Rövid időnn meglátod — Albert által, ha Patakonn maradós lehet, 
mindent bővebbenn közölhetek. Élj Szerelmeseiddel eggyütt és szeresd 
a' ki téged szeret és óhajt szüntelen és a' ki vagyok 

Kup. 25 Febr. 1824. Szíves barátod 
: . Édes Gergely Pr. mk. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 29. sz.] 

. . . . . . 4310...:: • • ;. ... .. : ölé 

Kazinczy — Gr. Gyulay Karolinának, 

Az én Lottimnak. 

Valóban, édes Lotti, ha Nagysád e' napokban nyitotta volna 
be hozzám az ajtót, nem mondtam - volna ugyan hogy takarodjék, 
sőt térdeihez borultam volna, 's úgy kértem volna, hogy csókoljon-
meg egy öreg e m b e r t : de igen hamar kell vala kérnem, hagyjon 
magamba, 's maradjon az én életem boldogítójával, mert d o l g o m 
v a n . Egy hete, hogy az Eperjesi peremben dolgozom, éjjel nappal, 
úgy hogy feleségem gyertyázásom miatt nem is alhatik ; 's betegen 

4* 
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November olta, 's annyi erőm sincs, hogy a' szobán végig mehessek, 
's így kell fárasztanom testemet és lelkemet. Kellett e ez nekem, édes 
Lotti, a' ki annyi szenvedésen méne keresztül, 's így kellé e utolsó 
esztendeimnek elkeserítetni? De örvendjen Nagysád, közelít bajaim
nak vége; az istentelenség arczárói lehull a' lárva nem sokára. — 
Eggyik keserűsége életemnek az, hogy némellyek el nem hihetik, 
hogy nekem van igázom, holott ezt mind az Eperjesi Tábla, mind 
a' Cancellaria megismerte. Még Theréz is azt monda Eperjesről 
jővén én, 's nála ebédelvén feleségemmel, hogy elrontjuk magunkat 
perelvén 's végre is semmit nem nyervén. Tudnillik Therézt is 
tele töltötte a' Sógorom holmi hírekkel. — De hagyjuk ezt, 's engedje 
Nagysád mondanom, hogy a' melly pillantatban Ispánomat most indí
tani Eperjesre, abban vettem elő a' papirost is, hogy Nagysádnak 
minapi kedves levelére feleljek. Nem mondom én, hogy d o l g o m 
v a n , nem tolom vissza Nagysádat többé, mint abban a' szép álmá
ban cselekedtem. 

í r tam e Nagysádnak, hogy a' mi Ferink, mert ha csaknem 
olly öreg is mint én, én őtet szeretetből még is Ferinek hívom, halá
losan beteg volt, de jobban van, és nem hal-meg. Mi volt nyava
lyája, nem tudom, de igen nehezen volt, 's senki sem reményié 
felgyógyúlhatását. — Ő Nagyságát fogja interessálni, minthogy Nagy
sád nem is ismeri talán, hogy Fáy Ferencznek, a' Bernáth Ferencz 
vejének, Pataki Arendája kitölt, 's már a' Herczeg Breczenheim 
Pataki várát, a' hol eddig lakott, elhagyta. Egyéb hírem az Ő Nagy
sága ismerősei felől nincs. 

Nem lehetetlen hogy Ö Nsga a' Fő Ispán Okolicsányi Directo-
rát Gosztonyi Urat, eggy imádást érdemlő asszonyság férjét ismerte. 
Az a' napokban bekiáltotta a' cselédjét, hogy neki vágjon dohányt, 
azután magára zára az ajtót, 's ezt nappal, 's midőn az ajtót rá 
törék, halva találtatott az asztal mellett a' földre dőlvén. Az aszta
lon eggy üres pohár találtatott, melly midőn a' cseléd dohányt vágni 
kiment, tele volt. Sok baj van a' világon, édes Lotti ; de én még is 
verni szeretném azt, a' ki úgy könnyít baján, hogy kedveseit szomo
rúsággal 's szégyennel borítja-el. 

E' halál mellett még eggyet kell említenem. Eggy igen becsületes 
ember Kossuth Simon, de a' ki szeretett inni, vigasztalni megyén 
feleségével a' Zemplény Vármegyei Ingenieurt, ki 6 gyermekkel 
marada-el kedves feleségétől. Ott már többet hörpintvén mint kellé, 
haza ereszti feleségét, 's maga meg másuvá ment inni. Éjjel kin 

\ 
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maradt. Más nap reggel halva találtatott eggy kútban. Én a' mint 
e' hírt vevém ezt az Epigrammát csináltam, a' nélkül hogy csinálni 
akarám : 

Egész életemben gyűlöltem a vizet, 
ímhol az eb— most halállal fizet. 

Alá vetem a' Kossuth Simon nevét, 's idegen kézzel leíratván, bekül-
dém az Újhelyi Plebánusnak, 's eggy nevetni szerető Urnák. Kevésbe 
mult, hogy bajt nem vona rám a ' t réfa . A' Plebánus azt hitte, hogy 
ezt valaki neki intésképen küldé. — — • 

A' Hume Angoly Történeteit ismerem. Brünnben olvastam. 
Lelkes munka és sók Philosophiával. De nem mosolyog e Nagysád 
rajtam ha azt a' vallást teszem, hogy én az új nemzetek históriáját 
alig tudom olvasni. Mi szép, mi nagy van ezekben? Ellenben a' Görög 
és Római Történetek, melly szépek azok Július Caesarig ; mert azután 
azok a' monstrumok elrontották a' nemzet characterét. És mi a' 
régi Történet a' régi írók tollából? Líviusz, Tacitusz, és a' minden 
másoknál szebb Szalluszt. Csak hogy mig valaki Szallusztot meg 
tudja szeretni, addig sokra kell menni. Én az én fordításomon h a r -
m i n c z esztendő olta dolgozom. Mosolygám a' minap a' mi Döbren-
teinket. Elijeszte, hogy nem lesz jó. A' hogy ő akarná, olvashatóbb 
volna ; de nem volna Szalluszt. 

Wieland Cicerónak Leveleit is fordítá. Olvassa-meg azt egyszer 
Nagysád. Gyönyörű a' fordítás és hív. Azon nevezetes időbe lesz 
vissza téve Nagysád, a' mellyben Cicero, Cátó az Uticai, Catulus, 
Caesar és más nagyok éltek, a' kikhez mi ollyak vagyunk mint mi 
hozzánk a' vakondok, és a' kik mi hozzánk ollyak mint eggy hegy 
mihozzánk. Hát a' Horátz Leveleit Wieland után olvasta e Nagysád ? 
Abban Philosophia, pajkosság, városi tónus, és minden eggyütt, a' hogy 
senkiben másban. Az ez idei Hebében áll egy darabja, 's az Kisnek 
megnyerte javalását. Melly szép sor ez : 

Bimbónak hám kel l : já rom kell Cziczának. 

De éljen szerencsésen tisztelt kedves Lotti. Ajánlom magát [!] 
Nagysádnak gratziájába. Ő Nsgának kezeit csókolom. 

26. Febr. 1824. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r. 5. sz.] 
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. .4311. 

Kazinczy — Guzmics Izidornak. 

Guzmiesnak a ' . Szeretettnek, , 
Kazinczy Ferencz 

baráti szíves tiszteletét. 

Subit ira jaeentem ulcisci pá t r i ám! Emelkedjünk, édes bará
tom, kiki a' mint tő le . kifélik, 's adjunk fényt, a' szeretett szeren
csétlen anyának! Lássa kiki, mit tehet. - Mások i s hátúi á l lot tak, ' ' s 
előlmentek. Nem ada e Isten a' Magyarnak tüzet és szép nyelvet? 
's nem rajtunk áll e tehát, hogy előmehessünk, 's előmenjünk, csak 
akarjunk 's a' dolgot jól fogjuk? Én Sallustomban akarom kifejteni 
minden erőmet. Meglássd, az sokaknak nem fogja megnyerni java-
lását. Maga az engem szerető Döbrentei is inte minap, hogy nem jó 
á' mit csinálok. Hallgassuk-ki mit mond jót akaró barátunk, de akkor 
osztán kövessük magunkat és ne mást. Mi volt volna bár miből, 
ha kiki mást követett volna, nem magát ? Ma vivék Kassára nyom
tatni Élőbeszédemet és a' Ciceró Catilína ellen mondott Első Beszé
dének elejét. Azt széllyel fogom küldeni, 's Te is veszed. Sallustot 
kevés ismeri, 's maga Döbrentei is nem látszik i smern i ; onnan 
gáncsa. Okaimat hosszasan leled előadva nyomtatásomban, ' s azt 
a' keveset Ciceróból azért vetem az Élőbeszédhez, hogy lássa az 
Olvasó, miért szóllok az ő ítélete szerint Sallustban rosszul, s jól 
Ciceróban. , -

A' mit már olvasál, az ugyan mind enyém, és soha még azt 
ember nem monda. Sallustot és Cicerót összevetve még senkinél 
nem találtam, sem a' kettő characterét így; kifejtve. 'S minekutána 
ez a' két nagy író első ifjúságom olta szerelmem vala, 'é Sallust 
még inkább mint Cicero, úgy hiszem, hogy őket ismerem. Csak 
kivallom, édes barátom, engem Sallust teve .Nyelvrontóvá. Tit
koltam ezt mindeddig : Néked vallom-meg, és még eddig senkinek 
meg nem vallám. De melly fonákság! Valamint fordításomnak az 
lesz legnagyobb fogyatkozása, hogy Sallustnak azt a' k é n y e s 
l ' a s s o n g á s t nem tudám teljességgel megadn i : úgy magam min
dég a' Ciceró áradozásaira lát tam elkapattatni magamat . — Kérdé
seidre, hogy miért gyűjték Sallustra mindent, a' nyomtatás fog felelni, 
mellyét Martiusban venni fogsz. 

Utolsó leveledre betegségem 's bajaim nem engedének felelni. 
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Még is fekszem, 's perem lopdossa időmet. Végre .beadá Sógorom 
a' Revelatiót és Liquidatiót ; csak s z á z ö t v e n h á r o m e z e r é t 
kivan, némelly javításokon kivűl, mellyeket csak később akar beadni. 
Ebből kilenczven ezret öt sor feleletem lefóv. Kellé e édes barátom, 
az é n életemnek, az én öregségemnek e* gyalázatos istentelenségek 
által is terhel te tni? és ha kikapott volna a' halál, az én szegény 
gyermekeimnek azért kellett volna e veszni, mert nem volna senki, 
a ' ki el gazságokat felvilágosítsa? Megengedj, hogy elragad szenve
désem. —- Leveledet tehát válasz nélkül eddig betegségem ..'s bajaim 
miatt kellé hagynom. Theokríti darabodat összehasonlítani az erede
tivel. Örvendek hazámnak nyereségén. A' te Nyelved gyönyörű, és 
verdesett. Higyj nekem, leveleidet csak magyarságodért is örömest 
olvasom, 's javalásként veszem midőn látom, hogy azokat az ocs
mány articuluszokat, mellyekhez hozzá szoktata a : nem tudom mi, 
mint kerülöd te is, 's te inkább mint én. Néked köszönöm, hogy 
Sallusfban sok helytt kitörlém. _ : 

Te eggy ajándékot vevél tőlem eddig. • Épen akkor írád hogy 
képemet Tatainál látád -s irígyléd, midőn Bécsi barátim írák, hogy 
Gróf Gyulai Lajos lemásoltatá képemet az után, á' mit Döbrentei 
bír tőlem. Az minden képeimnél jobb. Az akkori, midőn halottaim-
ból feltámadok ' 's kijövék poklokból. Kértem tehát ! Gyulait, hogy 
másoltassa-le számomra is, 's küldje hozzád a'..postaszekeren. Ha 
vetted már, mondd, hogy azt bírod, a' ki téged forrón szeret, a' ki 
Örvend hogy addig nyula élete, míg megnyerhető szeretetedet. Kevés 
ember t szerettem én úgy, mint téged. Leikeink nagyon hasonlítanak. 

Minap három esztendős tüzes . fiam, Lajos,, jő eggy. könyvvel, 
hogy azt a' láda mellett találá. Herders Christliche Schriften. Én 
ezeket mind bírom, tehát a' Papi köteteket is. A : ' könyv ki-se vala 
vagdalva. — Még gyengébben lévén akkor, mint most vagyok, noha 
még most is úgy, hogy alig lépdelhetem végig a' szobát, elég időm 
vala, itt amott a' könyvbe tekingetni. 'S a' Te képed álla előttem. 
Nem felséges e a' Vallás ha felséges fényében adatik-elő ? és melly 
rettenetes, mikor nem a' maga fényében. 

Terribili super aspectu mortalibus instans. 
Nem szeretem én a' protestáns s o v á n y s á g o t ; de élek halok 

a' protestáns — — — 1 ban. Alig ha te engem értesz. Derék por
téka az, édes barátom. De csak ha a" Catholicismusz' szép fénye 

1 Az eredetiben is így, hiányjellel. 
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által nemesítetik. így történt, hogy az én szép házasságomat soha 
a' bolondság meg nem háborította. 

Mese az, hogy nálunk is vannak társai a' külföldi czimborá-
nak, és gonosz czéllal hintegetett vád ; mese volt, a' mint ugyan 
hiszem, 1794ben is. Férhetne e Magyarnak szívébe az a' veszedel
mes bolondság, hogy ő egyéb legyen, mint a' minek lennie kel l? 
Sok van a' mi kivan javí tást ; de hiszen azt a' Diaeta is kíváná 
'•s már 1790. a' maga Elaboratumai által. 'S az Carbonarismusz e r 

ha Te, vagy én nagynak valljuk a mi ellenségünkben nagy, szépnek 
a' mi benne szép? 's lehet e mondani hogy a' Francziákban !s 
Napóleonban sok igen nagy, sok igen szép nem vo l t? Miért copíro-
zánk t e h á t ? De Te vagy én kívántuk e valaha, hogy francziák 
jobbágyai legyünk ? hogy a' franczia nemzet úgy legyen ura a' világ
nak, mint Róma vala hajdan ? Nem kellene mást akarva vádolnunk, 
's nem volna panasz. 

Mit mondasz a' mi kedves Theresiánk Biographiájára Hebében? 
's láttad e Csereihez írt Epistolámat, ki 1810. midőn Autographiai 
Gyűjteményemet némelly kincsekkel gazdagítá? Cserei az Epistolát 
Mártonfi Püspökhöz vivé, mert ez vala a' Censor. — Méltós. Úr r 

monda a' Censor Püspök, rá írván az Admittiturt, ezt Kolozsvárit 
kevés fogja érteni, 's az kár. —• De élj szerencsésen! Nézzd levelem 
borí tékját 1 belől 's nevess. — Ölellek forró szeretettel téged és Horvát 
Endrét. Mint hala-meg az ő Drétája? Én ezt az Urat nagyon tisz
telém, Antonín fiamnak ő ada nevet, az az, én az ő nevéről és a' 
Csákynéjéből (Anto-Nína). Hallom, Dréta nagyon elváltozék, 's ellene 
sok panasz támadt. De melly panasz, azt senki meg nem írta. Nincs 
semmi keservesebb mint jóból változni el, és, mint többére, semmi 
miat t ! — Febr. 26d. 1824. 

[Eredetije a sz. Benedek-rend pannonhalmi könyvtárában.] 

4312. 

Kazinczy — Toldy Ferencznek. 

Sehédelnek Kazinczy idv. 

ímhol Ányosnak azon sorai, mellyeket Batsányi megváltoztata, 
vagy legalább úgy nyomtat ta ta újra, hogy el nem monda, az újra 

' Nincs meg. 
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nyomtatott sorok övéi e, vagy Ányosnak valamelly más exemplár-
jából vétettek. 

Ányos Versei. Bécsben, 1798. 

lap. 220. Nro XX. Eggy ifjú szomorúan muta t etc. 
Nézzd ama ' nevendék almafát etc. 

ez a' kivagdalt leveleken így állott e lőbb: 

XX. 

Egy Grátzia ferdik ; egy bokor mellől alat tomban nézi eggy Ifjú. 

0 ! szerentsés habok, miként örülhettek, 
Hogy annyi szép titkot bátran szemlélhettek! 
Vajha szabad volna Szalmáczist követnem ! 
'S magamat szerelem tengerébe vetnem ! a) 

a) Ovid Metam. Lib. IV. v. 288. et seqq. 

lap. 221. 
XXI. 

V. 3. . Ida vetekednék két tellyes almáján — 1 

A' többit meglátod Názó' Korinnáján. 

ugyancsak lap. 221 . 
XXIII. 

Két galamb két szívenn áll és tsókolódik. 
Halok, Galateám midőn tsókolhatlak ! 
Halok ha mellyemhez gyengén szoríthatlak ! 
Tsuda, illy kínok köztt még sem utálhatlak, 
Sőt imádás nélkül soha nem láthatlak. 

lap. 225. 
XXXIV. 

V. 4. Enyimet Etnának lángja rajzolhattya 
példázhattya. 

1 E két sor helyett előbb a következő sorokat írta Kazinczy F. 

Nem hasonlíthatott soha ő-hozzája 
Érzékeny Názónak híres Korinnája. 

A mostani két sor előtt e szókat: «Eggy ágyában* szintén kitörűlte. 
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l ap . 226, XXXVII. - " , -

V. 3. 4. 0 ! ha ti majd éjszak' tengerénn eveztek, • 
Mennyi gyönyörűség okaivá lesztek! 

ugyanott XXXVIII. 

Kapczáját egy rózsa-színű pántlikával köti Klóris, előtte áll 
imádója. 

Jaj, takard-el, kérlek ! . . . Olvasztod szívemet, 
Midőn olly titkokkal táplálod szememet ! 
Hidd-el, ezzel oda vezeted szívemet, 1 

Hol thrónussán látom érzékenységemet. 

Úgy tetszik, a' mocskpsságot akará elfedni B. — Nem vádlom, 
sőt jól tette ezt. — De még jobb volt volna, ezeket egészen kihagyni, 
mint a' magáéból pótlani. 

Add által az ide tettet. Ölellek. i Febr. 27. 1824. 1 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 134. rsz.] 

4313: " 

Kazinczy — Vörösmarty Mihálynak. 

Veresmarty Mihálynak Kazinczy Ferenez baráti idvezletét. 

' Széphalom, febr. 28d. 1824. 

A mai posta hozá nekem leveledet, kedves társam, kedves 
barátom, s szívesen köszönöm megszólításodat. De engedd hogy 
rövid lehessek; beteg vagyok, s november olta. — Örvendek hogy 
körünket veled látom szaporodni. Sokat várok tőled, mer t jó jel, ha 
a kezdő nem félig-érettet ád. Ha nekem ismét írsz, engedd tudnom 
születésed helyét s napját, és hogy hol tanulál, s most mire készülsz, 
s Pesten hol szállásolsz. Élj szerencsésen, és szeress. 

Kovacsóczynak mondj minden szépet. A mit Schédelünk teve 
velem, reménylem, ő is fogja tenni. Nagy öröm nekem látni azon 
áldozatokat, a melyeket mások nyújtanak a szeretett anyának. 

[Megjelent a Kazinczy Gábor-féle kiadványban.] 

1 Nro 4. — Toldy F. jegyzete. 
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4314. 

Édes Gergely — Kazinczynak. 

Kedves Barátom, 

Időm engedvénn nem állhatom-meg hogy eggy igen kedves 
munkám felől-is ne tudósítsalak, mert minek-is adnám vagy kinek 
adha tnám inkább tudtára mint értelmes és bölcs barátomnak, a" 
kihez hasonlót nem tudok m a ? Neked adom tudtodra eggy új 
munkám felől, melly már kész, de tisztázni kell: Lima labor (labor 
non deest) mora debita tardant, de János fővételi Pesti vásárig 
készenn lesz le-is tisztázva — adom tudtodra, hogy ennek Czímje: 
A Hitvallás1 érzelmei, a' minden különböző Vallásúak (nem Vallások 
quoniam hoc esset invanum et impossibile) eggyesithetése végett, 
különbféle Énekdarabokbann, ezen Mottóval: A' ki miképpen ért, 
úgy tartozik írni szelídenn, Hogy ne legyen senkit sérteni kedve 
neki. Ezt a' munkámat szeretném veled közleni, mert ennek olly 
tar ta lma ajánlja becsét, a' mellyel csak az ítélhet-meg belyesenn, 
a' kinek arra talentoma van, és az nem hagyhatná helybe a' ki nem 
érzi, mi az élet és a' tiszta Evangyeliom egyenes philosophiája. Há : 

letisztázom, ha addig élünk, az említett idő és alkalom szemeid 
óleibe 'á ítéleted alá fogja repíteni. Interim most Albert fiamtól 
küldök valami csekélységet Milotai Józsefnek a' Pataki Kollégyiomba 
illy Czím alatt : Néhány Levelek V. K. aszszony és E. G. között, 
hogy ezzel indítsunk-el az ott való Typographiánn bizonyos Gyűjte
ményt, í r tam neki felőle és ahoz adott gondolataim felől. Nézd-meg 
Barátom ha tetszik: az ajánlás Neked szól két vagy három sorbann. 
A' mikor nagyobbat akarunk, az alacsonyabbakat semmi módonn 
és semmi okonn megnem-vethetjük. Ne ütközz-meg benne, hogy 
Milotai kezéhez küldöttem: mert én az ő hűségét már tapasztaltam. 
Az illyenek állanak a' mi vállainkra — De írásbann kinem-beszél-
hetem magamat . Sapienti —- Élj ismét kívánom a' Múzsák' díszére. 
Kuponn. 

[K. és h. n.] 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. ár. 29. sz.] 
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4315. 

Dulházy Mihály és gr. Dessewffy József — Kazinczynak. 

Kassa, Martzius 3-ikán 1824. 

Tekintetes Űr! 

A' 24-ik Febr. újra Typus alá készített Élőbeszédet csak 
tegnap délután kaptam a' Kisasszony Zseni kezeiből; lehetetlen tehát 
azt Typusban 3-ia Mártii kikűldenem — ezt még a' Revisorhoz 
kellett vinnem, pedig az ez előtt küldöttön sem volt még az 
Imprimatur szabadság bélyege ; ugyan azért nem küldhettem az t 
vissza a' nálam 2-da Mártii reggel megfordult, és engemet még 
ágyamban talált Ispány Úr á l t a l ; a' ki külömben sietett; bé sem is 
várhatta volna felöltözésemet, a' Censorhoz szaladásomat, 's levél 
írásomat. — Felöltözvén azomban, azonnal kezemhez vettem, otthon 
találván a' Censort, 's az Imprimatur már állott azon, — evvel 
Grófom Ő Nsga udvarába menvén, 's nyujtatik ezen ujjabb leírás 
kezembe — délután azonnal Werferhez menék, mit m o n d a n a ; 
azután egész estig örökké a Revisort hajhásztam; végre estveli hét 
órakor a' K. Convictusba találám fel; a' ki társaságba lévén ott , 
e' mai napi reggeli 9 órára rendelt magához; a' hová ma 9 órakor 
elmenvén, egész 11 óráig tar tot t míg az Imprirnáturt rá bélyegez
tethettem, mert azt újra megolvasgatta; nem mutatot t neheztelést, 
hogy másodszor kellett néki megengedni, és az Imprirnáturt aláírni. 
Tegnap a' bolondok napja volt, — kevés ember dolgozott, a' ki nem 
bolond is — nevezetesen Werfer azt monda, hogy hétfőn, kedden, 
szeredán embereit nem láthatja munkába lenni, s hogy lessz baja, 
míg visszaszelídűlnek ismét a' munkára — no de az egész Német 
birodalomba mindenütt elannyira korhelyek a' betűszedő és nyom
tató legények — még maga Nádaskai Űr is Patakról, mint Typ. 
Provisor ide jöve farsangolni, — egy szóval Werfer Űrnak ezek a 1 

megjegyzései: 

l-o. a dato 3-ae Mártii, 4—5 nap előtt hozzá nem foghat. 
2-o. sorok, szillabák szerint felmérvén a' m u n k á t , Peti ten 

kivűl (melly Schade petitje öntövénye) egyébből nem fér égy árkusra ; 
a nóták nonpareilljből. 

3-io. így is médián nyomtató papírosnak kellene lenni ; — de 
ez Kassa vidékén nem levén illy hamar teremthető, közönséges 
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árkusra tömötten sem fér ki, és ha kiférne is valahogy, irtóztató 
kietlen ábrázatba jelenne m e g ; — azt javasolja t e h á t : hogy lenne 
az nagyon vékony, velin vagy mifélének nevezetű papiroson, — ha 
többe kerül is a Typus, de a' posta miá sokkal kevesebbe kerül, 
mert sokkal könnyebb a' nyomtató papirosnál. Kérdem hát hogy 
menyibe kerülne 100 árkus ? ezen petitből a' munka ára 24 ftba 
a négy kontz fain papiros pedig . 1 0 ftba 

éz 34 íjt.. 
Igaz, ez nagyon sok — mondám neki — de ő azt feleié: 

hogy petitből 3 napi munkája ez a' szedőnek — 4ik 5ik nap a' 
kétszeri correcturának kell, az 5ik nap a' nyomtatásnak, a' 6ik a' 
szárításnak — így szólla tovább : ha garmondból szedődne, több 
lenne egy ívnél, ugyan annyiba jönne, hogy tsak a' papiros miá 
esik drágábba; ezt pedig javasolja, mer t így annál t isztábban 
készül, és kevesebbet is nyom a' postán. 

4-o. Próbálta a' kimérést petitből, fél ívre nem elég, — pró
báltuk 3 / 4 árkusra az a z : 12 Columnára petitből — így sem megy. 
13-ra igen — ezt tanácsolja tehát, hogy egész Könyv formába 
adassék ez : t. i. az első Columna legyen egy vak, vagy minek 
nevezik, titulussal, mely ne sok sorokból álljon, hanem mintegy" 
külső Titulusa az egy ívnyi Könyvnek, p. o. valahogy illy formán: 

Foglalatja 
a' 

SALLUST 
f o r d í t á s a 

É l ő b e s z é d j é n e k , 

a' második Colomna üresen maradna, a' harmadik Columnán 
kezdődne az Előbeszéd, titulussán kezdve, : s folyna ez egész & 15ik 
lap végéig,, a 16ik lap ismét pusztán maradna, ha leférne a' 15iken, 
— ezeket terjeszti hát, ő a' T.. Űr eleibe, — én pedig minden 
igyekezetemet arra fordítom: hogy commáról commára observálván 
a' T. Úr írása módját, ezen Jelentés gyanánt szolgáló első ív, minden 
hiba nélkül maradjon — a' mi engemet illet, én késni egy pertzig 
sem fogok a' T. Úr szolgálatára — nem fogom a' dolgot halasztani. 

Az új leírásba a Vlik lapon egy szót kihagyott a' T. Úr ezen 
másodszori leírásból, t. i.: Neque vero Sallustium, politissimum 
auctorem, Ciceroniani rejiciunt, sed anxiurn illud atque insititium 
dicendi genus, sed multa superstitiosa verba. — NB. ez a' szó 
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dicendi van kihagyva a' második leírásból, ezt én vettem észre, 
közlöttem osztán a' Revisionál is Grófom Ő Ngával is. Nagyon 
fogunk vigyázni, ne hogy hibák csúszszanak be a' Munkába. 

Nem mer ő hát addig a' szedéshez . hozzá fogni, így. szóll aT 

Typographus, míg a T . Űr keze írását nem láthatjuk, megállapodik 
e a' 34 fton, nem é ? ő 24 ftnál [alább] petitből nem akarja tenni 
a' dolgot, a" papiros pedig 10 ft lenne. Mihelyest, mentől elébb, 
ezeh meghatalmazást tenni méltóztatik a' T. Úr, én erőssen sür
getem, hogy azonnal kezdődjön a' szedés, 's a' Correctúrát én osztán 
fogom vinni — kétszer. Méltóztassék hát a'. T. Úr engem mentől 
elébb tudósítani. 

Ez éjjel irtóztató idő volt, úgy hogy ma nem tsak hamvaző 
szeredára keltünk, de havazóra is — ollyanra pedig, melly még 
városunkban is majd meglábolhatatlanná tette a' menést — innen 
félek, hogy az Újhelyi Piaristák otthon találtak maradni, jónak vélem 
hát ezen siető levelemet Prof. Kézi és Nádaskay Urak által ki 
küldeni. 

Az első Előljáró beszéd is hadd maradjon nálam a T. Úr 
rendeléséig. 

Alázatos tisztelettel maradok 
a' Ttes Úr alázatos szolgája 

Dulházy Miháympr. 

Ezt í rám 3ia Mártii délután. Prof. Kézy Úr holnap indul — 
nagyon kérem, hová hamarább küldje által a' T. Úrnak. 

Édes kedves ba rá tom! 

Vettem minden írásaidat, ; s nagy gyönyörrel olvasgatom — 
nem fognak elveszni. Sallusztodra írott Élőbeszédedet legalább is 
3szor ált' olvastam a' legnagyobb figyelemmel, —• én ezen remek 
munkát, és Sallusztodat is recenseálni akarom, de közleni fogom 
elébb veled recensiómat. Zseni égésséges — e' napokban indulok 
Sz. Mihályra — sok aetivitás, sok hűség van Dolinszkiban, sed 
deest judicii maturi tas, et deerit etiam míg meg nem házasodik — 
eleget unszolom, de még nem jött kedve — ő is azok közzűl való, 
a' kik magokat okos embereknek tartják, mer t a* harmadik Con-
sequentiáját látják valaminek, de már a negyediket nem látják — 
ő is majd megérik — ha te tudnád, Barátom, mennyi kárt tettek 
már nekem ezen magokat okosoknak tartó emberek!? Tudom én 
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azt, hogy nints tökélletes ember, de a' csak mégis igaz, hogy nem 
szabad a' máséban engedetlenség által kárt tenni. Én Kartalit nem 
azért küldtem el, mert hiú és pattogó volt — mert ezt ener
giája alkalmasint helyre hozta, hanem azért, mert ravasz és szem
fényvesztő ember volt, és holott észre vehette hogy keresztül látom, 
mégis tellyességgel tsak jelét sem., akarta annak adni, hogy javulni 
kivan. Egy írást akar tam vele alá íratni, mellyet minden ember
séges ember alá írt volna, de ő nem akarta, hogy intra Domínium 
(mért, ha extra Domínium akarta volna, igassága lett volna) 
köztem, Principálissá közt, és köz'te, Tisztartóm közt, a' Sz. bíró 
legyen mindég a' Bíró, és ezt Szabóltsban a k a r t a ; elbotsátám h á t 
a' bolondot. — A' Dessewffy famíliát, melly a' birtokra nézve legelső 
Szabóltsban, gyűlölik a' Szaboltsiak, kivált a' Magisztrátus; de ez 
a' Magisztrátus már régen apud Patres Gonscriptos fog lenni, mikor 
a' Dessewffy família még mindég virágozni fog Szabólts Megyében. 
— Nem a' hy pocondria szóll belőlem, kedves Barátom, hanem ezer-
Dátumokkal bebizonyítandhatandó igasság. Liberi esse volumus, et 
nescimus esse justi. Azt hánnyuk p. o. szemére az Udvarnak, hogy 
nem tar t Diaetát minden 3ik esztendőben, a" mint a' Törvény 
tartja, mi pedig úgy ragaszkodunk a' hivatalokhoz, mellyeknek vise
léséhez nem , tudunk, hogy mindent elkövetünk, hogy a' Törvény 
kívánsága megszegődjön, és hogy restaurátzió ne tartassék minden 
harmadik esztendőben. Lehetetlen betsűlnöm Hazámfiainak nagyobb 
részét a' kimondhatatlan alávalóságok és következetlenségek miatt . 

. Vale. 

Kassán, Hamvas-Szeredán, félig álmossan, 1824. 
hiv Pipszedmpr. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 33. sz.] 

; ' .."".\ . ' 4316. 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. 

Széphalom Martz. 4d. 1824. 
Tisztelt barátom, „ 

' Ezen órában érkezik haza Eperjesről Ispánom. Bodnárunk, 
Kolbásán lakó Deák György, teljességgel nem akar menni, holott 
elébb megígérte hogy. megyén. Meghagytam tehát az Ispánnak, hogy. 
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Sóváron fogadjon számodra eggyet. Volt Sóváron, de szerencsétlen 
időben; mert farsang farka lévén, minden ember a' korcsmákon 
volt. így tehát Eperjesen igyekezett szerzeni eggyet, és kapott. B u r i 
nevü Bodnár, az Orosz templom tő szomszédjában éjszak felé, meg
ígérte, hogy szóllani fog veled, 's megyén Szent-Mihályra, vagy talán 
liját küldi; de elébb tudni akarja, hogy hány új hordót akarsz ezen 
pénzért és Conventióért vele csináltatni. Ő azt akarja, hogy hatá-
rpztassék-meg a' csinálandó hordók' száma, 's a' mi azon túl lesz 
csinálni való, eggyezés szerint fizettessék neki. Ezt sietek bejelen
teni, de Perceptor Dolinszky Urnák is megírom ezen postán (az 
holnap indul, mint ez a' levél), hogy tudja, miben van a' dolog. 
Nem értem ezeket az embereket ; minden panaszolkodik, hogy nem 
•élhet, és mégis illy jól dotált hivatalt elfogadni vagy nem akarnak, vagy 
midőn már elfogadták is, azért nem mennek, mert a' hegyek közzül 
nem akarnak a' sík földre költözni. Ezzel menti magát Deák György 
is, Kolbásán. Véghetetlenül sajnálnám, ha valamelly.alkalmatlanságot 
szenvedne gazdaságod, valamint már azt is nagyon sajnálom, hogy 
annyi bajaid 's kedvetlenségeid ezen jelentésem által szaporodnak, 
Is vígasztalhatatlan volnék, ha oka volnék mind ezeknek. Magam 
-magamat nem vádolhatom. 

. A' te igen nagy tisztelőd, Theol. Doctor és Prof. Benedictínus 
Áldozó-Pap G u z m i c s I s i d ó r Pannonhalmán, azt kérdi tőlem, ha 
való lehet e hogy Zemplénybe is által hatot t az Olasz Carbonaris-
mus, mert az ő tájékokon Győr körül az a' hír szárnyalgat. Meg
ír tam neki világosan, hogy az gonoszul terjesztgetett mese. Nincs 
minálunk senki, a' ki egyebet akarjon mint a' törvény, noha nem 
tagadjuk, hogy szeretnénk ha a' Diaetai Elaborátumok tanácskozás 
alá vétetnének, 's Király és Haza azt szabná meg, a' mit a' köz jó 
kíván. Bendes, mondám, hogy a' ki Napóleont nagynak nézé, mintha 
azt lehetne tagadni, azon gyanúba vétetik, hogy az ő jobbágya akart 
volna lenni, 'a azt óhajtotta, hogy hazánk Franczia Provinciává 
váljon. Avagy nem másolgatott e maga a' mi Uralkodásunk is hol
mit, a' mit a' francziák hozának-be ? — Amadéval rútul bánának 

-a' Szalaiak, 's szemére vetek, hogy con amore vitte a' Commissá-
riusi méltóságot. 

Hétfőn egész nap fenn valék a' kertben, de más nap a' rút 
idő ismét ágyban tartóztata. Meguntam a' fekvést, de kémélem 
magamat . Szükség van rám. Sógorom elölné gyermekimet, ha nem 
•élnék. Olly dolgokat tőle nem vártam. Én nem szeretnék ollyannak 
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találtatni, mint a' millyennek Revelátiója mutat ta . Aszalay Űrnak 
most küldék-fel holmit, a' mit ez b o r z a d á s s a l olvasa. Barátom, 
eggyikünk vagy másikunk, ő vagy én, halva maradunk a' penna-
duellumban. El fogsz esudálkozni hogy illy ember nem pirul becsü
letes emberek közzé lépni. Még nincs ideje hogy elmondjam, 's nem 
fogom soha, ha az észnek enged. De a' tompa emberek szint olly 
makacsok mint az eszesek, 's talán még inkább. Nagyon kérlek, e' 
levelemet égessd-el mingyárt, hogy ha megelőztetik általa a' gya
lázat, senki ne tudja. — 

Midőn az Ispánom ment, olly sok dolgom volt, hogy semmit 
nem írhaték. Ne vedd azt nekem balul, hanem a' környülállásoknak. 
Rövid vagyok most is, mert Aszalay Urnák kell készítenem az 
Allegátiót a' holnapi postára. Élj olly boldogul a' mint TE, a' mint 
az a' lelkes Asszonyság, a' mint azok a' szeretett gyermekek, 

•érdemiitek. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev, 4r. 3.3. sz.] 

4317. 

Kazinczy — Dulházy Mihálynak. 

Dulházy Urnák. 

Bizodalmas drága jó Uram Bibliothecarius Űr! — Az Erdélyi 
Levelek Manuscriptuma a' Postaszekeren Február. 26dikán hagyá-el 
Bécset, 's nem sokára Kassán lesz. Lehetetlen továbbra halasztani 
nyomtatását. Az is lehetetlen pedig, hogy a' Munka Schadei Ciceróval 
"s Mansfeldi Garmonddal adassék-ki, 's ki tudja, mikor érkezik még 
a' Schade' Cicerója. Itt tehát nincs egyebet mit tennem, mint azt, 
hogy a' Munka Patakon nyomtattassák, vagy hogy Werfer Úrnál, 
<le a' Schade Petitjével 's Nompareillével. Minekutána az Ur Biblio
thecarius Ur erántam annyi megbecsülhetetlen jósággal van, bátor
kodom kérni, hogy engem első postával tudósítani méltóztassék, van 
e Werfer Urnák annyi Schadei Petitje, hogy azokkal eggy egész 
árkust nyomtathasson olly formátumban mint a' Döbrentei theatrális 
Munkája, mellyet Wiegand ada-ki. Az in 12<> van nyomtatva. 'S eggy 
ívet 550 exemplárban mennyiért nyomtat nekem. Tudnom kell ezen 
felül, millyen papirost kapunk hozzá, rs a' nyomtatás 's a' papiros 
-550 exemplárhoz mennyibe kerül. Azért nem írok egyenesen Wer-

Kazinczy F. levelezése. XIX. 5 
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férnek, mert már szégyenlem, hogy soha sem tudunk egymáshoz: 
közelíteni. Az Ur a' választ a' kérdésekre szóval veheti-ki tő le ; mi. 
ketten egymással szégyenlés nélkül szóllhatunk. 

Megtörténhetnék, hogy in 12o azért nem tanácsolhatná Wer fe r 
Ur, mer t úgy a' Columnának épen közepére esnék a' tiszta papiros 
összehajtása, 's az a' nyomtatásban hibát szokott ejteni. Ezen esetre 
választanánk azt a' formátumot a' mellyet Igaz ád a' maga fíébé-
jének. Eggy ívre 32 lap. Mi volna úgy az 550 exemplár ára, 's a' 
mintegy 350 lapnyi Munka hány hét alatt készűlhetne-el. Ezekre
várok megnyugtató feleletet. Sallustom Praefatiójából eggy nyom
tatványt postán kérek nekem megküldeni mihelytt Werfer Ur vele? 
készen lesz. 

4. Martz. 1824.* 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 5. sz.] 

4318. 

Gr. Dessewffy Aurél — Kazinczynak. 

Kassa, Márczius' 4d. 1824. 

Tekintetes Úr, 

Felette érzéketlennek kellene lennem, ha azon becsületet, mellyet 
nékem a' Tekintetes Űr tesz, mikor levelével megtisztel, tellyes-
mértékben nem érezném. Mikor már csak ezért is végetlen hálával 
tartozom, neveli köszönetemet, : s zavarodásomat, hogy azt mikép-
jelentsem ki ? a' Tettes Űr' szertelen jósága 's érdemem felett való-
hozzám leereszkedése. Csak a' Tettes Űr az, kitől a' dicséreteket,, 
mellyeket másoknál hízelkedésnek veszek, szívessen veszem; mert . 
tudom, hogy a' Tettes Úr a' leggyarlóbb talentumok bátorítását is-
olly kötelességének tartja, mellyel a' hazának tartozik. A' Tettes Űr-
barátsága Atyámmal, ki ezt mindég eggyikének tartja boldogságibúl. 
eggy kis just szerze nekem a' Tettes Úr' hajlandóságára. Ez engem 
arra ébreszt, hogy azt megérdemeljem. 

A' Tettes Úr kívánja, közölném észrevételeimet a' Sallusthoz 
írt élőbeszédre, "s engem már csak azon gondolat is rettent, hogy 

1 1824—33ik. Kazinczy Ferenez Ur levele Mártzius 4ikéró'l. — Dulházy M. 
jegyzete. 
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a' Tettes Űr szemei alá fognak esni gondolatim. Nekem még csak 
háromszor volt szerencsém a' Tettes Úrral lennem; felejthetetlenek 
maradnak nekem azon napok, mellyeket lelkes társaságában töltöt
tem. Ha mit mondtam, a' mi a' Tettes Űr' helybehagyását meg
nyerte, vagy inkább, a' mi nem érdemiette bírálását, az talán csak 
annak vala következése, hogy a' beszéd' hevében, könnyen jókként 
csuszamodnak az ollyanok, mellyeknek van ugyan eggy jó oldala, de 
még több a' gyengéjek. Ezen gondolat eltiltana az írástól, ha arra 
a' Tettes Űr' bizodalma nem kötelezne, 's engedékenysége nem 
bátorítna. 

Csudálva olvastam azon parallelt mellyet Ciceró és Sallust 
közt mester kézzel von a' Tettes Űr. Nem állván ellent azon tisz
telet, mellyel az 1 . . . sége 's kelleme, mellyel tudák a' 
legszáraz'b' tárgy' eléadását is lelkesíteni. — Ezen gondolatokat talán 
minden nyelvbe át lehet tenni, ha őket jól és egészen felfogjuk, Is 
mivel a' fordítások tulajdonképen azok számára történnek, kik az 
eredeti nyelvet nem értik, fő érdemök ha ezen szépségeket nyel
vűkbe tellyesen átszállítják. A' Sallust' archaizmuszai, mellyek az 
eredetinek bájt adnak, a' magyar Sallustnak azt nehezen adhatnak; 
's ha, a' mi nem volna talán lehetetlen, azokat magyar arcbaizmu-
szokkal pótolnók, inkább avult mint újj, inkább szennyes, mint fényes 
alakban jelenne meg szemeinknek. De leírási' fellyűlmúlhatatlan volta, 
gondolati' ereje, 's tündöke [!], megmarad, 's szintúgy fog ragyogni 
magyar mint római nyelven. 

' Bocsásson meg a' Tettes Űr merészségemnek, melly által 
becses szempillantatitól fosztottam meg 's hiúságomnak, melly azt 
hiteti velem, hogy a' Tettes Urat nem unatkozta t tam; tartson meg 
továbbad is megbecsülhetetlen kedvezésében, 's higyje hogy soha se 
szűnök meg lenni a' legforróbb hálával 's a' legtökéletessebb tisz
telettel 

a' Tekintetes Úr' 
alázatos szolgája 's tisztelője 

Dessewüy Aurelmpr. 

Vegye hálámat a' Tettes Űr az Erichson' Görög epigrammájiért. 
A' Tettes Úr' jóságában való bizodalomból merem azokat még éggy 
kisség megtartani. 

1 Itt a levét egy része hiányzik. 
5* 
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Apám most megy Szent Mihályra. — Csókolja a' Tettes Urat, 
'a visszajövetelével fog felelni levelére. — 7dik Márezius. 

Itt küldöm az Eriehson' Epigrammájából háromnak általam 
készült fordítását. 1 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 36. sz.] 

4319. 

Kazinczy — Dulházy Mihálynak. 

Bizodalmas Drága Jó Uram Bibliothecárius Ur, 
kedves barátom, 

Talán Fixumok lesznek Kassán, és így Fő Nótárius Ur ott fog 
múlatni. Ha lehet hadd vegyem akkor a' Sallust Praefatiója Nyom
tatványait, és azt a' csomót, mellyet Bécsből Febr. 25d. útasíta 
Igaz az Úrhoz. Abban vannak Erdélyi Leveleim, abban 2 exempl. 
Hébe, 's ezeket senkivel ne látassa az Űr. De abban lesz a' Vajda-
Hunyad képe is. Ezt láttassa az Ur Ö Nagyságokkal, Comtesse Vir-
ginievel és a' kis Grófokkal, de osztán nagy gonddal öszve görgetve 
a' mint jött, küldje-ki Fő Nótárius Ur által. Zseni emlékezni fog talán 
még Vajda-Hunyadra, 's magyarázhat talán holmit. Méltóztassék 
megírni, mit kell fizetnem mind Werfernek, mind a' Postaszekérnek. 

Első postával várom a' Sallust Praefatiójának eggy nyomtat
ványát, és a' hírt, ha Werfernek van e elég betűje Petittel nyomtatni 
in 12° vagy in 16°d az Erdélyi Leveleket. 

Ma felkölteni, mert szép nap van, de alig bírom magam. 
Ajánlom magamat barátságába. 

Martz. 6d. 1824. 

Csókolom Zsenit. De neki nincs időm írni. 2 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 5. sz.] 
1 Nincsenek a levél mellett. 
2 1824—34-ik Kazinczy Ferencz Úr levele Martz 6-ikáről 1824. — Dulházy 

M. jegyzete. 
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4320. 

Igaz Sámuel — Kazinczynak. 

9/III. 24. 

A' mult szombaton vevém utóbbi soraidat. A' B. Úrnak szólló 
levelet részint álmélkodással, részint nevetés között elolvasván, még 
az nap délután kezébe adám Major Gsereynek, ki bizonyossá teve, 
hogy azt gazdája még ugyan az nap fogja venni. 'S ebben nincsen 
is semmi kétségem. 

Gróf Kornis Mihály Barátunk holnap indul Gubernialis Secre-
tariusnak Kolosvárra. Lemaire Sallustját olly meghagyással adá 
tegnapelőtt kezembe, hogy azt küldeném-el számodra. Megy is ez a' 
jövő Posta-szekérrel, tudván melly kedves előtted az efféle. 

Schadeval holnap ismét szóllok, 's jövő csötörtökön veszed 
tudósításomat. 

Pinczét már ajánlott Klauzál a' bornak. De még bizonyos 
vevőt is kell keresnünk. Erről is többet rövid időn. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 28. sz.] 

4321. 

Vitkovics Mihály — Kazinczynak. 

Pesten Marti 13án 1824. 
Tisztelt Barátom! 

Itt küldöm a' Compulsoriumot in genere, minthogy tanátso-
sabbnak leltem úgy mint Tahy névre egyedül, kiadatni. Igy Tahj'nak, 
vagy akármellyik Sáros Vármegyei Szolga Bíráknak[!] adhatod. 
A' Deutri punctumok csak akkor szükségesek beküldetni, ha Ju ra 
tusnak szól a Compulsorium: ha Szolga Bírónak, akkor Deutri punc
tumok nélkül is kiadatik a' Parancsolat. Ezt a' gloszszát azért 
teszem ide, minthogy a' Perlekedők' czéhébe bejutottál; tudjad tehát 
a' többi köztt ezt is. 

A' feljegyzett Szallusztok közzül eggyet sem lelhetni az itteni 
Könyvár[us]oknál. A' Nyitray Űr Szallustya Jankovics Úrnál van már. 
Reversalist kér fellőle ollyast, hogy ha el találna veszni, 25 aranyat 
tartozzam fizetni. Illy drága átküldést, jelentem, csak akkor vállalok 
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magamra, ha igen biztos alkalmat lelek Újhelyre. A' Membranaeeust 
is akkor kérem el, mikor a' másikát. 

Kisfaludy', az Aurorás, Hasgörcsben, de igen nagyban szenve
dett; de szerencsésen felgyógyult. Ez gyakor járvány nálla; ha elejét 
nem veszi, megöli. Ő neki most baja gyűlt Horváttal. Bizonyos 
Tabuiaris Perben a' Septemviratus Amicát rendelt. A' mint sejdít
hetni, Horvát' részére hajlik a' fő jó akarat. Ha meg nem egyeznek, 
Horvát 16 sessiót nyer el [a] Kisfaludiaktúl. Csak a' kár, hogy Lite
rátor Literátortól fog nyerni! Szemerénk Péczeli új Castéllyában 
bókol Kriskájával. Nektek csak azért is kívánok jó sententiát, hogy 
Török appellálhasson, és én csókolhassalak még az életben. 

Vitkoviesod. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 133. sz.] 

4322, 

Guzmies Izidor — Kazinczynak. 

1824. Martz. 15d.i 

Kazinczy Ferencznek az igen tiszteltnek, 
Guzmics Izidor forró háláját. 

A' régen várt kedves vendég elérkezett: itt van mellettem a' 
Te másod, tisztelt, szeretett Férfiú; benne Téged minden perczenet-
ben láthatlak, vizsgálhatlak, szóllíthatlak: 's mi több, szemeiddel 
beszéllgethetek, annyira beszéllők azok. ; Leveled után csak hamar 
érkezett Döbrenteié, melly nékem Kazinczy útját jelentette; ez és 
a' megjelenés ideje között szinte olly nyugtalan voltam, mintha 
magadat várnálak; nyugtalanságom majd nem türhetlenséggé válto
zott, midőn könyvtárosunk Győrből megtérvén hírűi hozá nékem, 
hogy a harminczadon Gr. Gyulaitól valamim vagyon. Valóban tür-
hetlenné lettem, midőn egy Győri szerzetes t á r sam másnap hozzánk 
jővén az én várt kincsemről semmit sem tudott. Ugyancsak még 
az nap estén Martz. 12kén megérkeztél, 's én téged vacsora után 
több társaimnak jelenlétekben: Idvezlégy nekem Kazinczy mássá ! 
felkiáltással fogadtalak. 

Döbrentei engem megcsalt, 's levelében előre bocsánatot kért 

1 A, kelet Kazinczy F. jegyzete. 
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tőlem. A' csalás valamint nemes, ugy nekem igen kedves volt. Nem 
a másoltat küldé nékem, hanem magát az eredetit; a Simó által 
tett másolást, mint jól találtat, maga tar tá-meg Döbrentei, abból a 
•czélból, hogy Simót Bécsben ajálhassa. A czél nemes, 's én az 
eredetit birom. Donát előtt, mondám, Kazinczy Kazinczyja állott, 
Simó előtt csak Donáté. Most' már igy szóllítom a kedves képet, 
vagy is a kép szemeiből kilövellő lelket: 

Je r te sokat munkált, csüggedtlen lélek ölembe! 
Hints, ha talán fognék csüggni, erimbe erőt. 

Képed, érzékenyen fogadtatott, de olly Platói szeretettel még sem 
birok, hogy magadat testestől lelkestől látni, ölelni ne óhajtsalak. 

Döbrentei hozzám irt levelében is érénti aggódását, hogy 
fiataljaitok a neologiát nem megfontoló ésszel fogják fel. De mit fog 
megfontoló ésszel fel a tüzes ifjú ? Nem sokat kérdezi ő eszét; tüze 
által hagyja magát ragadtatni. És valóban az ollyan fiatal költő a 
költésnek nem nagy magasságára fog emelkedhetni, ki enthusziasz-
muszát a hideg ész zsámolja elé állítja; hideg lesz ennek mindene. 
Bátorí tám őtet, hogy a fiatalság tévedéseitől ne tartson, söt örüljen 
annak, hogy dolgozik. A kora éretlen szülöttek rövid életre vannak 
az anya természettől rendeltetve, majd érett, erős szülöttek fogják 
azoka t követni. Azonban, édes barátom, némellyeknek csak ugyan 
nem örülhetünk, mint p. o. Schedelnek, ez az ifjú ember nem 
hiszem, hogy csak magyarul is tudjon jól, 's még is melly meg-
bizottan szóll! az illyenek sokat ártnak a nyelv jó ügyének, vala
mint a rosz theologusok a religioénak: az ellenfelek mindég az 
illyeneket kapják-fel, és szegénységeiket az egész felekezetre kenik. 
— Én most viaskodom Szeder Fábiánnal, Révai derék tanítványával 
a prosodia felett. Viaskodásunk resultatumai fogják Élőbeszédemet 
bővítni. Theokrit April közepén nyomtatás alá megy. Mit javalsz, 
merjek e Szophoklész tragoediajiba kapni ? Ennek sok jeles kiadásai 
's fordításai vannak; mind meg nem szerezhetem. Te azokkal bizo
nyosan nagyobb ismeretségben vagy mint én, kiket javainál a többek 
között, '.fennünk kell valamit, mig engedi a kor. 

Minden hizelkedés nélkül mondom, nékem a Te Előszavad 
Szalluszthoz igen tetszik, 's előre örvendek magának Szallusztnak. 
Hogy sokak előtt kedvet nyerni nem fog, én azt elhiszem, de az idő 
igazságot fog tenni. Azolta is, hogy szép l i t teratúrádat kiadtad, 
sokaknak tisztult fejek, és naponként többeknek fog tisztulni; tapasz-
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taltarn ezt Baranyai 's Bácsi utamban. 'S hányan lesznek, kiknek 
csupán azért nem fog tetszeni, mert Kazinczyé ? Emlékezzél Ariszti-
desz polgárjára. — Theresziadban azt találtam, hogy inkább hazafi 
kivántál lenni, mint historikus; 's bár historikusaink nagyobb hazafiu-
sággal imának ; lehet ez a történet sérelme nélkül is. — Csereihez, 
írt Epistoládat nem láttom, de a Vidához írottat birom. 

Dréta elhalt! már halála előtt sok nem jót beszélitek felőle; 
még többet u t ánna ; de a sok beszédben sok nem igaz szokott lenni.. 
A hires Ányos volna előttem leghitelesebb, ha Ányos régtől fogva 
idegenséggel nem viseltetett volna Dréta eránt. Dréta, mint én 
ismertem őtet, szép kharakterü ember volt : nyájas, leereszkedő,, 
jótevő, nem épen tudós, de a tudománynak kedvelője, bará t ja ; 
hazafi, csak hogy a hazafiúság nem egy formában szokta magát 
k imuta tn i : ő remegett a haza boldogságáért, és a veszély előtt, 
mellyet az ellen esetben nagynak képzelt, irtózott. Kárhoztassuk e ? 
Eggyik gyújt, a másik ol t : és mind a kettő szerethet. Ha tovább' 
élhetett, és szoros környülállásaiból kivergődhetett volna, sok szépet 
fogott mívelni. P lánumát velem a mult Augusztusban közlötte: mint 
szándékozik a magyar jelesb irók emlékezeteket kertjében faragott 
képek által örökítni. Ő a henye, pazarló Nagyokat szemben feddette, 
hogy a haza zsírjával külföldet hizlalnak, a hazának semmivel sem 
áldoznak, stb. Én keresztesekkel társalkodni nem szeretek; az ő-
társaságát kedveltem. 

Mindenben szép, kellemetes, boldogító a szabadság, édes-
Kazinczym, ollyan az a relígioban i s ; kár hogy igen kevés halandó 
ismeri azt igazán, s vele kevés tud élni! Az azzal való vissza élés 
mennyi kárt okozott már mind a két világban! A legszentebb dol 
gokat megtámadó, mocskoló, kaczagó esztelen vagy rosz emberek 
ellen ne legyen e semmi fenyíték ? Volt, van, lesz ezzel is visza 
élés; ebben is szükséges a határ, mellyen túl lépni törvénytelen 
lépés. Hidd-el, édes barátom, a protesztantiszmusz, mint ez a m a i 
időnkben mutogatja magát, nép-religio sokáig nem maradhat , mer t 
minden igazságaiból kivetkőztetik; egymás után döntetnek az osz
lopok, mellyekhez eddig támaszkodott . —. A szép lelkű Herder tele 
van tiszta religiosus érzésekkel; ő nékem mint theologus is felette 
tetszik; de én még néki is elébe teszem a mi Oberihür Ferenczünket, 
ki a mellett, hogy nem különben szép lelkű, 's tiszta fejű, olly 
részre nem hajló egyszersmind, hogy kivévén az igazságokat, 
mellyeket előad, nem könnyen találnád ki, mellyik felekezethez 
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tartozik, annyira távol van minden előítélettől, iskolai feszességtől,, 
felekezeti buzgóságtól, polemizálástól. Ő egy Pápát, egy Atyát sem 
említ enthusziaszmusszal, sőt alig említ, s azért soha sem, hogy 
tőle tekintetet kölcsönözzen; Herder, a valóban rút durva tollú 
Luthert, melly enthusziaszmusszal magasztalja több helyeken! Vajha 
olvashatnád annak biblica Anthropologiáját, és Ideáját! — Hogy 
sokaknál rémítő vázképen adatik elő a relígio, igaz; de hát az 
illy éneket tegyük-félre, szinte mint a rosz poétákat; illyenek mindé [n]-
hol vannak, 's mindenben. Nékem Pesten két ellen gondolkozású 's 
érzésű tanítóm volt ; az egyik sötét fejű, bőszült fanatikus, a másik 
tiszta fejű, szép lelkű: amaz ta r tá magát valódi katholikusnak,. 
emezt neoterikusnak; 's lássd, a katholikus majd nem naturalistává 
tett, mer t lehetetlen volt okai által meggyőzettetnem; a másik 
hozott helyre, 's öntött belém tiszteletet religiom eránt. Én meg 
vagyok győződve, hogy mihelyest valaki a katholiciszmuszban meg 
tudja különböztetni a lelket a testtől, a religiot a theologiától; az 
örök változatlan egyszerű igazságokat a csupa véleményektől; szóval 
a valót az árnyéktól; annak a katholicziszmuszban semmi rémítő
nem marad. Én bízom a gondviselésben, hogy a protesztantiszmusznak 
elérhetlen exaltatásával, és a katholieziszmusznak tisztulásával meg 
fogja az egységet szerezni. Azonban ultrák vannak itt is ott is. 

Szeretetedet én megérdemlem, mert érzem, hogy szeretlek. 
Kérlek mérsékeld erődet, vigyázz egészségedre, van még reád szük
ségünk. Ölellek, csókollak! Pannonhalmon 1824. Martz. 15. Pannon
halma erántad támadt szeretetemből származott még Pesten; azolta 
senki olly állhatatosan nem él vele, mint Trattner. 

[Eredetije a sz. Benedek-rend pannonhalmi könyvtárában.] 

4323. 

Kazinczy — Dulházy Mihálynak. 

Bizodalmas drága jó Uram Bibliothecarius Úr 
érdemes barátom, 

Ki vagyok fáradva a' sok írásban, és így csak kevés szót. Szí
vesen köszönöm pakétom kiváltását, kiküldését, 's ide zárom az 
éret tem befizetett pénzt. — A' mit ide teszek, méltóztassék Werfer 
Urnák általadni, 's nagyon siettetni a' Sallust' élőbeszédét, 's abból 
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nekem, postán Szinnye és Velejte felé n é g y e x e m p l á r t küldeni, 
mert annak széllyel küldése juttathatja Werfer Urat pénzhez. 

17. Martz. 1824. 

Méltóztassék feltenni a' Dilizsánszra a' Csereinek szólló csomót. 
Ő fizeti ki a1 portoriumot. 1 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 5. sz.] 

4324. ' »ü 

Lónyay Gábor — Kazinczynak. 

'Spectabilis ac Ferillustris Domine Fr. Assessor, 
Domine mihi singulariter colendissime! I 

Ad effectum iteratorúm Altissimorum Ordinum Decretum Com-
missionale cum cohaerentibus punctis interrogatoriis íine depromen-
dae fassionis hicce sub ./• officiose advolvo. Ea est positiva disposi-
tio receptorum per me Altissimorum Ordinum, ut usque adventum 
quoque termini praestituti, praesentendarum, aut t ransmit tendarum 
Fassionum punctualissime observandi medio praesentium latoris 
Reversales super receptis praesentibus mihi inomisse t ransmit tantur . 

Qui in reliquo Favoribus reclusus omni cum cultu maneo 
Spectabilis D. Vestrae Obligatissimus Servus 
Derégnyő d. 18. Marty 1824 Gábriel Lónyay mpr.* 

Comissarius Regius. 

Spect. ac Perill. Dominó Franc. Kazinczy de Eadem, Complu-
rium I. Cott. Tab. Judr . e primar. Assessor, altissimo nomine Regio 
provocatur, ut ad fidem Deo et Suae Majestati Sacratiss. debitam 
fateatur: 

1. Quinam fuerint ante Generalem Congregationem pro die 18a 
Aug. Anni prox. elapsi 1823. in I. Cottu Zemplin. praefixam seu in 
Conferentiis proxime Generalem Congregationem praecedentibus die-
bus et ipsa die Congregationis mane habitis seu et secus sive e gre-
mialibus sive extraneis auctores: ne Commissarii Regii praesidium 

1 1824—35-dik. Kazinczy Ferenez Ur Levele Széphalomról Márcz. 17d. 
1842[!]. — Dulházy M. jegyzete. 

* megholt 1824. Május' 8d. — Kazinczy F. jegyzete. 
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agnoscatur, uti nempe eatenus e t , facto controveniatur ac anticipatio 
quoque fiat. Quidnam hoc in puncto in antelatis conferentiis, per quos, 
•et qualiter actura, propositum, et propugnatum sit ? 

. 2 . Ord. V. Comite in sessione sédem illám, ubi Ord. V. Comes 
sub altiori alterius paesidio sedere solent, occupante, quis, aut qui 
pr imum in signum anticipativae exclusionis praesidii Commissarii 
Regii proposuerint, proclamaverint, ut Ord. V. Comes ad meditullium 
Tabulae transeat , et taliter locum praesidialem occupet? 

3. Eodem Ord. V. Comite cum principio statim Sessionis id 
declarante, qnod Commissarius Regius per expressum eidem com-
miserit, ut quamprimum Benignum Mandátum Paritionale publicatum 
fuerit, id eidem e vestigio notitiae reddat, per quid et per quos Ord. 
V. Comes ultra decursum unius horae in effectuanda hac Commis
sari i Regii dispositione impeditus sit ? Imo • 

4. Ante ingressum Commissarii Regii in Salam Sessionalem 
inclusionem et praeoccupationem praesidii ejus et ipsius meriti 
publicandi Clementissi[mi] Rescripti de eo deteriore aetum est, ut 
relate ad objecta B. Rescripti praesidium Commissarii Regii per 
.absolutum non agnoscatur, una quoad meri tum ipsum direete nega-
tiva determinatione G. Congregationis proxime adservatae nempe 
Majális, non expectata publicatione publicandi Clementissimi 
Rescripti per expressum renovata, praemissa universis Regni Comi-
tatibus medio Correspondentialium Lit terarum quo ocius communi-
•centur, uti et in totalem functionis • praesidialis praeoccupationem 
de eo quoque actum sit; ut sub praesidio Commissarii Regii in 
nullám rei pertractat ionem ingressus fiat, unde si Commissarius 
Regius publieato Rescripto rem in pertractationem sumeré voluerit, 
sessio deseratur, Commissario vero egrediente continuetur. Qui 
fuerint autores, propugnatores horum nisuum ? 

5. Commissario Regio sessionem ingrediente, quis pr imum 
proclamavit: Non agnoscimus pro praeside; legatur protocollum! 
Clamore h o c : Non agnoscimus pro praeside, per totum illud tempus, 
quo Commissarius Regius Sessioni interfuit, citra ullam remissionem 
continuato, quales et quorum aliae quoque acclamationes auditae 
fuerint ? Quinam fuerint üli, qui supra et per mensam ex partibus 
inferioribus versus locum praesidialem in minaci situatio.ne et con-
stipata positione moveri incipiebant? 

6. Qui fuerint üli, qui Commissarium Regium in capessendo 
praesidio physice impediverint ? 
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7. Sessione per Commissarium Regium pro soluta declarata, 
ac eodem e Sala Sessionis egrediente, quidnam inibi t um circa 
non admissionem et non agnitionem praesidii quam et relate ad ulte-
rius renovatam circa meri tum objecti negativam intensionem, et per 
quos actum, propositum, propugnatumque sit ? 

8. Die subsequa 19-a Aug. in coníluxu apud Ord. V. Comitem 
habita, per quos et qualiter id violentari intensum sit, ut non 
obstante expressa inhibitione Commissarii Regii Correspondentionales 
Litterae ad Cottus d imi t tantur? 

Series Fassionis super praemissis distinctim et in ordine relate 
ad singulum punctum, immediate post seriem praesentium ad has 
philyras inserenda, propria manu subscribenda, sigilloque munienda 
die 2-a Apr. a. c. horsum ad Deregnyő medio securissimi expressi 
sub involucro et interius et exterius accuratissime obsigillato inomisse 
transmittenda, aut personaliter Commissioni Regiae hic loci in ter-
mino praestituto praesentanda erit. Sign. Deregnyő d. 18a Mart. 1824. 

Gábriel Lónyay 
Commissarius Regius* 

[A levél eredetije, a kérdó'pontoknak Kazinczytól készült másolata a M. 
Tud. Akad. könyvtárában: Jogt. Orsz. Gyűl. 4r. 7. sz.] 

4325. 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. 
Tisztelt kedves barátom, 

Most veszem a' Zseni levelét és a' Dulháziét, reggeli hat órakor. 
A' posta Velejte és Szinnye felé ma indul. Engedd, hogy a' kettőnek 
általad felelhessek, mer t utolsó levelemet sem eggyik, sem a' másik 
nem értette. 

Zseni nem olvassa gonddal leveleimet, vagy az öröm zavarja-
meg. Két dolgot nem é r t e ; 1) hogy a' Vajda-Hunyad képével mi t 
csináljon, 2) hogy mellyik ElZ (X levél, a' mellyet neki valakinek 
által kell adni. 

* Kazinczy Lónyay G. levelére a következő' jegyzetet í r ta: 
Királyi Commissarius Lónyay Gábor Ungvári Fő Ispán és Beregi Admini-

strátor 's Gs. K. Kamarás' kikérdő Levele hozzám 1824. Mártius 18dikán azon 1823. 
Aug. 18d. Uj helyben tartott Gyűlés felől, mellyben a' sokaság Őtet, a' mint a' 
Gyűlésbe bejött, hazaárúlónak, gazembernek, hunczfutnak, Karafának, Ötves 
Ignácznak szidalmazta, Lónyay László pedig a' praesideáló székbe bé nem eresz
tette. — Originale. — 
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Az elsőre a' felelet ez : adja által azt a' Prineipálisnéjának 
Comtesse Virginienek kedveskedésképen. J ó az hogy a' kép akár 
Kassán, akár Szent-Mihálytt függjön, hol mind két helyen sokak 
fogják, ha falon függ, láthatni. 

A' másik kérésem az volt, hogy levelemet Mélt. Szerenesyné 
Asszonynak adja-által. A' levél bizonyosan a' pakétban volt, az 
i t thon nem maradt, félő hogy Zseni hullatta-el. Zseni tehát írja-meg 
nekem, ha azt általadta e. Egyéberánt én ezt az Asszonyságot azon 
levelemben arra kérem, hogy a' Sógoromat és Sógor Asszonyomat 
hajtsa az Amieára. Most nagy okok van hogy azt magok keressék: 
én pedig az amicát most is, mint eddig, mind kérem, mind offerálom, 

Dulházy Ürnak is kell küldenem tudósítást és magyarázatot . 
Engedd, hogy azt ezen levelem' hátulsó szélére írhassam. 

Zseni két tuseh rajzolatot külde nekem. Látod, édes barátom, 
hogy én Comtesse Virginienek mit köszönhetek. Ezen szeretetre
méltó gyermek nélkül Zseni azt soha nem tudta volna, 's most már 
csak folytatni kell a' szerencsés kezdetet, ha patvariájáról haza 
hozom. Hát lelke hogy emelkedhetett a' Mélt, Grófné 's a' Comtesse 
látásában, hallásában. Egész élte' szerencséjét Zseni a' TE házadnak 
fogja köszönhetni. 

Élj szerencsésen. Fogadd-el az én atyai, köszöneteimet. Ez idén, 
úgy hiszem, vége lesz nyomorúságomnak. Örökös tisztelettel maradok. 

22d. Mart. 1824. 

Gyűlés nem volt Űjhelyben. Lónyai beteg Deregnyőn. Magához 
citálta a' Vice Ispányt, 9 Szolgabírót, 3 Esküdtet. Ez minden újságunk. 

Altissimo jussui regio per Illrm Dn. Commissarium Regium — — 

fstb. mint a 4327. számú levélben.] 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4 r . 33. sz.] 

4326. 

Kazinczy — Dulházy Mihálynak. 

Bizodalmas Drága Jó Uram Bibliothecárius Űr ! 

Ma, Mart. 22d. reggeli 6 órakor veszem az Ur levelét, 's 
minthogy a' posta ma indul Kassára, sietek feleletemmel. 
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Werfernek 19d. írt levelét még nem vettem. Talán ma hozza 
el a' posta. 

Rajtam könnyít Werfer Ur, hogy propositióm a" 2000 ft eránt 
nem fogadtatik-el, 's azt nem apprehendálom. 

Nem tetszik Werfer Urnák, hogy az Erdélyi Levelek a' fran
czia könyv kis formátumában adassanak-ki. De a' ki pénzért dol
gozik, annak nincs szava, hogy tetszik e, nem e. Én is inkább 
akarom, hogy Schade Cicerójával legyen: de hol hát a' Schade ' 
Cicerója? 'S mikor lesz az Kassán? millyen lehet a' Medián papiros, 
mind azt tudnom kellene. Elláttam, nagyon elhúzódik a' dolog. Két 
esztendeig hevert a' M. S. Bécsben. Hát Kassán vagy nálam med
dig fog? 

A' munka fele árának előre lefizetése talán 'szokott mód, 
és így az el nem rettent . 

45 fntot kivan árkusáért. — De in 12°, a hogy én nem aka
r o m ? vagy in 18o, a' hogy én a k a r o m ? 's papirossal e így, vagy 
papiros nélkül? — 'S millyen lesz a' papi ros? Ezeket kellene tud
nom, mert ezek nélkül hozzá sem lehet szóllani. De ezt talán pos
tára tett, 's vagy ma vagy holnap érkezendő levelében fogom meg
fejtve találni. 

így minden kérésem az, hogy Werfer Ur a' Sallust Praefatióját 
haladék nélkül nyomtassa, az Ur Biblioth. Ur pedig nékem legalább 
4 exemplárt belőle tegyen postára. — Azt a' levelet jó volna in 
8o hajtani össze, nem in 16° mint a' postán-menö közönséges leve
leket, hogy a' nyomtatás columnája ketté ne hajtassék. 

A' Sallust Praefatiója czímjét hagyja az Űr Biblioth. Ür a r 

szerint a' hogy azt a' Zsidó által küldött levelemben írtam. 
Ajánlom magamat becses barátságába. 

22. Mart. 1824. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. ár."5. sz.] 

4327. 

Kazinczy - Lónyay Gábornak. 

Altissimo jussui Begio per Illustr. Dn. Commissarium Begium 
in redditis mihi gratiosis suis Literis intimato sübditali cum reve-
rentia obsecuturus, fide et DEO et S u m m o t e r r a é P r i n f e i p i 
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debita testőr, me 18-a aug. anni praet. serius quam par erat, in. 
palatiura Congregationum intrasse, et cum per densissimam congre-
gatorum catervam ad loeum solitum pervadendi mihi impossibile 
fuerit, in extrema palatii parte, duas inter fenestras eonsti t isse; 
unde nee audiri quidquam praeter confusum clamorem, nec videri 
praeter terga aliorum potuit, ut brevi postea ex palatio exire debue-
rim, atque dum ibi morarer, tempus omne familiari sermone mihi 
absumtum sit. — Conferentiis unica tantum vice interfui, neque hie 
in cubiculo Conferentiae habitae, sed ob amicos a longiore tempore 
mihi non visos, in vicino. Hoc est omne id, quod in puritate con-
scientiae adfirmare sustineo. 

Széphalom d. 23tia Mártii, 1824. 
Franc. Kazinczympr. L. S. 

[Kazinczy másolata a M. Tud. Akad. könyvtárában: Jogt. Orsz. Gyűl.. 
4r, 7. sz.] 

4328. 

Igaz Sámuel — Kazinczynak. 

23/111. 24. 

Schadenál tegnapelőtt ismét valék. Ő mind csak biztatással 
tart , még pedig a' mint tegnap inkáb észre vevém, ugyan vékony 
biztatással. Indítóul elé hozam, hogy Werfernek mostan csak azért 
is nagy szüksége vagyon az új betűkre, hogy. Trat tner halálával 
bizonyosabb reménysége lehet elémenni. Ne hátráltassa tehát őtet. 
Jaj , mond Schade, mind azzal kell bajlódnunk, «ha ez vagy amaz: 
nem volna» — «vagy ha ez meg amaz most lehetne meg». — Azt 
ígéré, hogy levelet ír Werfernek; de az[t] nem, hogy betűt küld. — 

Trat tnerban sokat veszténk. Ő helyesen tudá a' H a z a ' j a v á t 
Ön hasznával egybe kapcsolni. .— Egy ember az ő műhelyéből nekem 
azt í r ja : «Ki legyen oka halálának, az[t] tudnom nem illik» — a' 
szavak borzasztók. 

Superint. Kissel ma együtt valék. Kedvesen emlegettünk. Szép 
3 darabot adott a' jövő Hébébe: Jul iska; A' szél; Hogy kell szabad 
lenni. — Adott a' Kedveskedőbe is Classicus fordításokat. 

Változhatatlan tisztelettel. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r. 28. sz.] 
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4829. 

Toldy Ferenez — Kazinczynak. 

Martz. 1824. 1 

T. Kazinczy Ferenez urnák 
tiszteletét 's barát i üdvözlését Schedel! 

T. urnák bizodalmas leveleit régen kaptam-meg, hanem exá-
m e n e i m választól eltiltottak, Most némelly napra felszabadultam. 
Akadályok miat t csak most kezdjük még Ányos' nyomtatását . T. ur ' 
intéseit mélyen köszönöm ez iránt, 's ismét kérdem, lehetne é a' 
közlött originálokat k i adn i ; hogy buja indulat fekszik bennök, talán 
nem elég ok elnyomásokra, 's itt is Ányos szól, 's magát egy más 
oldalról mutatja, ha kedvezőről e ? nehezen, de lélek és test — 
Callirhoét felveszem; 's az episztolát Krajnyikhoz is (tilos é kiirni 

;az ezen episztolában rejtkező [!] nevet — chy?), 's a' mit a' Hebe 
-ada, 's egy gyönyörű elegiának töredékét, mellyet Helmeczi hoza 
az alföldről. Magamban eleget nem bízván T. úrtól óhajtom meg
tudni ha javaltató e uj elosztásom; 's a' czimek' megváltoztatása ? 

F ő c z í m : 
(Ajánló levél) . B a r á t i m n a k ! 

l ő Szennyczím: Énekek , E lég iák , 's t a n í t ó köl temények. 
Gyöngyösi ' á rnyékához. 
Az is teni gondviselés. 
Z r íny i Miklós . 
A ' r ég i m. viselet . 
K e m é n y J á n o s . — N y m p h a 's Eccho. 
Cal l i rhoe. 
A ' lenyúgovó naphoz. 
E g y hervadó rózsához. 
A z ifjúság, (lásd a' Bécsi k iadás ' 2 0 9 . l ap já t ) . 
A ' holdhoz (evvel a' czímmel meg nem elégszem, a' H[e l ikon i ] 
V i r á g o k a t meg nem nézhetem még, mivel pé ldányom ki van köl
csönözve ; Szomorú csi l lagzat) 
E g y atyafi ' kora e lhunytán . 
A ' kedves ' sírja. (1. l ap 81). 
Éj je l (1. lap 65) . 
Fohászkodás . 
Sóha j tás . 

1 Kazinczy F. jegyzete. 
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Visszakesergés (1. l ap 92) . 
G r . Nádasd i Eerencz fő-hadvezér ' ha lá lán . 
A ' Szánakozó. (1. l ap 2 3 3 a' I I . levelet) . 
A ' Hi tszegőhöz (lap 90) . 
E l i za (lásd lap 2 3 0 ; ezt nehezen foghatom i t t meghagyha tn i , 
mivel a' mel le t te levő p rósá t szét kellene tőle szakasztani 's jegy
zések közzé i k t a t n i ; lehet é ezt ?) 
Ner inne . ( lap 2 3 8 ) . 
D á m o n ' panasza. (1. 2 3 7 ) . 
Esdeklés , ( lap 85) . 
Bucsu. (in indice az tán «németből») . 
É l e t k é p . — Töredék, 
í róének . 

I l d i k Szennyczím: Elegyes versezeteket . 
I gaz Hazafi, G r . Ká ro ly i A n t a l . 
A ' M a g y a r TJniversitás ' B u d á r a l e t t á tv i te lekor . 
Gr . Esz te rház i Pá lhoz . .— Pécsi püspökségre l e t t felemeltetése
kor 1 7 8 1 ) . 
B a t t y á n y i K á r o l y ' halá la , (in indice «németből».) 
Generá l W u r m s e r Habe l schwer tné l . 
É r zékeny gondolatok.* 
Emlékeze t . (A' Hebéből) 
A ' végső óra. ( lap 64) . 
Chloe. (1. l ap 2 3 9 a' V I I I . levelet). 
Levé l tö redékek , ( lap 2 3 2 a' H d i k 's 236 az Vdik) . 
Péne lopé Ulysszesznek. — Ovid' első Heroid je . 

I l l d i k Szennyczím: Episz to lák . 
A ' most levő rendben, belé i k t a t t a t v á n Kra jny iké (melly évből 
való ez?) , 's lap 4 1 «Az utolsó prusszus háborúkor ('s i t t az év?) 

I V d i k Szennyczím: K ö t e t l e n Írások. 
A ' magya r viselet. (1. lap 51) . 
A ' vi lági gyönyörűségek, (lap 70 ; meghagyjam é a' hosszú mo t tó t 
Auré lbó l ?) * 
Barcsaihoz, (lap 105) . 
Báróczihoz. ( lap 108) . 
E g y jó bará thoz . (1. 2 3 4 , a' I V d . levél). 
E g y kisasszony' levele 's a' t . 

V d i k Szennyczím: Jegyzések . 
Ányos ' jegyzési mind ide jönnek egymás u tán , hogy a' t ex tu s a' 
n ó t á k k a l ugy el ne csúfuljon; b e t ű k e t vagy cs i l lagokat se' r a k o k -
fel a' t ex tusban , hanem m i n t p . o. Voss szokott , a' da rab ' czímje 
fogja je lenteni a' jegyzés hova vo l tá t . E g y ké t saját jegyzésem 

*) Ezeket talán különös szennyczím alatt : «Epigrammák» lehetne adni ; 
mert a' primitív epigrammoknak némiképen megfelelnek. Tegyem é ? 3d. Szenny
ezőmnél. —• Toldy F. jegyzete. 

Kazinczy F. levelezése. XIX. 6 
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is lesz i t t , melly a' be tűkke l «A' kiadó» lesz különözve. I de jön
nek az tán a' var iánsok is, mel lyek köz t az én jobbí tása im, de 
ezek csak e zek : Zrínyihez: Nyugodj fáy , terjedjen rád az ég(ek') 
áldása. ' 8 ismét l ap 

8 3 az utolsó so rokban : «bár csak volna még 
közted, m a g y a r ! 
E g y ollyan ka r , 
Mel lybe i l lenék 

bá r csak még lenne 

l oco : 

mellybe i l lene 

Imitt grammatika, Syntaxis, Rythmika, 's Rímika meg van 
bántva. 

*s lap 82, vers 12 : loco Nyugodj t ehá t : Nyugodjál hát. Ez 
minden a' mit a' textusba vál toz ta t tam; 's ugy hiszem hogy volt 
jusom rá ugy mint Bacsányinak a' maga dictátorságára. Kijelente
nem ezeket azért kell, hogy az ki egy változtatást talál, ne vessze-el 
bizodalmát a' kiadáshoz. 

VId. Szennyczím : Ányos' élete. 
Ez tőlem. Még meg nem irlam, mivel e' hónap egészen elfog

lalt, de Apríl' kezdetével mingyárt megteszem. Ciceróval lesz a r 

kiadás Landerernél csinosan ; 's én ugy fogok ügyekezni hogy egy 
nyomtatási hiba se mocskítsa-el. 

Méltóztassék véleményét adni ezen plánról, mer t T. ur' gya
korlottsága illy ügyben bizonynyal foghat itt jobbítani, tanácsolni. 
Ha mingyárt, talán késő nem volna még változtatni a' rendet 's a' t. 
A' Ildik szennyczím talán inkább a' 3dik után jőjön? — Én azt 
hiszem hogy Ányosnak minden munkájit, mellyek kéziratban vannak, 
ezen articulusokba el lehetne osztani, kivévén a' sarcastaiakat, 's 
ezek uj artieulust tennének. í r tam vala már régen Ányos Ignácz 
táblabírónak Esztergárra, Pál ' testvérének, de választ mind eddig 
nem kapék. Ajánlom Ányosnak ügyét T. ur ' gondjába, 's reméllve 
várakozom ! — Kemény betegség szögzi e T. urat az ágyra ? Vajha 
a' tavasz' langy lehellte felüdítené l Pest, Márczius 23. 1824. 

.,- T r u f á s L e v é l k e 
E g y i f j ú m ó d i M a g y a r h o z 

n e m n e o l o g u s h o z 
h a n e m n e o l o g o s z h o z 

A z Á r p á d d i t s ő á r n y é k a . 
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v a g y i s 
m e r t e z í g y n y o m t a t á s i b o t l á s 

a' s z é r ő n v a g y s z ü r ü n 
Á r p á d n a k 

d ü t s ü 's m é g j o b b d ü c s ü 
Á r n y a . 

Nemes és Tudós 
hív hallgatójinak 

a' III esztendőbeli Filozófusoknak 
diktálta emlékezetül ajánlotta 

CZINKE FERENTZ 
A' magyar nyelvnek és Literaturának renddel 

való Profeszszora, a' Királyi Pesti Universzitásban. 
Április 17. 1822. 

H u d i b r a s . 
" i . , . 
«ficht einen Strick von Sand so fest 
«wie der gelehrte Sorgennest; 
«konnt feine Spinné weben stricken, 
«um solche Schedel auszuschmüeken, 
«die sonderlich im vollen Mond 
«oft ledig stehn und unbewohnt.» 

S i v a l e s b e n e e s t , e g o q u i d e m v a l e o ! 
Korpa-kötél mondjuk magyarul ; a' Német homokbúi fonja, 

vagy is pókhállóbúl, a' melly ama' holdon járó sánta magyar velejét, 
szörnyű tsudatévő «szelleme» szuszkóját temi hóid töltével ü r í t i ! 
'S mind ezt nem — fa vas — éke gyanánt? Mert szebb neki 
«szépebb 

Páriz-Pápaibúl igy lett neki «Pápai Páriz». 
Jók neki «dücs .— bocs, vágy, rény, példány, lény, nyomor, 

esk, kapcs, 
jók «dicst szerz, szorg kínz text ; Márcz (a' mártzius hónap t) 
jók «pörl, mosti latán ingerlnek 's alkalom 's ingerl!» 
jók «széllem, nyereségjök, az idv, érzéki gyönyörrel! 
&'•,gyök rojtja gyök-ér; mindenki hibájinak írt hoz ! : . 
A' marok így mar-ok és jobb mark Ádám magyar ád-ám ! 
A' denevér dene-vér de-ne-vér hát Éva m i ? Év-a. • ' 

6* 
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«Látiátuk feleym zumtuchel!» Halljuk amott ül 
egy tyúk-ól tetejénn. Ott ül ? Tsitt hes, kakasok, t i ! 
«Lám ok okos, az okosságot nemzette ; tehát oh 
«hajdani törzsök-szó lévén mind egygy ok okosság 
«így amaz éh nem egyébb, hanem ékesség 's rövidebb jobb 
«a' kecs kecskéből, kecsegébűl metszve, kecsegtet 
«'S így a' többi. — Tanuld par coeur a' mondolatokbúl 1 
«Igy pipitélt minap anyja előtt a' tsirke, biz így ő 
E' düh okát a' nyelv dolgát dolg mondja segélli!» 
Majd valamit mondék ! mit tesz szaggatva ? De, punktum. 

D a b a m e x E l y s i o . 
(minden legkisebb jegyre megeggyez a' diktálattal.) 

Kivűl: * Pest. 
Tekintetes Kazinczi Kazinczy Ferencz Táblabíró Urnák ! 
Sátor Alja-Ujhely — Széphalom. 

Veresmartynak át adám a' néki váratlan levelet. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 134. sz.] 

4330. 

Kazinczy — Guzmics Izidornak. 

Guzmics Isidórnak 
Kazinczy Ferencz 

barát i szíves tiszteletét. 

Nem örvendhetsz te jobban annak hogy képemet bírod, mint 
én hogy azt birtokodban tudhatom, és bár mi indítá a' mi Döbren-
teinket hogy a' Simó által dolgozott mást megtartsa, 's neked a' 
Donát által festettet küldje, örvendek e ; történetnek i s : mert így 
tudom mit bírsz. Ez a' tiéd minden kérdésen kivül jobb, hívebb, 
igazabb, mint minden egyéb képem, 's ez mind testemet adja, mind 
lelkemet, nem a' hogyan most vagyok, hanem a' hogyan huszonnégy 
eszt. előtt voltam, akkor n e g y v e n e g y esztendős tüzes férjfi, most 
h a t v a n ö t , előre görbült száraz, ősz, de még most is nem tüzet-
len. Mondd ezt valaha gyermekimnek, és ha majd azért megszóllí-
tanak, engedd, hogy mását vehessék. Bár mindnyájan, a' kik írunk, 

1 A levél zárlatán kettétört piros pecsét. 
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festetnénk magunkat, és mindaddig, míg végre teljesen eltalálnak, 
hogy pályánk' hívei később is ismerhessenek. És midőn ezt óhaj
tom, nem a' magunk öröméért akarnék gondoskodónak tetszeni, mer t 
mit nyerünk mi az á l ta l? hanem a' később élendőkért. Ha nekem 
kedves ismerni elődjeinkét képeikről, melly hamis szerénység volna 
azt hinnem, hogy akár millyen voltam légyen, a' későbbek örülni 
nem fognak képem' b i r tokán? A' Te örömed, édes barátom meg
erősít e' hitemben. 

Sorba veszem leveled' czikkelyeit. — Nem mind javaihatom, 
a' mit ifjú íróink cselekszenek, sőt azt javalom inkább, a' mit 
Thaisz monda minap két Zsebkönyveink felől, ifjabb íróink' magyar
ságát emlí tvén; de rólok nem is ítélek olly sanyarúan mint Döbren
tei, ki örömemet oda magyarázza, hogy ezek az én tanítványaim
nak bizonyítják magokat. így vádol engem még az engem szerető 
barát ' gyanúja is, 's Isten bizonyságom, minden érdemem, az az, 
vétkem nélkül. Nem azért szeretem én azt a' mit Neologismusznak 
mondunk itt, mert az engem V e z e t ő v é tehete, hanem azért levek 
Vezető, mert meg valék győződve, hogy ez az út bennünket kies és 
boldog tájakra vezet. A' javalás nekem is kedves, és a' kinek nem 
az, vessen követ rám. De olly rettenetesen magamba szerelmesedve 
kell e engem képzelni, hogy nekem minden jó, ha magamat kedvelve 
l á tha tom? 's mint érdemlem én azt a' pirító vádat, hogy semmit 
sem kedvelhetek m a g á é r t a d o l o g é r t ? Én viszont a' mi kedves 
Döbrenteinkben találok valamit, a' mi eránt szeretnék úgy megté
vedésben lenni, a' hogy ő van reám nézve. Az Erdélyi Muzéum' 
kiadása, és az az igen sok jó a' mit ő Kolozsvártt teve a' Kezdők 
körűi, őt arra szoktatá, hogy az idegen dolgozást mindég a' maga 
tetszése szerint szeretné elváltoztathatni. Mindenki a' maga szemével 
lát, 's tisztelnünk kellene a' más szabadságát; el kellene mondanunk, 
mit gondolunk, de igen ritkán kellene másokért gondolnunk 's ten
nünk. Döbrenteinek ritkán jó a' mit ifjaink csinálnak; én pedig őt ar ra 
kérem, hogy nézze el csak, ha mi, tudnillik ő és én, azon eszten
dőkben, a' mellyekben most van Schédely, Kovacsóczy, és mások, 
adtunk e illy jó darabokat, 's vessen hozzá, hogy ezek a' kedves 
mázolgatók mit adnak majd negyven, 's hatvan esztendős korokban. 
Schédely a' Schiller Haramiájiban most is ád eggy éneket, mellyet 
én angolul (pedig angolul nem sok leezkét vettem — elbetegesedém, 
midőn Hajnóczy küldé hozzám a' Nyelv-mestert) hamarább megér
tenék mint magyarul: de épen ez a' lelkes Schédely olly darabokat 
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is ada már, mellyeket, kevés változtatással, szeretnék a' magaménak 
mondani. Eggy szóval, édes barátom, Döbrentei és én igen szeretjük 
egymást, de gondolkozásaink nem mindig eggyek, 's ez nem rossz, 
hanem jó, "s igen jő: Inkább tudja a' Természet, mint mi, ha hasz
nál e, á r t e a' külömbözés. — ; 

Sophoclesznek Kiadásai felől a' Cancellárius Teleki' Bibliothe-
cája Indexéből szóllhatnék, mert a' Fabricius Bth. olta sok új Kia
dásai jelentek-meg, de betegeskedésem alatt úgy összehányám köny
veimet, hogy napokba is kerülhetne felkeresése. Legjobb lesz ez 
eránt Döbrenteit szóllítnod-meg, ki Bécsben múlatván, akár a Biblio-
thecáriusoktól vehet feleletet, akár a' Könyvárosoktól. Stolberg az 
idősbb testvér, Sophoclest német fordításban adta, két Kötetben, 's 
én azt b í r t am; de eggy szép asszony elkérte, 's imádóji, a' fejér
kabátos Tisztek, elvitték, 's talán a' szobaleányoknak adták. Igy 
já r tam Wielandnak XXVI Kötetével is. De a' Görög Tragicuszok 
kevés kedvelőt fognak nálunk találni. Azonban Te nem az vagy, 
a' ki sokaktól óhajts olvastatni. — Ismered e az édesbb Euripidészt ? 
, .. Szallusztom' Élőbeszédjét még sem rakta-ki Werfer, Kassán. 
De reménylem, Húsvétig olvasni fogod. 

Theresiámat újra elolvasám leveled' vétele után. Nem úgy 
szeretném én azt adni; de a' ki minden sora, minden betűje mel
let ezt kérdi: Nem töröl e itt a' Censor? soha sem ír jól. Az az 
asszony szerété minket, és mi is őtet. Erdély, 's kivált a' szegény 
Székelyek, erőszakot szenvedőnek 's nem felejthetik az t ; átok ter
heli azt a' három vagy négy idegen Gubernii-Praesest, a' ki a' 
szabadságok mellett maradni akarókat összelő völdözteté: de Therésia 
bizonyosan jó vala. 

A' mit Drétára nézve írsz, az nekem is érzésem. Az ügynek 
gyújtó is kell, oltó is, 's szűkkeblüségre mutat egymást meg nem 
érteni, 's utalást csak a' fondorok érdemelnek, ő pedig az nem volt. 
Ha megláthatlak valaha, elmondod nékem szóval, a' mit papirosra 
tenni nem óhajtanál. Ha meg lesz választva követője, add azt, kérlek, 
tudtomra, 's mondd-el, mi lélek' fija az. — Az én Zirczem sohol 
sem találtatik; pedig Takács kettővel ereszte-el magától. Bár Te 
küldhetnél eggyet számomra Vitkovicshoz, Horvátnak a' M. Theat-
rum felől írt hexametereivel, mellyeket soha sem láttam. -

Szép az is, a' mit a' Vallásbeli szabadság felől írsz, 's látom 
én, hogy ha bővebb magyarázatokra ereszkednél, könnyen eggy pon
ton állhatnánk. Az a' feszesség' lelke nem - illik szép lelkflhöz. 
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De.szökelld velem gondolataim' szökelleteit, édes barátom, 's képzeld, 
"hogy Te és én eggyütt ülnénk szobádban, 's végig olvasnánk Pálmát 
•és Engelt, 's mondd-el, hányszor szökném én fel mellőled kínos 
kifakadások köztt. Nem ismerek kínosbb foglalatosságot, mint Hazánk' 
Történeteit olvasni. Azok az i s t e n t e l e n i s t e n f é l ő k ! a z o k a' 
d ü h ö s k e g y e s e k ! Néked kedves azt reményleni, hogy a' gond
viselés' atyáskodása ezeket a' bolondságokat megszűnteti, megneme-
•síti a' mit kell, 's akkor a' paries intergerivus lehull. Én a' Gond
viselés' titkait nem értem, de alig ha azt az útat nem járja tovább 
is, a' mellyet eddig járt, 's az I g a z s á g o t csak kevesek' osztály
részének hagyja. Végy-el erőszakot, bántást, 's add helyébe a' Jézus 
szereteti szellemét, 's mingyárt jól leszünk. — Lajos segélni akará 
a' Török ellen a' Comnénuszokat, de úgy, hogy a' mit nyerend, a' 
Magyar koronához kapcsolhassa annyi vér' és költség' jutalmáért , 's 
a' Pápa ezt nem akará, nehogy a' Görögök még inkább elide
genedjenek, 's Byzantium eldőlt, 's a' Török beljebb fúrta magát 
Európába. Érdemiette e ezt a' Schismától t a r t á s? Mátyás, nem a' 
Magyar föld' túl-a-dunai részeit szedte vissza, hanem a' Huss' taní
tásit igyekezett elfojtani. Érdemiette ezt a' Huss tudománya? Ne 
keseríts-el, édes barátom, ezen emlékezetek által, vonj inkább az 
-olly beszédek által magadhoz a' mit Pesti két Tanítód és az általad 
szere te t t Oberthür felől írsz. Ennek most hallom először nevét, 's 
szeretem. Az az eggyik Tanítód engem bőszűltjeinkre emlékeztet, ('s 
illyen minden színben és alakban vagyon); ezekkel hogy sub iisdem 
:sim trabibus . . . . 1 sem szeretem. Irtózom tőlök, a' hogy, eggy 
n é k e m s a j á t irtózással, a' részegtől és az eszeveszettektől, még 
ha az utolsók a' j á m b o r o k ' nemébe tar toznak is. Sok ember az 
illyekkel még múlatja magát : én megpillantom, 's futok. 

A' Theologia a' Te tudományod, 's Te abban bizonyosan látod 
megtévedésimet, de én el nem szokhatom az igazságot a' Catholi-
cismus által megnemesített Protestantismusban keresni. Azt mon
dod, hogy ez nem lehet Nép-religiója, 's hiszem állításodat. De ez 
olly homály előttem, (az, tudnillik, a' hova szavad vezet) hol Ari-
adnei fonalra van szükségem. Hellaszban 's Rómában a' mindenek, 
még Socratesz és Cicero által is tisztelt Nép religióján kivűl meg 
volt a' Philosophiai; 's talán ma is úgy állunk. Én a' s z í v e t sze
detem. Sokszor beszéllek a' szegény, eléggé ízetlen, de nagyon tiszta-

1 Az eredetiben is így, hiányjelekkel. 
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lelkű Vályi Nagy Fer. Professorral a" Catholicismus becse felől, 's-
az nekem görögül mondá-el Jésusnak eggy szavát, mellyben az-
ahj&ua és nvevfxa fordúl-elő, 's a' Cath. Vallást a' Jésus által eltör-
lött Mózesével hasonlítá-össze. Láttam, hogy szavamat meg sem 
érti, 's abba hagyám. Nem állhatám-meg mindazáltal, hogy ne kérd
jem, mi tehát az az ő általa annyira magasztalt protestáns, vagy 
ha úgy tetszik, keresztény alri&sia,? 's akkor felmelegedett, és olly 
okosan beszéllt, mintha édes bortól részegedett volna meg. Álmél-
kodásomra azt monda, hogy ő Helvetiában azt tanúlá Hottinger 
Professorától, hogy a' Theologusnak csalni soha nem szabad, de 
cathedráján nem szabad mind azt tudni, a' mit szobájában tud. 
Ezt javallva, álmélkodva, borzadva haliam. — — 

Te tehát Pannonh a l m o n , 's a' név Tőled jő, és éret tem. 
Érezzd, hogy szeretlek, 's nagyon szeretlek, mert nagyon becsüllek. — 
Már nem csak fenn, hanem kinn is járok, 's Kertészem és inasom 
nevetnek, mint avatom magamat az ő mesterségekbe, mint ások 
gödröt fáimnak, mint ültetem, és mint térek vissza sáros kézzel. 
A' tavasz visszaadja erőmet. — Élj szerencsésen! 

Széphalom Martz. 25d. 1824. 

[Eredetije a sz. Benedek-rend pannonhalmi könyvtárában.] 

4331. 

Vörösmarty Mihály — Kazinczynak. 

Pest 25 Mart. 1824. 

Tekintetes Űr ! 

Igen sajnosán értettem leveléből tartós betegségét, és arra nézve 
a' levelet nem csak nem rövidnek, hanem hosszúnak is tar tom ; mer t 
hasznos életének talán épen ollyan részét foglalta el, mellynek tá r 
gya nálamnál méltóbb lehet vala. És majd egészen illy tekintetből 
nem jegyeztem föl előbbi levelemben szállásomat, minthogy tudván 
betegeskedését, nem vár tam válaszát; sőt nem is óhajtottam, hogy 
miat tam fogyaték erejének egy részét föláldozza; Most pedig, hogy 
miiétemet tudakozza, mindent kész vagyok megirni. 

Születésem történt a' múlt századnak szinte utolján. 1800diki 
December első napján. Atyám, Vörösmarty Mihál, (kit 1817dikben 
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vesztettem el) szegény Nemes volt, 's Uradalmi tisztségben élt tizen 
öt esztendeig Gróf Nádasdy jószágán Nyéken (születésem' helyén) 
Fehérvármegyében, Deák tanulásomat Fehérvárott kezdettem, 's foly
ta t tam Atyám' jóvoltából a' negyedik Iskoláig, azután tanítgatás által 
segítek sorsomon. Fehérvárról Pestre jutot tam, onnan Börzsönybe 
Tolna Vármegyébe, azután Görbőre ugyan Tolna Vármegyében, most 
ismét Pesten vagyok a' Perczel Úrfiak mellett, és ez már hatod 
éve, hogy őket tanítom. A' törvényt elvégeztem, 's most Censurára 
készülök. Szállásom vagyon a' Kis Hid' útczában, á Vadászkürtnél,, 
ti második emelet' lOdik száma alatt. 

Ez lenne röviden külső rendé életemnek. Literatúránkra nézve 
a' jobb ízlést a'kor kezdtem valamennyire ösmerni, midőn először -
Börzsönybe jutot tam, hol a' szomszéd helységbéli Papok : Teslér, és 
Egyed képzettebb munkákat adtak kezeimbe, egyébiránt maga az. 
Uraság is segített könyveivel. 

Környülállásaim szerént írogattam eleinte apróbb verseket, 
utóbb nagyobbakba kezdtem. Most már kész két Szomorú Já tékom 
ötös Jámbusban : Salamon, és Zsigmond, 's egy Hősi Költeményem 
készül ezen névvel : Zalán' futása Hexameterben: most már kevés 
hía. Ezeken kívül vannak még némelly versezeteim, 's egyéb apró
ságok. — Noha már eddig is hoszszúra terjedett levelem, bátorko
dom egy darabot kiírni: Zsigmond nevü játékomból. A' történet 
folyamatja e z : Horvát megölvén Forgácsot, Garat, 's az öreg Király
nét, elfogta Máriával Forgács leányát is, kit Garának, a' megölt Gara ' 
fiának jegyesévé teszek. Gara jő Zsigmond Királylyal, Horvátot 
kiveri várából, holott a' leány is megszabadul, 's a' setétben egyedüli 
a' várfal alatt bolyong. Beszéde így következik : 

H o v á most e' borzasztó éjjelen, 
hová nyugodjék csüggedő fejem ? 
E l h a g y t a l a k , kemény mohos falak, 
távozni még sem mernék t ő l e t e k ; 
m e r t nincs vezé rem: ég föld megve te t t . 
Midőn ledől tem ájul tan, verőfény 
csil lámla még a' ka rdok ' lapja in , 
A ' hős' sisakja pajzsa' szép rezén, 
és m i n t h a nap , hold zúgva tö rne r á n k , 
zaj, csa t togás , vad zúgás ve t t k ö r ű i ; 
Most , hogy fölérzek, csend u ra lkod ik , 
m i n t a' ha lá l ' h a t á r a i n be lő l : 
rém, és se té tség ter jed mindenü t t . 
Nem fénylik egy i rga lmas csillag is, 
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nem hal l ik emberszó, sem lábrobaj . 
Meszsze be tek in tek a' homálynak mélyibe, 
'S csak az éjt, a' véghe te t l en t l á t h a t o m : 
V a d képe üldöz minden léptemen. 
A h mer re menjek ? B á r szót ha l lanék ! — 
Morogva zúg el a' szél arczimon, 
'S csak bús enyészet ' h ang j á t hordja s z é t ; 
Mentőm' szavát nem hozza meg nekem. 
H a j ! t án az is ledőlt csatáiban, 
'S örök éjet alszik a' t es tha lmokon. 
H o v á kerül jek ? O h ! már lába im 
Sem b i rnak : i t t kel l vesznem u tamon. 

(lerogytában) 

: Bon t s egy hideg, mély ágya t föld anya, 
'S adj bús fejemnek csendes á lmokat . 

Ez a' mit kívántam mutatványul előadni nagyobb munkáimból: 
de nem tartóztatom tovább levelemmel; hanem magamat szíves 
bará tságába ajánlom, 's óhajtom jobbulását egészségének, 

hű tisztelője 
Vörösmarty Mihál. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r. 27. sz.] 

4332. 

Kazinczy — Dulházy Mihálynak. 

Édes barátom, 

Werfer Urnák Mart. 19d. írt levelét ezen órában veszem. 
Ugyan ezen nap írtak nekem Bécsből, Pestről 23d., 's a' hármat 
•eggyszerre vevém. Minden össze esküszik igyekezetim gátlására. 

Kassáról a' Kalapos meg fog jelenni V i r á g V a s á r n a p i 
Újhelyi vásárunkon. Kérem az Urat, adja által neki a' Sallust' Prae-
fatióját, és a' franczia kis könyvet, 's parancsoljon rá, hogy azt nekem 
a' 34 ft által vételével adja által. A' pénz csalhatatlanul le lesz 
fizetve. 

A' Mélt. Gróf veve e levelet Mélt. L. Úrtól ? Én vettem, 's 
tizennégy sorral válaszoltam. 



4333. Kazinczy — Toldy Ferencznek. 1824. 91 

Csókolom Zsenit. Bár megláthassam minél elébb. Általadta e 
levelemet Sz—né Asszonynak? 

Az egész házat tisztelem. Már fenn járok 's ásom kertemet. 
26d. Mart. 1824. 1 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 5. sz.] 

4333. 

Kazinczy — Toldy Ferencznek. 
Édes barátom, 

Már fenn járok 's Kertészem titkon mosolyog rajtam, midőn 
látja, mint ásom a' gödröt kertemben, 's mint ültetem fáimat. Még 
e' száraz kisded testben sok az életerő. Gyermekim tehát és barát im 
nem retteghetnek, hogy elvesztenek. 

Ányosnak levelét, ha Pap nem volt volna is, nem k e l l e n e , 
's nem l e h e t n e kiadni. Gaz erkölcstelenség van benne. Eggy 
mátka, eggy becsületes, tiszteletes ház' gyermeke Pestre méne, 's 
ez a' Paulínusoeska oktatást ád a' vad szerelmekhez szokott Kato
nának, mint szédítse-el a' leányt. Ha a' levél kezembe akad, magad
nak, és általad mind azoknak, a' kik bírni akarják, általadom máso
latban, de ne engedjük azt sajtó alá jutni. 

Felosztásodat javallom. A' n a g y Batsányi pirulva fogja meg
látni Kiadásodat. Gondolom, nevetséges Jegyzéseiből, melly[ek]re a' 
Horátz d i c e n d a t a e e n d á j a , és n o n e r a t h i s l o c u s egészen 
rá illik, semmit fel nem vészesz. Én azokat nevetés nélkül soha 
sem tudom olvasni, : s nem tudnám, ha Batsányit nem ismerném is. 
Hát feleségének Verseit mint töltötte tele hasonló feesegésekkel! 

Néked, édes barátom, a' legszívesbb barátsággal azt sugom-
meg, hogy e' napokban vevék ismét eggy igen tiszteletes férjfitól 
levelet, melly felőled csípősen szóll. Fiatalságodat emlegetik, mellyhez 
inkább illenék (így a' levél) a' szerénység, mint az a' magad' elhi-
vése. Eggy másik barátom, 's igen kedves barátom, kért, ne szele-
síteném-el ujainkat a' hozzájok ereszkedés által. Csak képzeld, azt 
hiszik némellyek, és még azok is, a' kik engem ismernek, személyesen 
ismernek, 's szeretnek, hogy én téged, Kovacsóczyl, és még másokat 
azért szeretlek, mert t i . a z én tanítványim vagytok (így a' levél), 's 
Neologuszok, holott a ' l evé l írója is az. Melly vakság e z ! A' javalás , 

1 1824—37dik. Kazinczy Fer. Ur levele Mart. 26d. 842 [!]. — Dulházy M. 
jegyzete. . . • 
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a' szeretet nekem is kedves, -s nagyon kedves, 's a' kinek nem az, 
itt vagyok, vessen követ rám. De mint képzelhet az, a' ki engem 
ismer, olly magamba szerelmesedettnek, hogy nekem minden jó a' 
mit az ad a' ki engem csudál és i m á d ? 's nem gondolkozhatik e 
úgy inkább, hogy én benneteket azért szeretlek, mer t ízléstek az 
enyémmel eggyez ? Ennek világosan megírám, hogy tegye velem 
eggyütt magát a' ti esztendeitekbe, 's kérdje, ha ő és én, a' ti esz-
tendeitekben adtuk e azt a' mit ti adtok, !s vessen hozzá, hogy ti 
40. és 65. esztendőtökben nem adtok e jobbat és többet mint m i ? 
Ha dicséretem, ha barátságom benneteket elszelesítene (így a' levél), 
emlékezzél, édes barátom, hogy az ifjúságot semmi sem ékesíti 
annyira mint a' szerénység — de a' v a l ó szerénység, —• mert az 
a' színlett csak nevetségessé teszi az embert, és utálatossá. De engedj 
hát valamit ellenségidnek, 's ne grammatikázzál sokat, ne élesen. 

Ányosra nézve óhajtanám, hogy azon kép után, mellyet B. felőle 
Életében ád, festess eggy ifjú Paulínust, metszessd a' könyv' elébe. 
Kedves lesz az az Olvasónak, ha csak képzelet munkája is. 

A' mi Révaink nem javallá előadásomat, de neked el merem 
mondani. A' n y u g o d o k alakú szók (így AluDOK) kétképen con-
jugáltathatnak. Nyugodok, nyugodsz, nyugod, és nyugszom, nyugszol, 
nyugszik. NyugoDJ jól van mondva az első szerint, mint a' második 
szerint nyugodjÁL. így épen aludjál és aludj. 

Végig futok leveleden, mert ezt sietve írom, hogy még m a 
indulhasson, 's elfogva egyéb bajok által. — A' —chy az én gya-
nításom szerint Zichy. — Az Elegyeseket én is elébe tenném az 
Epistoláknak. 

Köszöntsd Kovacsóczyt, és kérd, hogy ha alkalmatlansága nélkül 
megeshetik, küldjön nekem eggy Mátyást és Martinúzit Richtertől 
Vitkovics által. Hát az ő Folyó-írásából mi lesz ? Köszöntsd Vörös
mart i t is. Mondjad nekik és magadnak, hogy én benneteket szeretlek 
hüségtek és érdemetek miatt, 's szeretnélek ha nem szeretnétek is. 

Minek frankírozod leveledet? Élj szerencsésen. 
Széphalom Mart. 26d. 1824. 
Vitkovicsnak köszönd kérésem' teljesítését. Azt mingyárt elkül

deni Eperjesre. Várom csomójit Jankovicstól. 1 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 134. sz.] 

1 Nro 5. megk. apríP 1. — Toldy F. jegyzete. 
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4334. 

Cserey Farkas — Kazinczynak. 

Bécs 26dik Mart. 1824. 

Igen kedves Barátom ! 

Nagy szerencsémnek fogom tartani, ha Vadasi Jankovics Miklós 
Ur becses Levelével engemet megtisztelni méltóztatik. Mi lehet tárgya 
hozzám intézendő írásának, nem képzelhetem — mindazonáltal ezen 
Urnák érdemeirül olj sok jót hallottam, hogy Véle ismeretségbe 
jöhetni igen ohaitot szerencsémnek tartom, ehez képest tehát igen 
érdemes Levelét is ohaitva várom. 

Gr. Gyulaynak és Döbrentei Gábor Urnák az izenetet meg
mondottam, az utolsó Püspök Kis Úrral éppen akkor jöve tegnap 
hozzám, midőn nagy becsű Leveledet vala szerencsém tisztelném [!], 
és képzelheted minő nagy Boldogság érzésetül hatódtam által — 
egy ugyan azon szempillantatba a Te kedves Bendeidet és K i s t 
a nagy férfiút szemlélhetni magam előtt. 

A Herczeget, ki engem szép, 3 tulaidon kezével irt Levele 
mellett küldötte nékem az Amirikábul [!] hozott Magokat, hívják 
A l e x a n d e r Printz W i e d - N e u w i e d n e k — a magával Bra-
siliabul hozott Bouteredos — QuacTce nevű gyereknek képit nem 
kaptam meg, mert a táiba távoztam el Házomtul, és Hazámtul, és 
soha nem érdemlett Sorsnak olj Sulja nyomott, hogy minden ked
vem el volt veszve az élet szebb aránnyaitul lelkesülésre, és igy 
többször oda nem is irtam. Barátom, Szennyei és Salakjai az embe
riségnek, meg romlott rossz akaratú emberek homáljba borithattyák 
napjainknak tisztán viritó derültségit, de a Lélek ereje még is csak 
fent tudja tar tani aszt, a mit el veszteni férfíuságunknak válhatnék 
gyalázattyára — rettenetes zivataroknak ostromával kellé küszköd
nöm, de az Isten, és Lelkem ereje csak egy pillanatra se hagyának 
nagyhatalmú és mondhatom Csudát tévő Védelmek nélkül — e 
kettőbe heljheztetem csüggedhetetlenűl Hitemet, 's reményemet — 
•és hiszem álhatatoson, hogy napjaim virulásra derűinek megint. Én 
soha se ohaitottam sokat, most is csak egy Dolog kell árra, hogy 
Boldognak mondhassam magamot. 

Az Erdelji Ui Cancellariae Praeses Baro Miske Jósef Ur eö 
Excja egy igen jól készült, fegyhetetlen Egyenességü és a kormányra 
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minden tekintetbe meg ért Ur ; minden Nemzet, minden Haza sze
rencsés és Boldog, meljnek ilj Naggyai lehetnek. B. Miske az életnek 
minden kerületébe egy szeretetre, tiszteletre igen érdemes, Lelkes 
ember, és Hazám nem csak szerenesésnek ta r tha t tya magát, sőt 
kevélj is lehet árra, hogy ilj Udvari Cancellariussa vagyon — és 
ez alatt oljan Referendariussa, milyen N o p t s a E l e k Ur, kihez, 
ugyan csak az egész Bécsi nagy számú Consiliariusi Corpusba egy 
sincsen, a Lélek és szív leg nemessebb tulaidonira nézve hasonlítható. 

Igen érdemes Barátunkal a nékie irottatt el olvastattam Leve-
ledbül — tisztel és aszt monda, hogy a mult Postával e tárgyba 
meg tette Hozzád tudósítását. 

Bitkán i r tam Neked, miolta a nem Hazai Levegőt szivom, de 
légy tökélletesen meg győződve, hogy se tiszteletem, se forró szere
tetem Irántad nem hült leg kissebbett is, és nem is fog: Hieme ac 
aestate, et prope et procul, dum vivimus et ultra, sum ex toto Tuus 

Kedves Lelkem Bará tom! 
Hív tisztelőd 

Cseréj mpr. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev, 4r. 51. sz. V. köt.]; 

4335. 

Baykor József — Kazinczynak. 

Béts Martziusnak 26dikán 824. 

Tekintetes Fő Tábla Bíró Űr ! 

Annak Tanúságára, melly szíves és buzgó készséggel igyekeztem 
éppen a' Tekintetes Urnák kívánságát tellyesíteni, a' múlt postán, 
már előre botsátott hír-adó Levelem következésében ezennel ide 
zárva által küldöm a' Tekintetes Úrnak mind azon pontokat, mellyek 
eránt Doctor Sandmann Urat feleletre vet tem 's bírtam, mind pedig 
azon világosításokat, mellyekből már most a' Tettes Úr voltaképen 
meg-esmérheti a' néhai B. Pfeffershofen Kis Asszony után keresett 
successionak miben-állását, mi nehézségek alá lett jövetelét 's onnan 
mit reménylhetését. 

Kérdő-pontjaimnak ex Actis lehető meg fejtése végett kéntelen 
volt Sandmann Úr az Actákat most már 3adszor újjra ki kérni 's 
mint nyomós feleietje mutatja, nem szopta az újjából á* pontos 
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feleletet, a számokat, Dátumokat, Lineákat etc. sőt engem is meg. 
birált, hogy bátran combinálhatom az ő elő adását az Actákkal, 
mellyeket nagy halmazzal asztalán feküvén nekem elő mutatott . 
De lát tam nemes maga viseletéből, hogy Bizodalmunkat meg érdemli. 
A' jó törvényes Űr nem tagadván a' Hofkriegsrathnál deponált 
28,000 ftoknak Realitással, minden jót Ígértem neki 's Cancellariájá-
nak, tsak bolházzák ki, hozzák világosságra a' Tettes Urak suc-
cessionalis állapotját. A' minthogy az ide zárt Munkája Sandmann 
Urnák nyilván Tanúsága az ő és Gancellariája szorgalmának — mert 
annyi Elaboratumot ennyi Combina tio segittségével Bétsi törvényes-
Ágenstől megnyerni, valamint ri tka szerentse, úgy soha sem esik-
meg illendő Jutalom reménysége nélkül — Mind ennek meg ígérése 
mellett is mikor ma a' Cancellisták által részünkre is le-purisált 
feleleteket a' pontokra el-akarnám sok contestatióim köztt hozni, 
mind e' mellett is nyilván 's cathegorice meg monda Sandmann Úr,, 
hogy a' Cancellariájának Írásbeli fáradságáért járó Honorárium nélkül 
nem kívánhatnám a' kivánt világosító feleletnek részemre ki adását. 
De e' részben is meg-nyugtattam, 's el-halasztván ezen Honorárium 
adását, juxta i l lud: quod differtur non aufertur. Ki kérem sive 
Honorario is sub spe non denegandae a Spect. D. Vestra compe-
tentis remunerationis fatigiorum, ezt a' mit küldök. Nemes p a r o 
lámra fogadván az í rás ' v. írók' fáradságának majdani meg-jutah 
maztatását. 

Már most nyilván által látni méltóztatik a' Tettes Úr, mire 
olvadjon-le ezen egész B. Pfeffershofeni Successio' reménysége. Nem 
hiszem, hogy a' Sógornak, Gróf Töröknek illy világos esmerettsége 
volna ezekről, mint a' mit én itt küldök, azomban hadd reményijének 
többet, a' Tettes Úr pro privato Rami sui notitiae statu meg
tarthatja az általam Sandmann Úrtól most ki szerzett világosítást, 
míg a' több Cointeressatusok is nem concurrálnak ennek ha szinte 
kevés költségeire is, v. mig a' Tettes Ur nem provocáltatik a' Sógor 
által a' szükséges költség 's Sandmann Űr meg hatalmazása Lépé
sére : De már ez úttal a' Sandmann Úr Cancellistái számára jó 
lenne ha tsak egy 5 ftos Banknotát is fel-küldeni: mert ennél 
kevesebb Honoráriumot nekik adni nem lehet. Ha pedig azt é rde
mesnek ítélné a' Tettes Űr v. a' többiek is concurrálnának reá., 
lehetne 20 ft Banknotát ezen munkáért általam Sandmannak küldeni, 
mellyből ő azután író Deákjainak annyit adna a' mennyit aka rna : 
De egyik v. másik nélkül többé szeme eleibe nem fogok merni 
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menni Sandmann Urnák. Ámbár ez pro ineerto újj teher a' Tettes 
Urakra nézve, mind azáltal ezen Sandmann írása még is nevezetes 
Documentum lesz a 1 Tettes Ür familiai Aetái köztt azon fő Mágnási 
Német 's Cseh familiákkal való tagadhatat lan nexusra nézve, melly 
ennél fogva a' B. Pfeffershofen vér után a' Tettes Uraknak osztályos 
Attyafiait in Haereditariis Ditionibus Germ. Austriacis kérdésen kivül 
teszi, 's ki tudja, ha B. Henniger v. B. Brandau ágakon is nem esik 
•e elébb-később valami efféle Successionak :s talán még zsírosabb 
keresetre való nyilas. — Azért ha itt a' két-két Ezer forint magában 
tsekélységnek látszana-is, én még is ha a' Gróf Török suceessorai 
közzé tartoznám, nem tsak nem sajnálnám ezen Auskunftért a' 20 ft 
húszast, de hogy a' B. Hennigerekkel 's Brandaukkal való vérsé-
gemnek emlékezetét fel melegittsem, fel-lármáznám őket, hogy fog
janak velem kezet, 's ezen 28878 f. Hadi Tanátsnál lévő Deposi-
tumnak de Ju re kit illetése eránt Sandmann Urat ők is aetivisálják, 
hogy communi nomine fogja Actióba a' keresetet, 's itéltesse-el. 

Óhajtva fogom a' Tettes Urnák ezen írásomnak 's a' mellé 
zár taknak 1 vételéről reménylett betses Uri válasszál el-várni. Addig 
is bizonyossá teszem a Tettes Urat, hogy én részemről a' hol mit 
tehetek a' Tettes Urak Jussainak világosságra hozására, mind azt 
a' töllem ki telhetőségig örömmel 's egész készséggel tellyesítteni 
•el nem mulatom. Álhatatos Tisztelettel maradván 

a' Tekintetes fő Tábla Bíró Urnák 
alázatos szolgája 

B. J. mk. 
Hohe Brüeke Nro 145. 3ter Stock. 

[Eredetije Becske Bálint birtokában.] 

4336. 

Gr. Majláth János — Kazinczynak. 

Wien, am 31ten Márz 824. 

Da ich als magyarischer Schriftsteller selbstándig auftreten 
will, kan ich ihr Anerbieten meine Sagen und Máhrchen zu über-
setzen, nicht annehmen, so sehr es mir auch schmeichelt, und so 

1 A levélnek nincs semmi melléklete. 
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«ehr es auch mein Werk würde gewinnen machen. Ich bitté sie 
nur sich der bei l iegenden 1 Novelle freundschaftlieh anzunehmen, 
id est zu übersetzen. Es kommen darin so viel Verse vor, dass ich 
mich nicht t raue die Übersetzung zu unternehmen. Es versteht sich 
von selbst, dass der Übersetzer nicht an die Form der Gedichte 
gebunden ist. Wáhlen sie jene, die ihnen die bequemste, und den 
[!] Stoff am passendsten erscheint. W a s sie thun, genehmige ich 
ganz im voraus, es ist gewiss das Beste. 

Ich reise in ein par Tagén nach Ofen, um daselbst vier bis 
sechs Wochen zu bleiben. Wenn sie mir alsó schreiben, so adres-
siren sie dahin mit dem Beisaz : abzugeben bei Grafen Franz 
Teieky. 

Ihr Freund 
Mailáth, 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 29. sz.] 

4337. 

Gr. Teleki József — Kazinczynak. 

Tekintetes Tábla Bíró Űr ! Kedves bará tom Uram ! Azon 
halotti predikácziók, mellyekró'l utolsó levelembe említést tettem, 
n e m a boldogult nagyatyám, hanem a néhai nagybátyám Teieky 
József felett mondattak el. Ezeket megelőzi a boldogult élete leírása, 
mellyet a Teieky famíliának M. Vásárhelyt lakó Archiváriusa készített. 
Ezen különben kevés ízléssel és nagyon szárazon irt élet leirás 
bevezetésében a Teieky famíliának mind a két ágán lévő genealó
giája igen nagy szorgalommal vagyon kidolgozva, sok oly dátumok 
foglaltatnak, mellyeket csak a família archívumából lehetett össze
szedegetni. A mi t famíliám eredetéről és nagy elágazásáról tudok, 
magam is nagyobb részint ebből tanultam, úgy hogy ehhez csak 
keveset vagy éppen semmit se tudnék adni. Még egyszer mindaz
által keresztül fogom tekinteni és egyes jegyzeteimet papirosra 
teszem, és így osztán le pecsételve általadom Döbrönteinek [!], 
mihelyest ez Bécsből visszaérkezend. Egyébaránt én famíliámtól 
Magyarországra szakadván ki egész ágazatunkkal, gyermekségemtől 
fogva csak ritkán és akkor is csak kevés időre jővén össze famíliám 

1 Hiányzik a levél mellől. 

Kazinczy F. levelezése. XIX. 
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idősb tagjaival, kiktől a famíliámat illető Dátumokat megtudhattam, 
volna, végre nemzettségemnek csak Magyarországi jussait illető levelei 
s ezek is csak kevés időtől fogva lévén gondviselésem a la t t ; — nem 
csuda h a minden egyes tagjainak viselt hivatalait, lakások helyét, 
születésök és halálok napját nem tudom, sött ezt itt Pesten minden 
szorgalom mellett is kikeresni elégtelen vagyok. Reménylem tehát, 
hogy a Tettes Űr nem fogja nekem hibául tulajdonítani, ha leg
szívesebb kívánságom mellett is, ohajtásinak minden részről eleget 
nem tehetek. 

Hébe és Aurora engem is igen nagy gyönyörűséggel töltött e l r 

különösen az első, melly a zsebkönyvet mind belső érdemére, mind 
külső ékességére nézve jóval felülmúlja, meg az Aurora második 
évében már valamennyire hanyatlani kezd és fényéből vesztett, jól
lehet úgy is a német almanachok nagyobb részével mérkőzhetik. 
Adja a Magyarok Istene, hogy a Hebe harmadik évében a tökéle
tesség felé még jobban siessen és az Aurora nem csak előbbeni 
fényét visszanyerje, hanem annál feljebb is törekedjék. 

A Teleky Sámuel Biographiája vagy az arra szolgáló dátumok 
eránt Otsofszkyt már megszóllitottam, de tőle olly választ vettem,, 
hogy azon G. Bethlen Elek dolgozik a mint hallom német nyelven. 
Fájdalom hogy magyarjaink nem tudják általlátni hogy a németek 
köztt mindig utolsók lesznek. Ajánlom magamat a T. Űr mindenek
felett becsült barátságába, 

r [K. é s h . n.] 

[Másolata a M. Tud. Akad. könyvtárában: 'M. írod. Lev. 4r. 37. sz.]. 

4338. 

Jankovies Miklós — Kazinczynak. 

Tekintetes 's Tudós 
Kazinczy Ferencznek 

szives tiszteletét ajánlya 
W. Jankovics Miklós. 

Adós maradtam e' napiglan felelettel 13dik Mártiusban költ 
leveledre, nem', inas okból, hanem hogy kívántam ez t . az által kül
dendő kintsekkel megadattak Mai nap által vette azokat T. Zsidai 
Sándor á kihez általad utasítattam, a te barátságod fogja azokat 
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minden kártól, veszélytől mentenni és használások utánn épen vissza 
küldenni, én eléggé nyertes leszek, ha készségem örömödre 's hasz
nodra szolgálhatott. 

Tudósításaid némelly Hazánk ritkaságairól egészen el fogták, 
's lepték szivemet. Örömmel értet tem hogy Silvester Grammaticája 
Fáy János gyűjteményében jutott — 's netalántán több nekünk még 
esméretlen ritkaságokkal, mert Sinai Miklós ritkaságait főképpen 
rejtegette, az ifiabbakat mind Profánusoknak tartván, kivált képpen 
pedig a világi, az az nem Papkarban való Reformátusokhoz hideg
séggel viseltetett. — Ugyan hát Luctus Pannóniáé ritkaság is Fáynak 
gyűjteménnyében költözött e ? vagy Sinainak ritkább Kéz i ra ta i? 

Baranyai Déesi János Salustját, ha Szent Miklósi Aloys kezében 
vissza jövend, nagy kívánsággal fogom olvasni, mert a' XVI. századból 
tsekély classicus Fordításaink vágynak, és talán eő volt az első, a : 

ki egész Munkáját egy Classicus szerzőnek magyarban öltöztette. 
Ha gyűjteményemben meg nem szerezhetem is, a mint hogy non 
possumus Omnia, részemről is fogom Barátomat Szent Miklósit 
unszolni, hogy azt ne úgy mint tulajdon, hanem mint nemzeti 
kintsét tekintse. És valóban magam is reá akadtam nyilván lévő 
nyomdokára annak, hogy Hazánkfiai 157D tájban Salustot olvasták, 
és kedvelték — mer t Werántz által hagyatott írásokban találtatik 
Gyulainak Zsibrik Váradi kapitányhoz irtt magyar levele, vagy is 
inkább Tanátsa, mi módon kormányozza az alatt valóit és ebben 
egész darabokat elő ad Salustból magyarra fordítva; mellyről én 
Bevezetésemnek azon §. hogy Salust Munkái nemzetünk által is 
kedveltettek, nem emlékeztem, ezen levelemre figyelmem még 
akkoron ki nem terjedvén. 

Éppen a Napokban Cserei Mihály Históriáját, de majd tsak 
nem olvashatatlanul írva, és tsonkán meg szereztem Ponori Török 
Jóseftól, , eő monda, hogy tudtára légyen, hogy ezen Históriának 
eredeti példánnyát Néked Cserei Farkas Feő Strázsa Mester Űr 
ajándékozta légyen — tudósíts róla-, had jegyezhessem fel hol, és 
bizonnyára fent maradott é még az eredeti iromány. 

Meg ígérted közelebb, hogy nekem kedveskedni fogsz Thö
köly Imre petséttye'vel, melly a' tsata piartzon találtatott — azt 
képzelheted, esmérvén állandó hajlandóságimat, melly gazdagnak 
teszel illyekkel engemet, millyen örömöt szerzesz barátodnak, a ki 
neked is mindenével áldozni kész — el kűldheted eztet, valamint 
mást is, a' mellyektől meg válhatsz barátodért Zsidai Úr által — 

7* 
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én is fogok neked szolgálni azonnal egy Kézi i rat tnak (ez egykor-
beli az az 1664. esztendőbeli) mássával, melly Zrínyi Miklósnak 
azon Munkáját: Siralmas Panaszsza Magyar Országnak foglallya 
magában, ezt eő irt ta 1664 esztendei Diaeta alatt, javasolván, hogy 
az örökös Successiot az Austriai Háznak megengedni nem tanátsos 
— és mellyet te ha Bétsi Gensurán által mehet, Zrínyinek minden 
Munkáihoz hozzá nyomtattathatod. 

Valóban már alkalmasint szaporodott Petsétes gyűjteményem; 
a' mi tsudálkozásra méltó, Velenczéből megkaptam a' Bétsi Hajdani 
universitás Petséttyét ezüstből illyen felírással: Sigillum Facultatis 
ar t ium Liberalium Studii Wiennensis — a példány 1310—20 esz
tendőre mutat, de olly Bárdolatlan a' ki metszése, hogy szinte 
örömöt gerjeszt bennem, mert a' Bétsieknek bé bizonyíthatom, 
millyen otromba volt még akkor az eő mesterségek, midőn nálunk 
a petséteinknek formája jobb izlést, és előbre nyomult gyakorlottabb 
mesterséget bé bizonyíthatnak. 

Ha annyi időt választanál barátom, és a' Budai Ferdőket is 
egésségedre fordíttanni kívánnád, valóban nagyon óhajtannám azon 
szerentsét hogy veled együtt lehessek, és Nemzetem kintseinek tsak 
egy részetskéjén, mellyet t. i. az én szorgalmam öszve gyűjthetett, 
mint Tudós és Hazafi valóban örülnél, örvendeznél. Vedd tehát 
szivessen óhajtásomat, hogy a' Mindenható Gyermekeidnek javára, 
Hazánknak diszszére, és az én Földi gyönyörűségemnek, a Te tisz
telőidnek hosszass tartására, téged még egésségben sokáig fen tartson. 

Pest d. 5. April. 1824. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 28. sz.j 

4339. 

Gr. Dessewffy József — Kazinczynak. 

Kassa, Április 6ikán 1824. 

Édes Édesem! 

Nem 14, hanem 6 sorban feleltem volna L[ónyay]nak, ha sem
mit se szóllottam légyen a' Gyűlésen — de, így, nem tudván, nem 
küldik é egyenest Bécsbe a' feleletet, nékem Szószóllónak, úgy kellé 
felelnem, hogy akár küldik, akár nem, senki se veszedelmeztessék. — 
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Megküldi neked Dulházy feleletemet; bölcsességedre és barátságodra 
bízván, kivel kellessék azt közlened, kivel nem. Hihető, de nem bizo
nyos, hogy L . . nak küldték meg onnan felül a' Kérdéseket, és r á 
bízták, kit és hányat kérdezzen-ki. A' czél talán az: hogy mind ő, 
mind más némellyek, compromittáltassanak, vagy pedig éppen az 
ellenkező — hogy t. i. nagy lárma történjék, 's a' hívség' álorczássai 
mondhassák: íme, mennyi embert kérdeztünk meg, még se sülhetett 
ki semmi is — az is meglehet : hogy egy két áldozatokkal akarják 
némellyek szerentsétlen következésű tanáts-adásaikat takargatni. 
Akármi, vagy hazugság, vagy igasság, vagy semmi, süljön ki annyi 
külön külön vallástételekből: könnyű lessz rá fogni, is azt mondani »é 
sült M — á főbb bizgatók ezek.« — ezeket hát nem lessz szabad az 
Ország Gyűlésére küldeni, vagy nem lessz nékik szabad a' Vármegye 
Gyűlésébe menni. Az elijesztett nemzet eddig is gyáváskodott, 's ezután 
még inkább fog — majd hát eltűri ezt is, valamint Czindery haza 
utasítását elszenvedte. Hiszem ez csak eggyes személyt illet! — az 
irigység, a' rossz akarat segítendi a' gyávaságot, az előre nem látás 
még inkább fogja kevesíteni a' haza ügyének védjeit; így, a' meg
szakadások közt észrevehetetlenül lerázhatatlan iga alá jövend a' 
haza, és a' honnyi szabadság, melly csak ott állhat fel, hol az egy
nek sérelmét is mindeggyik szívére veszi. De erről elég — én min
den esetre kész vagyok. Ügy is vége vagyon ott minden szabadság
nak, hol a' státus' végzéseit ennek vagy amannak merik tulajdoní
tani; az csak ollyan alkalmasint, mintha valakit kérdőre vennének, 
mert essőt vagy rossz esztendőt, vagy háborút jövendőit, 's eltalálta. 

Elfelejtem minap említeni, hogy hosszú Instructziómat (a' mi 
Tisztségem kötelessége lett volna) már régen, még Kartali alat t 
rövidbe fogtam, az az: kivonások mellett kurta sommázatokra szo
rí tani; úgy hogy adandó alkalmatosságokban mindjárt tudni lehessen: 
hol és mit kell keresni a' nagy Instructzióban ? és magát, a' szerint, 
mihez tar tani ; így tehát az Instructzio hosszúsága' vádja is eldűl, és 
nem nyom. Be szép dolog az: szolgálni, fizetést venni, és még is 
azt akarni tsinálni mindég a' máséban, a' mit ő, fontos okoknál 
fogva, nem akar té te tn i ; azután pedig minden hibáinkat, és minden 
károkat, mellyeket annak teszünk, kitől fizettetünk, az Instructzio' 
hosszaságára tolni! Ha pedig nem lenne környülállásos az Instructzio, 
és minden esetre, annyi tapasztalások után, előre látósággal készítve; 
akkor azt mondanák minden elkövetett hiba és következő kár után, 
mit tehetünk róla, miért nem volt erről semmi az Instructzióban! — 
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Lyányod egésséges —i a' barátságos eggyezés dolgában írni 
fog néked Szerencsyné.. Ő arról éppen úgy gondolkodik, mint én, ha 
te Sógorod méltatlanságait el nem felejted; ő pedig fájdalmaid' 
kitöréseiről meg fog emlékezni, úgy, soha semmi se lesz a' barátsá
gos eggyezésből. — 

ímé egy kis versezet Horácz után. — Ekképp' múlatom magam, 
mikor rá érek, — így atzélyozom a' sok méltatlan bajoktól ostrom
lott, de le nem vert, lelkemet! 

Vale Corculum! 
Gróf Telekinek könnyű szökésű verseire, mellyekben a' v i z e t 

dicséri, hasonló versezétben igyekezem felelni: én a' b o r t dítsé-
rem. — Most Cicerót olvasom de Republica. Május Angelo fürkészte 
ki a' Vaticáni Bibliotékában. Hány egészszen ép Munka nem ér fel 
ezen csonkával! 

Elolvasta nékem íijam Aurélius hozzád írt t levelét; látván 
abban szerénységét, semmi jegyzést nem tevék. Engedj meg néki ; 
minden ollykor-ollykor szerentsés felfogásai és tekintetei mellett, 
nem lehet még most tőlle azt az elme érettséget kívánni, mellyet 
reméllhetünk. 

Jövő hétfőn kezdi Werfer szedni Sallusztod' Élőbeszédjét. 
Vale, i terumque Vale 

hív Pipszedmpr. 

ÚJESZTENDEI ÓHAJTÁSOM, 

HORÁCZ UTÁN, 

E P I S Z T O L Á I I-ső K Ö N Y V É N E K X V I I I i k L E V E L É B Ő L 

A' VÉGE F E L É . 

INTER CÜNCTA LEGES, ET PERCUNCTABERE DOCTOS etc. 

A . Olysón, J a n u á r , l s ő nap ján 1 8 2 4 . 

A z t kel l olvasnod, bölcsektől az t tudakoznod, 
Könyededen k o r i d a t min t kell á l t ' s iklani tűnve 
H o g y ne szünet né lkül bizgasson 's tépjen a' vágyás, 
A ' nyomoru l t !• 's f élés vagy a' kisded t á rgy i Keménység. 
A ' tudomány közöl e v i r tus t , vagy az indula t i nkább ? 
V a j mi lohaszt gondot ? hogy lészsz' t enn ' szívi ba r á tod ? 
N y u g t a t e oly t i sz tán a' dísz 's a' d r ága javacskák, 
M i n t a' kerengő ösvény, melly re j tve csalóka homályba 
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É l t e d e t á rnyékban , gond né lkül szökte t i b á t r a n ? 
É n valahányszor ugrom frissítő Ondva vizembe, 
Melly dér tő l remegő Olysómat g y a k r a n elönti , 
É r z e d e mi t kérek csendes szívemmel az égtől ? 
Légyen a mim most van, kevesebb-is, kényre magamnak 
Élhessek, csak hogy, míg t a r t és te t sz ik az É g n e k . 
Kölcsönzőim J ó k legyenek, hiszen é r t ik a k o r n a k 
Ok bajai t , t u d j á k : hogy nem fényűzte pazar lás , 
É s nem vé tke im oly térhessen t e t t e k adóssá. 
Légyen egésséges P á r o m , jó gyermekim épek, 
Honnom hálásabb dolgos Széphalmim i r á n t a . 
E g y - k é t jó könyvet , 's eleséget egy évre valót is 
K é r n é k még Zevsztől , k i a kel lőt adja, ragadja . 
És t i l t h a t j a ; ne hogy másoktól fügjön ebédem, 
'S órá im ké tes habzással follyanak. I s t e n ! 
A d j ' napot , adj kenyere t , lelek én majd l e lk i nyuga lma t . 

HORÁCZ LEVELEI. 

K I S S J Á N O S STJP. pag . 2 6 1 . 2 6 2 . 

T a n ú i d szüntelenül a' r ég i 's mostani 
Bölcsektől é l tedet boldogul nyúj tani , 
Nehogy te lhe te t l en reménység 's félelem 
Zaklasson, vagy egyéb h iú gerjedelem. 
T a n ú i d mi a' v i r t u s ? hol van oskolája ? 
Ve lünk szület ik-e ? vagy az ész' munkája ? 
M i kevesebbí t i szíved' aggoda lmát ? 
M i teszi híveddé ? mi adja nyuga lmá t ? 
A ' bájoló k in t s e 's a' ditsőség fénye ? 
V a g y a' böl ts tsendesség e l re j te t t ösvénye ? 

É n a' hányszor l á tom vizét D igen tzának , 
Melly földét i t a t j a fagyos Mande lának , 
M i t gondolsz, Ba rá tom, melly érzékenységbe 
Szendergek ? melly kérés t kü ldök fel az égbe ? 
A z t , hogy t senddel b í r jam tsekély ér tékemet , 
'S m a g a m n a k élhessem, a' míg t a r t , é l temet , 
Legyen könyvem, legyen egy-egy esztendőre 
'Gondtól mentő kenyér el téve előre. 
E l é g J u p i t e r t ő l olly dolgokat ké rnünk — 
Mel ly ékhez nem lehet ná la nélkül fé rnünk — 
Vigyázzon é l temre 's e l t áp l á l á sá r a ; 
G-ondom lesz m a g a m n a k szívem' nyuga lmára . 
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É D E S G E R G E L Y , pag . 2 2 3 . 

Mindenben tö rvény t t a r t s , és tudakozd okosabbtól , 
M i n t lehet élet- időd' csendessen tö l ten i mindég. 
A ' mindenkor üres kívánság, a' remegő gond 
'S a' nem igen hasznos dolgok' várása ne nyomja 
'S hányja setétes eszed! v i r t u s t természet ajánl-e 
V a g y tudomány készít , ' s a' gondot mik kevesí t ik , 
É s mi szerez kedves csendességet : nyereség-e 
V a g y Tisztség, vagy-is olly ösvény, melly re j tve visz élni ? 
A ' mikor engemet a' Dígencz, Mandela ' folyója, 
T i sz ta h ideg vízzel borzaszt 's újít , m ike t érzek ? 
Mi t gondolsz 's m i t vélsz, hogy kérek, Lol l im, az É g t ő l ? 
Hogy legyen a' mim van, 's kevesebb is, csak hogy azon K o r t 
Mel lyet adand, ha adand, tö l t sem kedvemre magamnak . 
Könyvem elég legyen és esz tendőnként jövedelmem, 
Hogy ne habozzak időt kétségeskedve reménylvén ; 
Adjon egészséget 's eledelt J u p i t e r mikor adha t 
É s vehet , ezt k é r e m : szerzek magam én helyes elmét. 

Gróf Dessewffy József felelete a" Kir. Commissarius Lónyai 
Gábor' kérdéseire. 1824. 1 

Dubitabam initio, num propositae Quaestiones ad me directae 
forent? quum honore Suae Mattis SSmae Camerarii insignitus non 
sim, et verebar, ne arrogantiae arguar, Officiosum scriptum ad me 
directum existimando, in quo titulus, qui mihi non competit, mihi 
tribuitur ; sed postquam meam erga Suam Mttem Srmam et leges 
Patriae inseparabilem fidem consuluissem; credebam, innocenti, et 
pro me honorifico errore Dni Commissarii Regii á demandatá per 
Suam Mattem fassione quo ocyus praestandá me impediri non debere. 

Ad 1-um Punctum. Non sólet, nec solebat unquam apud Pri-
marium Dnum V. Comitem eonferentia celebrari, nemo eo invitatur, 
qui vult, venit, qui vult, abest. Ex humanitate , salutandi V. Comitis 
gratiá, jam iste, jam alius ingreditur, et ad lubitum vei diutius 
moratur vei discedit. Nullae ibi deliberationes aut consultationes. 
Venientes, praesentes, abeuntes se invicem salutant, inter herbae 
Nicotianae fumigationes colloquia seruntur. Statuta nec fiunt, nec 
fieri possunt. Cum solitá Hungarorum libertate, velut in qualicunque 
confluxu, j am unus, j am altér loquitur, nunc de privatis, nunc de 
publicis negotiis; j am ad unum, j am ad plures aut pauciores, ist& 

1 Kazinczy F. kezeírása. 
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narrat , ille ratiocinatur, et quivis vei loquitur, vei tacet, vei auscultat, 
atque prout libet, j am sédet, j am stat. Loci capacitas t am exigua, 
ut non putem, quod 12-am partém universorum Statuum Cottus 
Zempliniensis caperet. Portae cubieulorum nunquam occlusae sunt. 
Nemo arcetur, nemo voeatur. — Ad salutandum V. Gomitem eom-
parens, refertum hominibus cubiculum reperi, quod j am tunc variis 
mixte loquentium vocibus resonabat. Non memini, a quocunque 
demum illegalem aut indecentem sermonem habi tum fuisse. 

Ad 2-dum. Cum fatentem de positivá scientia loqui oporteat, 
et eorum, quae videmus, praesertim post effluxos 7. menses, longe 
tutior reeordatio sit, quam eorum, quae loquebamur, aut quae audi-
vimus, fateri debeo : quod postquam (licet brevis et exili corpore 
sim) nonnisi cum diuturna et maxima difficultate in magnó sessio-
nali cubili, quod j am lum hominibus refertissimum fuerat, ad men-
sam, ubi sedes locatae esse solent, pro obtinendo aliquo loco tandem 
penetrassem, solitam sédem Praesidialem, ligneorum brachiorum 
substaculis fulcitam, non viderim. In ejus loco ordinarium parvum 
sedile conspici poterat, quod an aliquis occupaverit, nec n e ? pro-
fecto non reeordor, sed vidi: non adveniente in sessionale cubile 
Dno Commissario Regio, Status Universos ab Ord. Dno V. Comite, 
tamquam in absentia Supr. Comitis aut ejus Administratoris, legali 
eorum Praeside, per acclamationem Praesidium geri voluisse ad 
exaudiendum Altissimum Paritionale Mandátum, de cujus specifico 
contento ante faetam publicam ejus in Congregatione perlectionem 
Status qua Status notitiam necdum habebant, nec habere poterant, 
id tamen eos non la tebat : quod Ord. Dnus V. Comes ad mandátum 
Dni Commissarii Regii, relate ad eadem duo objecta, super quibus 
deliberatio vi legum pure ad Diaetam, aut, quoad militaria quoque 
subsidia in casibus certis, ad Concursum etiam Palatinalem pertinere 
potest, ante publicam adhuc in Congregatione Altissimarum Pari t io-
nalium perlectionem, sub ipso Commissarii Regii Praesidio celebran-
dam deliberativam Conferentiam et Congregationem, indixerit. — 

Ad Stium. Prothocollum omnia resultata continet, quia tamen 
per positas Quaestiones, quomodo haee resultata evenerint, sciri 
desideratur, ego autem, non nisi ea, quorum reeordor, et quae scio, 
dicere possim, fateri debeo: quod ad i d : An Ord. Dnus V. Comes 
ante vei post Decreti Paritionalis perlectionem insinuaverit Statibus, 
commissum sibi fuisse per Dnum Commissarium Regium, ut quam 
primum Benignum Paritionale Mandátum publicatum fuerit, id eidem 
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e vestigio notum redda t? non me sciam reflectere, sed eum id, ulí 
ex posita Quaestione patet, non Statibus, verum Ord. V. Cómiti 
per Dnum Commissarium Regium demandatum fuerit, Dnus Ord. 
V. Comes autem ob plenitudinem cubilis Sessionalis, (quod, licet 
j am et prius mirum in modum hominibus stipatum fuerit, semper 
adhue magis magisque replebatur) se tum quoque, dum aegre assur-
rexit, vix movere, eo minus egredi potuerit ; Status vero contextu 
Parit ionalium cum currentalibus et invitatoriis Congregationem indi-
eentibus praefigentibusque combinato manifestius adhuc cognoverint, 
de tyronibus et de mutanda, quae actu vigebat contributione in 
Congregatione Cottüs agi, intendi, haec áutem objecta, vi apertissi-
marum vigentium Cardinalium legum eo pertinere non possini; de 
his objectis deliberare, proin in praesentia etiam Dni Commissarii 
Regii deliberare se posse eo minus censebant, quod senserint, nullum 
alium resultatum evenire valere, quam ut prioribus inhaereatur, et 
sensa legalia priorem determinationem confirmantia, coram Dno 
quoque Commissario Regio depromantur. Clarum itaque es t : quod 
ex summa potius erga Principem observantiá et veneratione objecta 
haec in praesentia Dni Commissarii Regii tractare noluerint; debu-
issent enim ei et coram eo, j am unus, j am altér, jam plures, j am 
-omnes, aperte declarare, quod quamcunque pro fide sua erga Prin
cipem Mattis Suae Ssmae desideriis salisfacere cuperent, legibus 
t amen prohibeantur qualemcunque passum facere, ex quo quacunque 
demum ratione, activus et voluntarius eorum consensus lapsu tem-
-poris vei a procul deduci posset. Talem autem declarationem scripto 
e t per traditionem Prothocolli Dno Commissario Regio facere, vene-
rat ioni suae erga Principem ejusque dignitati convenientius existi-
mabant , quam questionata objecta, eandidis quidem et legalibus, sed 
í n praesentia jam secundi Dni Commissarii Regii quoque, publicis 
liberisque oratorum sermonibus doloribusque committere. Indubie et 
manifeste delicata haec s tatuüm intentio se prodidit, praesertim 
postquam paulo post initium Sessionis, propositio per Ord. Dnum 
!V. Comitem facta, Dnum Commissarium Regium ad Sessionem per 
deputationem invitandi, una cum alia propositione á me profecta, 
•ul adminus Dnus Commissarius Regius, ne diei possit, quod Status 
et 0 0 . Regia Rescripta audire noluerint, pro rescriptis his, medio 
Ordinari i Dni V. Comitis communicandis, exoretur, utraque, eo ex 
eodem fundamento semotae et dilatae fuissent, quod Prothocollum 
necdum redactum sit. 
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Ad 4-tum. Ad Puncti hujus fere ornnes Quaestiones j am in 
•superiori respondi. Ápparuit ex meis responsionibus, in qualinam 
perplexitate Status fuerint, ne ex üna par te renitentiae, vei rion 
debitae erga Principem venerationis et fidei, aut defeetus obsequii 
argui possint, ex alia vero, per aliquem activum et voluntarium ex 
•sua parte actum, in elarissimás ac Cardinales Regni leges, vei á 
procul impingere videantur. Advertet omnis aequus rerum et adjunc-
torum aestimator, quod Status Cottus Zempliniensis, quibus hoc 
amaritudinis poculum quasi pro coronide in Regno propinatum fűit, 
non ignorantes ea, quae alibi in aliis Comitatibus gesta sunt, eun-
dem illum gremialem suum, qui inter nos natus, et educatus, quasi 
ex sinu nostro emersit, Tironum statutionis et mutandae vigentis 
Gontributionis introductorem et exeeutorem sciendo ; in longe tristio-
rem et miseriorem situationem conjecti fuerint, quam aliorum Gomi-
ta tuum Status et Ordines, et quod nihil superfuerit, quam cum 
summa erga Principem reverentia ac fide, strictissime legum aneho-
ram corripere et amplecti, a tque hinc factum e s t : quod in miser-
rimo hoc re rum situ, inter amantissimi Principis et legum amorem 
projecti, tam amicorum quam inimicorum interpretationes timentes, 
legibus haudquaquam vetitam, usu seculorum firmatam, per SS. et 
0 0 . Diaetaliter congregatos desideratam, per ipsum Augustissimum 
Regem Leopoldum II-dum non pro illegali, sed nonnisi pro super-
vacaneá declaratam correspondentiam, eo solum fme, uti et Protho-
•collum docet, in hoc casu extraordinario ex suá parte cum aliis 
Comitatibus exercere cupierint, ne acta ipsorum obliquis interpre-
tationibus in maiam par tém detorqueri, et per non raro mendacem 
famam pro illegalibus publicari valeant. 

Ad 5tum et 6tum. Dno Commissario Regio ingressu suo 
redactionem Prothocolli turbante, accidit ut propter stipatam in 
magnó sessionali cubili hominum multitudinem, ob quam nemo nec 
antrorsum, nec retrorsum, aut sive ad unum, sive ad aliud latus 
se movere, si autem sedebat, vix assurgere poterat, idem Dnus 
Commissarius Regius fere médium quadrantem horae insummere 
debuerit, donec ad V. Gomitis sédem penetrare potuisset. Spatiosiore 
prout est corpore, tardius ingressus naturali ter majores adhuc difflcul-
tates expertus est, quam dum, longe prius initio statim sessionis, 
ego exilis intrassem. Non igitur voluntaria et moralia impedimenta, 
sed inviolabilis impenetrabilitatis Corporum lex obstabat, quo minus 
in tam densa hominum caterva, viam facilem sibi parare, et pr imum 
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locum occupare potuerit, etsi imprimis Ord. Dnus V. Comes omni-
mode conatus sit, locum ei praebere. Sensi, sedens, quemadmodum 
a latere et a tergo meo se omnes attenuare connisi sint, et pe r 
hunc nisum nos sedentes paene oppresserint. Quamvis tertius a 
dextra V. Comitis sederem, non queundo me mobilém reddere, non 
poteram respicere, atque videre, quid post me a latere factum 
fuerit. Non videó cur opus sit supponere, quod aliquis Dno Com
missario Regio viam praecluserit ; ipsa hominum multitudo invita 
quoque praeclusit. Inde ab ingressűs tempore Dni Commissarii 
Regii, ut pr imum ab adversa parte a densissime in altioribus sub-
selliis stantibus conspiciebatur, a portis, fenestris, et fornace, ab iis T 

quos vulgo Kemencze Vármegye compellare solemus, uno quasi ictu 
prorumpentes, t am inconditae, continuatae, et mintelligibiles voci-
ferationes Sessionale Cubile acriter perstrepuerunt, et manuum 
motitationes aurám agitaverunt, ut nos quoque, qui compressi qui-
dem, sed quieti et taciti sedebamus, repentino et indesinenter ruente 
vociferationum fragore, perculsi fuerimus. Non credo, ut sive Dnus 
Commissarius Regius, sive quisquam altér, vei verbum in hoc 
ingenti clamore intelligere potuisset ; ego quidem fateor me non 
audivisse : quod Dnus Commissarius Regius Sessionem solverit, totus 
adtonitus, viridem mensam, cui incumbere debui, ante me ita fixus, 
intuebar, ut diutissime nihil viderim, prout per totum decursum 
hujus fatális scenae ob ingentem et confusum clamorem, nullius 
vocem distinguere, et nullum verbum intelligere poteram. Quantus 
triumphus, reputabam mecum, pro iis, qui nos livido oculo aut odio 
prosequuntur, libertati loquendi calumniam ingerent: verum iste, 
qui nos nunc hicce perturbat, inintelligibilis clamor, non oratio, non 
loquela, sed strepitosissima vociferatio est! postea, totus tristis, ad 
vicinum meum a sinistris Comitem Franc. Schmidegg conversus r 

submissá voce in haec verba prorupi : dolendum, quod Lónyai ad 
Rescripta Regia communicanda Prothocolli redactionem non exspecta-
verit. Non possum mihi hac occasione temperare, ne severum quo-
rumdam judicium, quod saepe jam audivi, reprobantium D. Com
missarium Regium, quod redierit, et non sibi potius sédem et locum 
nomine Regio imperaverit, mirer. Certum quidem est, quod Ssmum 
Suae Mattis nomen, fluctus hos ad instar tridentis Neptuni repres-
sisset, et confusissimas quoque has vociferationes subito in silentium 
vertisset, sed amabo, quis verba Commissarii Regii audi re? quis 
intelligere? quis locum ei cedere, potuisset? Denique in naturali hac 
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in his adjunetis animi perturbatione, quis vei hoc Consilii caepisset, 
quod D. Commissarius Regius? Omnia judieia in mitius vergerent, 
si animo et cogitatione ad eorum sta tum nos collocaremus, de 
quorum animi sensu judicamus. 

Ad 7mum. Recedente Dno Commissario Regio, postquam con-
fectionis et redactionis Prothocolli turbatione prius agitati deferbue-
runt, et plures Oratores, inter quos et ego, extraordinarium hanc 
scenam vehementer improbassemus, multitudine, quae clamaverat, 
promtá et sincera poenitentiá ducta, ad propositionem imprimis 
Primarii D. V. Comitis unanimiter parat i erant universi Status, 
orare Dnum Commissarium Regium, ut pro Rescriptorum Regiorum 
publicatione redire gratiose dignaretur. Legátus cum his mandatis 
Statuum ad Dnum Commissarium Regium, Dnus Ord. Nótárius, 
cum magná et longá difficultate, postquam prius per valvarum 
portae reclusionem, aliquantulus pro momento effluxus multitudini 
per eos, qui versus portám ad Commissarium Regium ducentem 
stabant, praeberetur, tandem discedere poterat et Sta tuum preces 
perferre, sed deinde, et semper adhuc, inter multa obstacula, cum 
magná difficultate reversus, responsum negatívum retulit, Dnum 
Commissarium Regium declarasse: se neque hodie, neque cras in 
médium Statuum compariturum. Hoc responso contristatis Statibus, 
vis argumenti, cui correspondentia innitebatur, naturaliter firmari 
adhuc debuit, ipsa quoque novorum et impraevisorum adjunctorum 
necessitate. — 

Ad 8-vum. Nisi id vocetur violentatio, quod apud Ord. V. 
Comitem, ii, qui pláne eo tum praesentes erant, et postea alii 
etiam, qui forte pro valedictione supervenerunt, cupiverimus, ut 
inhibitionem Dni Commissarii Regii prothocollum ad Comitatus 
expediendi, una cum ipso Prothocollo, cujus j am plura Exemplaria, 
ante Inhibitionem adhuc, sed sine officioso Sigillo et subscriptione, 
deseripta erant, pro privatá notitia, quiscunque voluerit, nostris 
sumptibus nobis describi curare valeamus ? de aliá violentatione 
non memini. — 

Et haec sunt, quantum reeordor, quae fassione compleeti scivi. 
Ex omnibus, quae me locutum fuisse, vidisse et audivisse memini, 
scio: nemini unquam in Comitatu Zempliniensi in mentem venisse, 
ut sive Rescripta Suae Majestatis non audiantur, sive Altissimis 
Jussis Regiis, prout et subsequa testabantur, resistatur. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4-r. 33. sz.] 
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: i .. 4340. 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. 

Tisztelt barátom, 

Tegnap, estve adák kezembe utolsó leveledet, ' s a z o l t a mindég
írom a' mi az általad is illetett czikkelyre tartozik. Ügy ki vagyok 
fáradva, hogy a' tollat alig bírom többé. Pedig a' Kassai mester
emberek majd itt mennek-el, és ha a' csomó.. le. nem lesz küldve 
addig a' Zsidó Árendáshoz, azt bizonyosan itt hagyják. 

Én a' Sógorommal való dolgot elejétől fogva minden tanúk 
nélkül óhajtottam vihetni. Ha Pepi igazán akarja, hogy meg legyen 
barátságosan, a' mit a' Bíró kedvetlenségekkel hajt végre, nem elég 
e hogy nekem napot rendeljen Kázmérba, 's én ott Fiscális Zilay 
Űrral, kinek modestiája ismeretes, és a' kiről nem tehetni-fel hogy 
lármázni, veszekedni akarjon, megjelenjek ? Várjon ő is maga engem,, 
a' maga Fiscalisával, Ott az Archívum, ott a' Mappa, ott az embe
rek, a' kiket talán ki kell hallgatnunk, 's oculatákat tehetünk vala
mikor szükség lesz. Hány osztály ment már így véghez ? -s nem 
így illik e, mint bajainkat mással tudatni, mint más becsületes 
embert annak eligazításával terhelni, a' mit magunk igazíthatunk-el,, 
mihelytt aka runk? 

Az a' tisztelt Asszonyság, a' kinek nevét leveledben említed,, 
engem arra szóllít-fel, hogy az ő házánál, a' Te, és az Aszalay Ur 
jelenlétében tégyem-meg a' Pepivel való összejövetelt. Tudod, hogy 
én mind hármatokat tisztellek, és minden mértéken felül. De kell e 
ez? Pepi meg lenne pirítva, én pedig e l k é s z ü l v e szóllanék, nem-
ügy a' hogy óhajtok. — Hiheti e azt felőlem valaki, hogy a' ki 14 
eszt. olta nem fáradtam-ki kérni az Amicát, most midőn az végre 
tőlem elfogadtatik, magam én ne akar jam? hihetni e engem annak, 
hogy ne értsem, hogy a' heveskedés, veszekedések, pirongat/ások,, 
nem c z é 1 h o z, hanem c z é 11 ó 1 visznek ? hihetni e, hogy én ne 
felejthessem a' hántásokat, holott annak Miczihez írt két utolsó 
levelemben is olly szép jelét adám, hogy azt Pepi meg is köszönte-
Barátom, a' mit szenvedtem, azt rólam az Isten' mindenhatósága, 
sem veszi-le, mert factum nem lehet infectum. De nem halra kell 
tekinteni, hanem előre; ha Pepi akarja a' mit illik akarni, nem lesz, 
panasza ellenem soha. 
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A' mit az a' barátnénk akar, én megtettem. írva kértem-meg 
Pepit az Amicára, közölvén ideáimat is. A' levél le nem pecsételve
ment ezen barátnőnkhöz, hogy lássa jól szóllok e, jót mondok e,. 
igazat kívánok é. Pepinek feleletét várom ; 's ha meghív Kázmérba 
Apr. 21dikére, nála leszek, és látni fogjátok, hogy nem ígértem 
többet mint a' mit tudok is teljesíteni, 's hogy lelkem méltó a' Ti 
szeretetetekre. 

Minekutána tehát Te mindenkori kegyességed szerint az én 
javamat szívesen akarod; minekutána Miczi neked vér szerint való 
rokonod; arra kérlek alázatosan, szóllj vele, 's beszélld reá, hogy 
bajunkat végezzük-el lárma nélkül. Ne gondold hogy ez a' re t te
netes baj, a' melybe Pepi engem elmeríte, annyira elmérgesítette 
lelkemet, hogy én vele nyugalomban nem szóllhatok. Két alkalmak
ban láta engem úgy Miczi, hogy még az impertinentiát is nagy
lelkűséggel győztem-meg, 's bizonyossá teszem, hogy ellenem pana
szok most sem lesz. Ha szavamat nem állom, veszítsem-el teljesen 
barátságodat, melly életemnek nem csak igen szép szerencséje, de 

• kevélysége is. 
Gróf Aurélhoz írt, 's régen készen álló levelemet sohol sem 

találom; de megvan valahol. Add által azalatt szíves tiszteletemet.. 
April. 30d. engem Majoros convincáltata Eperjesen. Elborzad

tam a' hírre. Ebből ki kell vágnom magamat, de most nincs módom 
's időm róla szóllani. Szegény gyermekeim ! Ők szenvednek 's pirul
nak miat tam. Ezt Pepinek szívén kellene viselni. Ha panaszt enged
nék magamnak, szóllanék, de íme jelét adom, hogy indulatomnak. 
Ura vagyok. 

Ujhelyben mások is azt tevék a : mit én. 
Alázatos tiszteletemet, 's a' leghálásabb kézcsókomat Ő Nagy

ságának a' Mélt. Grófnénak és Comtesse Virginienek. Ajánlom gra-
tziájokba mind magamat mind lyányomat. Örökös tisztelőd. Apr.. 
9 4 1824. 

Bécsből érkezett levelem szerint Ragályi Jósef secundo loco 
van candidálva a' Kir. Táblai Assessorságra, Szirmay Ádám bé sem 
méne a' Candidatióba. 

[Eredetije a M. Tud. Akad, könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 33. sz.] 
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4341 . 

Kazinczy — Dulházy Mihálynak. 

Bizodalmas Drága Jó Uram Bibliothecárius Ur, 
megbecsülhetetlen jóságú barátom, 

Köszönöm a' csomó általküldését, az Ur szomszédja azt maga 
hozá hozzám estire. 

A' Dilizsánszon ismét jő valamim. Ajánlani fogom azt az Ur 
gondjaiba. 

Az Istenért kérem az Urat, a' Sallust Praefatióját munkába 
ne vétesse az Űr. Patakon készen lesz e' héten. Nem győztem várni. 
Másszor Werfer ne vállaljon-fel semmit, ha akkorára kész nem 
lehet, a' mikorra kívánják. 

W. eránt én egészen el vagyok hidegülve. 
Erdélyi Leveleimet újra dolgozám. Tegnap végeztem-el az utolsó 

lapot. Az új Manuscriptum 179 lap in 4to. Most már azt kell tud
nom, itt censurázhatják e, vagy Bécsbe kell küldenem. Hajnal olta 
mindég írok, el vagyok fáradva. Ajánlom magamat igen nagy becsű 
barátságába. 

April. 9d. 1824. 

Vegye az Ur magához a' Sallust Praefatióját, 's küldje ki nekem 
valamelly biztos alkalommal. 1 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r. 5. sz.] 

4342. 

Igaz Sámuel — Kazinczynak. 

Bécs, Apr. 9d. 1824. 

Nagyon tisztelt kedves Bará tom! 

Mind két rendbeli küldéseidet vettem, mind kettő igen kedves 
nékem 's vedd Te érettek igen szíves köszönetemet. Az INTÉS és 
HIT' SZAVA engem leginkább gyönyörködtetnek. A mint [!] Horátz-
ból Te adsz, hogy az mindenkor szép, ahoz már rég' hozzászoktatál 
bennünket. MIBTIL-t mintha ismerném már Tőled. Be kedves. — 

1 1824—35. K. Fer. Levele. Apr. 9d. 824. — Dulházy M. jegyzete. 
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A' mii Te javallassz, tudjad hogy én annak teljesitésében mindenkor 
ö römemet lelem. A' Szigeti táborhely 's Zrínyi czímere bizonyosan 
meg fognak jelenni dolgozásodhoz, mellynek küldésére még f. h. 
végéig leszen idő. 

Kérlek, méltóztassál feladni, kiknek kézirataikat adjam. Erre 
ugyan szívesen kérlek. 

Említettem, hogy a' mint látszik, Schade nem egy hamar küld 
betűt Werfernek. 

Gehlenhez és Rahlhoz holnap megyek, 's jövő postán veszed 
tudósításomat. 

Olly táblát, mint Vajda-Hunyad, 60 ft. V. CZ-ért metszenek 
kőbe. Mennyiért nyomják, mennyiért színezik, holnap azt is megtudom. 

Jövő postával írok Hébe' rezeiről is. 
Az assztíszőlő borról, mellynek árát könyvekre és rezekre 

szánod, azt írhatom, hogy itten igen sok ember kereskedik most 
borral, 's igen ritka az, ki mellette hasznot lát. Major Szentes Úr 
is portékákért adta jobbára, mellyeket azután otthon, hiszem, jutal-
masan adott-el. — Már Klauzál pinczét ád, 's a vevőnek is utána 
fog lenni. Úgy hogy mi szerencsével biztatjuk magunkat. í téletem 
szerint legjobb leszen így tennünk vele : Határozd-meg Te az árát 
ottan, én itten a' hozatalt kifizetvén, majd árrát szabok. A' Te 
határozásod szerint való egész summa legyen a' Tiéd, a' mit én 
it ten rajta fordíthatok, oszszuk egyenlő részre kettőnk között. 

örök tisztelőd 
Igaz Sámuel. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r. 28. sz.] 

4343. 

Guzmics Izidor — Kazinczynak. 

Kazinczy Ferencznek 
Guzmics Izidor idvezlését. 

Szivemnek felhevültében, 's lelkemnek felemelkedtében irom 
hozzád e levelet, édes Kazinczym ; azon napoknak eggyikén, mellyek 
nekünk legszentebbek, s a mellyekben katholikusnak lenni az érzé
keny szívnek kimondhatatlan gyönyör. Reggel haliám énekleni az 

Kazinczy F. levelezése. XIX. 8 
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«Ecce qüomodo. moritur Jus tus!» most ; délután Jeremiás a Haza. 
veszedelmén öntött keserveit, különösen buzgó imádságát : «Reeor-
dare Domine, quid acciderit nobis!» Nem, édes ba rá tom! semmi 
sem képes oda vinni, a szívet, hova az Egyházi jól intézett ének.. 
'S ha ez, és az ezzel eggyütt járó czeremoniale miatt hasonlítja a 
Te N a g y o d (ezt többen teszik köztetek) a katholicziszmust a 
Jesus által eltörlött Moses religiojával össze, tegye : sőt ha a Görög 
Polytheiszmusszal akarja, sem bánom: valami emberileg szép, nem 
kérdvén kitől van az, élek vele, 's kívánom, hogy mennél többen; 
éljenek azzal. Csak arra kérem Nagyot, ne keverje össze a változ
ható csupa külső rendet a religiónak csupa változhatlan lelkével a 
xvavpaval, mint ő szóll, 's a/ t / jöeíaval; a testet a lélekkel, az igaz
ságot ennek hüveljével, symbolonjával. A katholicziszmus mindent 
érezhetővé tesz, mindent symbolizál; ő nála a mi lélekben él, él 
külső hüvelyben i s ; és ez, ugy hiszem, minden katekhiszmusznál, 
jobb katekhiszmusz a köznépre nézve ; el merem mondani, a mivelt 
emberre nézve i s ; 's ugy hiszed Te is, ki a szívet szereted. Az egy
formaság fásítja, elöli az érzékenységet, a' rendes, szép változások,, 
különbféleségek tüzelik azt, 's emelik. Nálunk az igazságnak külső 
symbolonok által nyittatik út a gyülekezetnek szivéhez, lelkéhez.. 
Nálunk is megvan az dhidsia és nvev^a, és igazabban mint a. 
protesztantiszmuszban; és csak ez tar tat ik a religio valóságának ;. 
de megtestesülve, érezhetőleg: mert mi azt tartjuk, hogy a religio 
nem philoszophia, mivé azt a mai protesztansok tenni erőlködnek. 
Azonban valami külső, azért egy katholicus sem kész a halálra; . 
kész pedig azért, a mi via, veritas, et vita, a mi nvevua, 's alri&eia. 
De Moses refigioja sem volt lélek 's igazság nélkül : a kath. tiszteli, 
azt, mint a magáénak bölcsőjét. Vajha olvasná Nagyod Herdert. 
erről, és nem fogna azzal a tiszteletes régiséggel a katholicziszmus 
allyasítására vissza élni; kivált ha, mikor az utóisót visgálja, nem 
jár ta tná [elméjét] egyedül az olvasón, képeken 's több eféle csupa, 
eszközökön, hanem annak változatlan lelkébe tekintne. Ama' tisztelt 
régiségekben még ma is a legtisztább, a legmagasbb fogatokat látjuk 
Istenről, emberről, millyeneket semmi philoszophia sem mutathat. . 
A Moses és Jézus religiójának összehasonlítása ragad engem arra. 
az erős hitre, hogy a kettő egy egész isteni mív. Vajmi szép az, 
egésznek által tekintése ! Csak hogy Mosesben sok v o l t a helybeliség,, 
's nemzetiség, minek Jézuséban helye nem lehetett, mint világ-
religioban; de most minekutánna elterjedt, lehetne ebben i s : csak 
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igazságának, lelkének kell egynek maradni, külsejét lehetne nemzete-
síteni, 's ekkor lenne mindenek előtt kellemetes. 

Vaj nem nevetségesek azok a ti zeloteseitek, mikor minket 
zsidókhoz hasonl í tnak? Más esetben, hogy véthessenek ellenünk^ a 
zsidó törvényre appellálnak : F a r a g o t t k é p e t n e csinálj magad
nak! és pogányokká, bálványozókká szeretnek bennünk tenni. És a 
keresztség Is Úrvacsora nem zsidó eredetű e ? Igaz, hogy ma már 
ezekről is keveset ta r to tok; de épen azért ir tam, hogy a protesz-
tantiszmus, mint az magát a mi időnkben mutogatja, nép-religió 
nem maradhat . «Philosophia multitudinem consulto fugit, eique su-
^pecta est, et invisa!» Pedig a protesztantiszmus csupa philosophia 
akar lenni; és sok fiatal prédikátor nem tudja, Kantból papoljon e, 
vagy az evangéliumból ; és midőn az elsőből beszéli, a nép nem 
tudja, mit mond. — Tennen mondod, hogy valamint hajdan Hel
laszban, 's Rómában a nép-religioján kívül megvolt a philoszophiai, 
ugy ma is. De ismét te mondod, hogy a nép-religio a józan philo-
szophusok eJőtt tiszteletben t a r t a to t t : ma fájdalom, vagy nincs józan 
philoszophia, vagy megáll vele a nép religiojának nem csak meg
vetése, de kigúnyolása is. Pedig a Ker. religio nem okosságot sértő 
polytheiszmusz ; benne minden tiszta, s erkölcsi czélra intéztetik ; 
lelkével a józan philoszophia nem csak megelégedhetik, de 
tovább nem is mehet. Külsejéről gondolkodhatik, azt, ha külön
ben meghivattatott, változtathatja, nemesítheti, a kor lelkéhez 
alkalmaztathat ja; legalább plánumot adhat. Hlyen az előbbi 
levelemben említett Oberthűr, ki a religionak külsejét ugy kívánná 
alkalmaztatni, hogy mennél nagyobb befolyású lenne ember embere-
sítésébe. —• Nagy H o t t i n g e r e abban az értelemben jót szóllott, 
hogy nem mind tanácsos, azt a nép előtt mondani, a mit tudunk; 
nem azért, mintha csalni szabad volna, (expedit falli civitates in 
negotio religionis) vagy mintha a Ker. religionak volnának olly 
titkai, mellyeket profanusnak tudni t i la lmas: hanem azért, mert a 
nép nem alkalmatos mindennek helyes felfogására, és gyakran a 
legigazabb igazságból veszedelmes következéseket htíz. Ez az oka, 
hogy a kath. anyaszentegyház a sz.. irás olvasását is különös fel
vigyázás alatt engedi a Községnek. Édes Kazinczym, Jézus szeretete 
abban áll, hogy e g g y e k legyünk ' (Ján. XVII. 21.), eggyet érezvén, 
eggyet értvén (Philipp II. r. 2.) 

Nem tudom mire vélni Döbrentei hallgatását: én neki, tüstént 
hogy Képedet vevém, ir tam, s kértem, ismertetné velem Gyulait 

8* 
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közelebbről, hogy az igen kedves ajándékot néki köszönhessem meg 
illendően. Most másodszor fogok néki írni, ha megszóllaltathatnám. 

Trattner, a buzgó hazafi, l i t teraturánk Attlassza, az én sze
ret tem barátom, nincsen! — Ő sürgette Theokrit készí tését : «Ezt, 
ugy mond, még kiadom, csak siess vele !» — Mintha érezné, hogy 
már nem fog sok könyvet kiadni. Emlékét a nagy érdemünek 
Theokrit homlokára nyomtam. Ez most Győrött van sajtó a l a t t : 
Június végével kiszabadul. A Győri Streibig tisztán nyomtat. — 
Szalluszt Előszavát még sem vettem. 

Zirez Emlékét, mihelyest alkalmatosságom lesz, leküldöm 
Vitkovicshoz; de a Theatrum felől irt Hexameterek magánál Endré
nél sincsenek meg ; én pedig szinte mint te, soha sem láttam. 

Itt a tavasz; nyilik a természet, dönti kincseit. Megszóllamlott a 
Fülmile, zeng utánna a madár kar. Jöszte barátom, látni, s lát tatni; 
ölelni s öleltetni; érezni 's éreztetni! Pannonhalmon April. 18. 1824. 

[Eredetije a sz. Benedek-rend pannonhalmi könyvtárában.] 

4344. 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Aurélnak. 

Méltóságos Gróf, 

A' Mélt. Gróf ellenkezése nekem kedvesebb, mint minden 
javallás. Pedig én nem vagyok jobb mint minden más halandó, 's 
én is e lmondhatom: iiSiarov áxova^a /; taaivog. Midőn a' kedves 
levél nekem annyi gyönyörűséget csinált, szerettem volna t anú immá 
tenni a' világnak minden Moralistájit, kik azt hiszik, hogy az ellen
mondást egyenesen a' k e v é l y s é g nem tűreti velünk, 's azt mon
da tnám vélek, hogy tapasztalások, vagy inkább okoskodások, meg
csalta. Az ellenmondást sok esetekben kevélység miatt nem tűrjük, 
de sok esetekben azért nem, mer t okainknak ellenében gyávaságokat 
hoznak-fel, 's azt kívánják tőlünk, hogy tagadjuk-meg érzésünket, 's 
e' helyett őket tiszteljük. A' Mélt. Gróf nekem tudományt 's éles
látást hoz ellenére, 's ki ne hallja az illyet örömmel, kivált midőn 
a' Mélt. Gróf ezeket a' szorító okokat olly szép euphémismusszal, 
's megbecsülhetetlen barátságának olly szép jelentésével teszi 
élőmbe ? A' kit így czáfolnak, az összecsókolja ellenkezőjét. 

De ellenkezünk e m i ? Ügy tetszik nem. Az iskolák' emberei 
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ezt szokták harsogni: Qui bene distinguit, bene doee t ; 's én is ezen 
árkolás mellé vonom magamat. 

Cicero nagy volt mint Szóllnok, nagy volt mint theoreticus, 
nagy volt mint Philosophus, nagy volt mint Országlás' férjfija — 
mint Poéta és Generális nagy nem volt — de ki lehet mindenben 
nagy ? A' ki ezt az ő nagyságát nem érzi, szánakozást érdemel. Hol 
és kinél találunk péld. ok. szebben dolgozott perioduszokat ? kinél 
ragadóbb özönt? kinél készebb nyelvet annak bőv és szép 's igaz 
festésére, a' mit mondani akart ? 's nem csak több erőt a' beszédben, 
hanem több édes enyelgést és facetiákat is. Én őtet, ha a' Festés ' 
hőseihez kellene hasonlítanom, Rubenshez hasonlítanám. De adjuk-
meg tehát neki a' mit érdemel, 's adjuk-meg másnak is a' mit érde
mel, 's kérdjük, ha érdemli e Sallust a' mit felőle mondék. Én úgy 
hiszem, hogy azt tagadni nem lehet. 

Tegnap estve kapék Pestről eggy nagy csomót, mellyet a' rossz 
időben alig tuda hozzám bajulálni Tolcsváról eggy markos legény. 
Felbontám, 's a' Mátyás Király' Bibliothecájából eredett Sallustius' 
kézzel i rhára írt Codexét kaptam kölcsön Jankovich Miklóstól, és a' 
Don Gábriel Spanyol Királyi Herczeg' Spanyolra fordított Sallustját. 
A' Mélt. Gróf Spanyolul még nem olvas, mint én nem ; de én lexicon 
és Grammatica nélkül is csak nem folyvást olvasom huszonnégy óra 
alatt. ímhol az előbeszéd' néhány sora : 

Ninguno (aucun) de ellos (des ecrivains Bomains) es (est) 
tan (tam) grave y (et) sublime en las sententias ; tan noble, tan 
numeroso, tan bréve y al mismo (mérne) tiempo tan claro en la 
expresion. En el tienen las palabras (paroles) todo (tout) el vigor 
y fuerza (force) que se les puede (potest) da r ; y en su boca 
(bouche) parece. que significan mas (magis) que en la de otros 
(autres) Escri tores; tan justa es la colocacion, y tan proprio el uso 
che haee (facit) de ellas. 

Az Infante nagyon igazán kapta-fel a' Sallust' képét, de csak 
a' theor iában; nem képzelheti a' Mélt. Gróf, hogy ezt a' tudós 
Királyfit is hogy szédítette-el az a' vágy, hogy Nemzete ' szóllása 
szerint szóllaltassa a' Bómai embert. ímhol eggy példa. 

Boma Bocchusnak ezt feleli: — «S. P. Q. B. beneficii et 
injuriae memor esse sólet. Ceterum Boccho, quoniam poenitet, 
delicti gratiam facit : foedus et amicitia dabantur, cum meruerit. 

A' felségében megsértett Romához az illett, hogy itt Ő Fel
ségével Bocchus Király Urammal, éreztesse a' maga n a g y s á g á t , 
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is e' feleletet az az író adja élőnkbe, kinek eggyik ragyogása a' 
breviloquentia. Don Gábriel mind Rómát mint Sallustot profanálá. 

«E1 senado y Pueblo Romano conserva siempre la memória 
non solo de los beneficios, sino (sed) tambieu (etiam) de los 
agravios, que se le hacen (quae sibi faciuntur.) Concede el perdon a 
Boco, porque esta arrapentido de su yerro (error) la amistad 
(amicitia) y alianza se la concedera, quando la mereciere eon sus 
servicios.» — Mondja-meg nekem a' Mélt. Gróf mint hagyhatja-el 
az embert jó órája annyira, hogy a' külömbséget a' Sallust' agyon 
sújtó felelete 's ezen maga fordítása köztt ne érezze ? Ha én voltam 
volna Bocchus, a' Spanyol felelet paczkázásra ingerlett volna: de a' 
Sallust' sorai úgy megrettentettek volna, mint Antioehuszt, a' körüle 
vont karima. — Én ez így fordítottam : 

A' Római Tanács és Nép jóakaratot és bántást feledni nem 
szokott. A' mi Bocchust illeti, neki, mivel megbáná, a' vétekért 
kegyelem adatik ; frigy és barátság meglesz, ha érdemlendi, 's úgy 
hiszem, hogy az enyém van jól. Hol a' breviloquentia Don Gábriel
nél ? Azonban ki olvashatja az én fordításomat a' Romai Originál 
mel le t t? Valamikor a' kettőt összehasonlítom, tépem mérgemben 
hajamat. És osztán még is örvendek, hogy ha 30 eszt. olta is , 
illyet tudtam csinálni. 

De mindég igaz a' mit a' Mélt. Gróf jegyze-meg, hogy 
Cicerót nagyon árnyékba tevém. El kell tehát mondanom, hogy 
Sallust előtt a' Sallust érdemeit kellé ragyogtatnom: Cicerót a' 
második kötet előtt fogom. Ott lesz helye. 

Nincs bizonyosabb, mint az, hogy minden Nyelvnek meg van 
a' maga saját színe és saját szóllásai, phrásisai, és hogy épen ezek 
teszik a' nyelvek' fő szépségeit; nem volna szerencsétlenebb gon
dolat, mint azoktól elállani, mert eggy vagy másik kimívelt nyelv 
nem úgy construál, vagy nem azt a' verbumot köti a' nomenhez. 
Mit mondanánk p. o. arra, a' ki finnyáskodnék így szóllani: k á r t 
v a l l o t t , mert vallok fateort jelent ? De azt mutatja minden nyelv' 
hisztériája, hogy az idegen szépség' elfogadása, ha Ízléssel történik, 
— csak ne t u d o m á n n y a l — a' nemzeti szépségek' számát 
nagyon szaporítja. 1) 

1 Ezt jó megjegyezni azoknak kik a' legjobb, legizletesb átültetések ellen 
is kígyót békát kiáltanak. 

NB. ezt a kiadó, P. Horváth Lázár jegyzé meg, mikor e leveleket a Hon
derűben közié. 
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S miben hasonlíta inkább a' Római Nyelv a' Göröghöz, mint 
a ' Magyar a' Némethez, vagy, még inkább, a' Francziához ? Lexicona, 
Grammaticája, Syntaxisza a' kettőnek nem volt azon eggy; a' Nem
zeti szellem a' kettő köztt nem külömböze kevésbbé, mint a' miénk 
és a' vasból pőrölyözött Németé. 

Minapi levelem, melly eltévedett papirosaim köztt, megkerül t 
de elvetem, 's újra irám, hogy a' Spanyol Szallust felől szóllhassak. — 

Most eggy két szót az Anthologiai Epigrammákra. Csak magam 
-érzését mondom, 's nem avvoq kpaként. 

A' két elsőben nincs Caesura, vagy rossz helyen- van, 's ez 
teszi kedvetlen görgésűvé. A' Penthemimerisz teszi a' hexametert 
széppé, noha ha másutt az kettő, kap díszt a' vers : 

(Anyja ö|lében j koczká;val || j á t szo t t J1' gyerek Erósz 
A.' pentaméter jól gördül. 

(Képe ez j Küpriszjnek (ím itt a' Caesüra; 's a' vers 
jól pereg) Nem. 1 mert ez i tán \\ Bereniké.) 

Homérban sok vers ván ollyan, s mindjárt az első: !3'io\\ A^ihiog, 
de a' Rómaiak, Németek, Magyarok arra szoktatának, hogy 1 sylla-
bájú szót a' hexam. végén ne szeressünk. 

Láták | kénytele|nek jj vol[tak \\ kifajkadni imígyen . . . . 

Itt a' hogy sem látszik jól állani a' pentam. végén, ! s által 
vinni a' gondolatot a' másik sorba, merész gondolat nálunk. 
A' Görög a' gondolatot általvitte a' másik distichonba. Romában 
-csak Catull. A' Mélt. Gróf, h a j ó i számlálom, csak tizenhat esztendős. 
Mit fog írni, 's tenni még tizenhat m ú l v a ! Ezt képzelem én 
kibeszéllhetetlen örömmel. Legyen és maradjon a' Mélt. Gróf Űr 
tiszteletet érdemlő szüléjinek öröme, kevélysége. Óhajtanám hogy a' 
Mélt, Gróf Magyar író legyen, de talán más pálya kívánja inkább. 
Ez a' vad ko r , az t hiszi, hogy a' ki verseket tud csinálni, nem tud 
•egyebet. 

Tegye azt a' mit tisztelt Szüléji 's házok' java kivan. Gyönyör
ködöm én a' Mélt. Gróf ismeretségében, barátságával kevélykedem. 
Maradok szíves tisztelettel a' Méltóságos Grófnak 

alázatos szolgája 
Kazinczy Ferenezmpr. 

Széphalom, April. 20d. 1824. 

[Eredetije a kolozsvári egyetemi könyvtárban.] 
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4345. 

Kazinczy — Toldy Ferencznek. 

Schédelnek Kazinczy Ferencz szíves idvezl. 

Higyj szavamnak, Gróf Dezsó'ffy semmi tekintetben nem vonhatá 
magára gyanúdat. Más valaki az, a' ki felől szóllék. 'S rád nézve 
mind eggy, akárki. A' más vélekedését felőlünk tudni mindég j ó ; de 
vélekedésért mást sem gyűlölni sem szeretni nem kellene. A' véle
kedés mindenkinek szabad, 's hogy így vagy amúgy gondolkodunk, 
annak nem vagyunk okai. legalább nem mindég. Ezt szükség vala 
tudatnom veled, 's sietek válaszolni ma érkezett leveledre. 

Jankovics Miklós, nekem megküldé a' Sallust Codex Mem-
branaceusát, melly Hunyadi Mátyás Királyunké volt ; az első lapon 
czímere. Megküldé a' Spanyol Kir. Herczeg pompás fordítását is . 
Azt tegnap estve vevém. Képzeled hogy az nekem most minden 
időmet el fogja rabolni. Pedig pereim is elfoglalnak. Rövid vagyok 
tehát édes bará tom; de tudod hogy benneteket szeretlek. Széphalom 
Apr. 20d. 1824. 

Apr. 22d. 

Eggykori tanítványod a' Magyar Nyelvben, a' Bécsi születésű 
's Patakon Törvényt tanuló ifjú görög P a z i a z i 1 ma nálam ebédele 
Prof. Somosi János Űrral. Régen nem volt sem jobb napom sem 
kedvesebb két Vendégem. Szeretetre méltó ifjú, 's eltol te Pesti 
hírekkel. Szeret benneteket 's nemzeti emelkedésünknek nagy barátja. 
'S melly kedves maga viselet! melly ajánló külső! Óhajtom hogy 
gyakran láthassam. Melegen festé Kisfaludy Károlyt, 's örvendve 
hallá hogy én ezt forróan szeretem és becsülöm, melly felül annál 
inkább nem kételkedhetik, mivel ezt neki elébb mondám, mint ő 
mondotta volna, hogy egymást szeretik. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 134. sz.] 

1 Az eredetiben így: Pacsiazi. Toldy javította ki Paziazi-ra a Kazinczy 
G-féTe kiadásban. 
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j 4346. 

Igaz Sámuel — Kazinczynak. 

Bécs, Apr. 20d. 1824. 

Midőn utóbbi levelemet írtam, már az előtt egy órával m e g 
esett rajtam valami szerencsétlen mozdulat által baj, hogy 
jobb szemembe ütém a' toll szopitkát a' kávéházban. Az nap i szo r 

nyú fájdalmat szenvedtem, de az effélét én fel sem szoktam venni. 
írtam, olvastam az nap. Éjjel jól aludtam 's ébredtemmel legkis-
sebb fájdalmat sem éreztem. Veszem a' legelső Újságot, hát a' betű
ket háromszoros árnyékolatokkal látóm, 's egy két sornál az olva
sásban tovább nem mehetek. így volt az írással is. Tüstént Orvos
hoz futottam, 's már 3 nap olta magam írhatok. Eddig olvastattam 
's úgy dictáltam. Ki sem lehetett járnom innepig 's ez az oka hogy 
a' reám bízott dolgokban el nem já rha t t am eddig. — Ezért ese t t 
tán a' hiba is Nagy Ferencznek Hozzád írt szép tiszta verseiben. — 
'S ezt sajnálom leginkább az egész bajban; ma megigazítottam. 

Urunk az Orosz Czár elébe készül Prágába. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r. 28. sz.] 

4347. 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. 

Széphalom April. 28d. 1824. 

Tisztelt kedves barátom, 

April. löd . írott leveledet, a' Sallust Előbeszédével, t í z nap-
múlva hozá-el Kassáról hozzám a' posta, holott Bécsből h é t napra 
veszem mindég leveleimet. Nem a' Sallust' Élőbeszéde miatt, hanem 
leveled miatt szenvedem nehezen e' késedelmet. Oh melly szép 
levélke az, és mint rázta-meg minden fibráimat a' Cremútius Cordus' 
szava, mintha azt leveledben olvastam volna legelébb. 

V e r b a m e a a r g u u n t u r : a d e o f a c t o r u m i n n o c e n s s u m . . 

Melly mai ember 's melly mai nyelvben mondaná ezt illy szépen 
és illy erővel! 
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S z a v a i m v á d o l t a t n a k : o l l y i g e n t i s z t á n a k m u t a t 
n a k t e t t e i m — m u t a t é l e t e m . 

-és még is szebb magyarul mint németü l : 

M a n b e s c h u l d i g t m i c h w e g e n m e i n e n R e d e n : s o s e h r 
s c h u l d l o s w e i s e n m i c h m e i n e T h a t e n . — 

Tudod e, hogy Urunk Prágáig méne elébe Sándor Császárnak ? 
Ezt Bécsi Levelekből tudom. 

Édes barátom, Még néked sem mondám eddig, de most kény
telen vagyok elmondani. Sógorom — hiheted e ezt becsületes ember 
felől? — hamisan esküdött a' törvény előtt. Két holnapja hogy ezt 
a : perben megmutattam, és még is borzadok az iszonyú tett előtt. 
Lássd mit cselekedtem: — A' mint Revelatióját és Liquidatióját 
Aszalay Úr nekem megküldé, én csináltam eggy két ívnyi hossza
ságú Allegatiót, azt Aszalay Úrnak megküldöttem, de kérvén, hogy 
ta r t sa titokban. Még többet tevék, 's Allegatiómban ez is v a n : 
L e g e t h a e c f r á t e r , a n t e q u a m o b t u t u i v e n e r a n d o r u m 
J u d i c u m s u b s t r a t a f u e r i n t , a t q u e per eum stahit 
( T e r e n t i u s ' p h r á s i s a e z e n rosz szóllás helyett ab eo depen-
debit) an in processu maneant, vei obliterentur. — Még többet 
tevék: Aszalay Úrnak küldött pakétembe zár tam eggy levelet a' 
Sógorom Eperjesi Prókátorához, 's abban ezt kértem, hogy a' gaz 
tettet tartsa ő is titokba, de Allegatiómat azonnal küldje a' Sógor 
assz[onyom]hoz hogy megelőzhessék. •— Még ennél is többet tevék: 
Terézt kérém-meg levelemben, hogy beszédje Amicára Sógor asszonyo
mat és ez által a' Sógoromat, hogy ez az undok tett hírbe ne menjen, 
's Theréz véled szólta a' mint ő is írja, Te is írod, — 's a' Sógorom 
m é g sem lép az Amicára. Nem. képzelhetem [!] mint ront-el engemet, 
•és énvelem magát is. Istentelenség a' mit velem csinál. 

Én régen bementem volna Kassára hogy Majorossal végezzek, 
"s az executiót megelőzzem, melly a' mint írtam, Május 14dikére 
van rendelve. De pénzem nincs : a' legiszonyúbb elakadásban vagyok. 
A' Sógorom csak húzni vonni akarja a' pert, nem gondol azzal hogy 
•én és ez a' sok gyermek, hogy az ő j ó t e s t v é r e a' legnagyobb 
szegénységet, a' legnagyobb elakadást szenvedjük, 's a' legnagyobb 
megaláztatást. A' perjurium a' mit elkövetett, h á r m a s , és még 
kettőt e lhal lgat tam; mind össze tehát ö t ö s . Mondd-el, hogy tekint
heti magát az illy ember. Quis furor o cives, lucrum praeferre 
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p u d o r i ? Én tragieus véget várok. Bár csak Te valamit a' Sógor 
•asszonyommal tehetnél. 

Kérlek, ezen levelemet égessd-el mingyárt, hogy a' Sógorom 
-gyalázatjának tanúja ne lehessen. 

Bár csak Téged Kassán találhatnálak. 
Ma az Özvegy Gosztonyiné vala nálam. Én Mikóházára men

tem-ki, 's épen akkor jövék haza, mikor fel akara ülni szekerébe. 
Vissza tért szobámba 's még fél óráig itt múlata. Nem válla semmit ; 
•de látom én, hogy a' Splényi ház az, a' hol felőlem a' legnevet
ségesebb hírek folynak, 's felérem hogy azok ott miért és ki által 
terjesztettek. Hadd örvendjen a' Sógorom ezeknek a' nyavalyás 
örömeknek. 

Gróf Aurélnek postán í r tam gyönyörű levelére. Ah barátom, 
melly fiad van! Még tőled is irigylem azt. Annyi szenvedés után 
Néked a' Sors legalább azt az örömet adá : nékem az az örömem 
sincs, hogy gyermekeim óhajtásom szerint neveltessenek. Zsenit Te 
mentéd-meg; az nem maradhat egészen há t ra az Ő Nagysága szemei 
•előtt 's Comtesse Virginienek n a g y p é l d á j á t látván. Nehezen 
tanúi , de szíve (úgy hiszem) igen j ó ; én legalább mindég annak 
tapasztaltam. Ajánlj kegyességébe Ő Nagyságának; Comtesse Virginiet 
kérd, hogy patvaristáját szeresse, "s hidd, hogy valamikor Aurél jut 
eszembe, úgy döbben-meg szívem, mint a' szerelmes ifjúnak, ha 
lyánykája nevét hallja. — Hic vir hic erit, tibi qoem promitti 
•saepius audis. 

[Eredetije a M. T. Akad. könyvtárában: M. írod, Lev, 4r. 33. sz.] 

4348. 

Kazinczy — Guzmics Izidornak. 

Édes barátom, 

Werfer Kassán el vala foglalva nem tudom melly német munka' 
nyomtatásával, 's két holnapig tar tóztatá azt, a' mit végre íme 
vészesz. Még csak négy nyomtatványt ve t t em; a' többi Kassán van. 
E' postával küldöm-el e' négyet. Kérlek, ha valamelly jegyzésed van 
rá, tudassd azt velem. Látassd ezt Tiszt. Horvát Endre Űrral is. 
Midőn ezt most nyomtatva olvasám, nem mondhatom melly visszá
s o n hata-meg benne sok holmi. Nem rossz a' mit mondok, de nem 
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úgy szerettem volna mondani. A' ki nem javallhatja a' mit itt 
mondok, talán megbékél velem azért, a' mit tőlem Cicerótól vészen. 
Mert az eggyez a' szeretett színnel. De Szallusztot nem a' szerint 
kell fordítani, mint Cicerót, mer t a' kettő a' Róma nyelvén sem 
eggyformán szóll. 

Jankovics Miklós azt a' megbecsűlhetlen barátságot mutat ta 
erántam, hogy nekem megküldé a' Mátyás Király Bibliotheeája Sal-
lustját. Az Codex membranaceus, és hogy a' Mátyásé volt, mutatja 
czímere az első lap' alján. Megküldé a Don Gábriel spanyol fordí
tását is, királyi pompával nyomtatva (a' könyv ára négyszáz forint 
pengő pénzben). Összehasonlítám az én fordításomat a' Herezegével, 
's örülök a' magaménak. Csak eggy két példát arra a' mit ő is, én 
is tevénk: — Jugurtha Cap. CIV. S. P. Q. R. beneficii et injuriae 
memor esse sólet. Ceterum Boccho quoniam poenilet, delicti gratiam 
facit. Foedus et amicitia dabuntur, cum meruerit. —. El senado y 
Pueblo Romano conserva siempre la memória no solo de los benefi-
cios, sino (sed) tambieu (etiam) de los agravios, que se la haeen 
(quae sibi faciuntur) Concede el perdon a Boco, porque (parceque) 
está arrapentido de su yerro (error); la amistad (amicitia) y alianza 
se la eoncedera quando la mereciere eon sus servicios. így kell e 
elvizezni azt az írót a' kinek a breviloquentia az eggyik d ísze? 
Quae homines arant, navigant, aedificant, virtuti omnia parent. — 
La tierra (terra), les mares, y quanto encierra el mundo está sujeto 
ala humana industria. Akarod hallani ezt én mint a d o m ? ímhol 
v a n : Valamit ember űz, szántás, hajózás, építések, mindent, mindent 
ész igazgat. Az Anacoluthon itt azt jelenti, a' mit nálam a' két min
den. 'S nem az industria forog szóban, hanem virtus animi, ellen
kezésben a' t e s t ' e r e j é v e l . ,— 'S az az előbbi: A' Romai Tanács 
és Nép jóakaratot és bántást feledni nem szokott. A ' mi Bocchust 
illeti, neki, mivel megbáná, a' vétekért kegyelem adat ik; frigy és 
barátság meglesz, ha érdemlendi. . 

Édes barátom, 1825b. én ö t v e n e d i k esztendejét fogom töl
teni Literatúrai pályámnak. Szeretném akkorára kiadni Sallustomat, 
Cicerómat, Erdélyi Leveleimet. A' két utolsó Munkám bizonyosan 
fog tetszeni, de nem az első; azonban elég nekem, hogy az első 
nekem tetszik. Élj szerencsésen. Ajánlom magamat barátságodba! 
Apr. 28d. 1 8 2 4 

[Eredetije a sz. Benedek-rend pannonhalmi könyvtárában.] 
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4349. 

Kazinczy — Dulházy Mihálynak. 
Dulházy TJrnaTc. 

Bizodalmas Drága Jó Uram Bibliothec. Ur, 
érdemes barátom, 

Az Űr barátságának olly sok bizonyságait vevém, hogy az új 
többé meg nem lep: de nagyon szerencsétlennek érezném magamat, 
ha nem hinné az Űr, hogy ezt a' minden mértéket meghaladó szí
vességet egész érdeme szerint nem tudnám becsülni. A' Praefatio 
igen csinosan van nyomtatva, 's ha Werfer Úrnak volna Cicerója 
*s Garmondja, minden jó volna. Ha még nem késő, meg kellene 
mondani, hogy ne 0 , hanem Ő betűket hozasson. Bécsi híreim után 
azonban nem igen hiszem hogy Schadétól betűket kapjon. Nem 
sokára szóval köszönöm meg az Úr barátságát, mert Kassára 's 
Eperjesre kell bemennem. 

Ajánlom magamat becses barátságába 's maradok 

alázatos szolgája 
Apr. 28d. 1824. Kazinczy Ferencz. mpr. 

Méltóztassék postára adni e két levelet Csereinek és Guzmicsnak. 1 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 5. sz.] 

4350. 

Cserey Miklós — Kazinczynak. 

Kedves Barátom ! 

Szomorú nekem, szomorú leszsz nekedis, ezen levelem fogla-
lattya. Az eszes, tudós, jó lelkű Hazafit, a mű barátunkat Consiliarius 
Kenderesit, elszalasztottuk. Ennek [a hónapnak] 26án múlt ki, — teg
nap eltemettük. Igy menyünk el rendre az élők közül. 

Azt már tudni fogod hogy G. Nemes Ádám Ur ő Exja The-
saurarius le t t ; — tegnap érkezett ide közinkbe. Hát nállatok mi 
újság? Tsendesedneké az elkeseredések vagy fórranak? Bár vala-

i J824 — 39. — K. Fer. levele. Apr. 28d. 1824. — Dulházy M. jegyzete. 
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hára fel találná valaki a közjónak igaz aránnyát, hogy se az Ura l 
kodók se a Nemzetek ne panaszólkodhassanak! Akkor viszsza térne-
az arany-üdő. — Állandóul vagyok 

igaz barátod 
Cserei Miklós mpr. 

Kolosváron Apr. utolsó napján 824. 

Kivűhi a Monsieur Monsieur Francois de Kazintzy Assesseur 
de plusieurs Comteés du Royaume d' Hongrie — p. Ujhely á 'Szeghalom. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 26. sz.] 

4351. 

Igaz Sámuel — Kazinczynak. 
. Apr. 30d. 1824. 

Tegnap előtt 28d. ugyan nekem is kedves napom vala. Akkor 
vevém Zrínyidet! Bár még megannyi előjárója volna azon szép Bio-
graphodnak, én annál inkább szeretném. Vedd igen forró köszönete
met mind dolgozásodért, mind a' nekem vele szerzett szép óráért, míg 
azt a' Publicumnak lelkesebb részétől vehetned a' munka kijöttével. 

Ghelen nem vállal Schade betűjivel nyomtatást , mert vele 
többé nem dolgoztat. Másutt fogok és Schádénál is tudakozódni. 

Werferrel sajnálom dolgodat. Előre gyanítot tam; utóbb Scha-
deval szóllván. 

Nagy Ferenez Űr indul a' napokban, tőle venni fogod a r 

Gr. Kornis ajándékát. 

[Eredetije a M. Tud, Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r. 28. sz.] 

4352. 

Kazinczy — Döme Károlynak. 

Főtisztelendő Kanonok Űr, 
nagy tiszteletű 's bízodalmú Uram ! 

írói pályám' jubileuma közelí t ; azt a' jövő eszt. hozza-feí 
n e k e m ; 's én azt azzal óhajtanám nevezetessé tenni, hogy Erdélyi 

1 A levél zárlatán kettétört piros pecsét. 
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Leveleim, Sallustom, 's Cicerónak némelly Beszedi (a' Catilináriák, 
a' Mílo, Dejotarusz, Ligáriusz, Archiasz mellett mondottak),, 's a r 

Scipio' álma, 1825. jelenjenek-meg. 
Nyomtatót az Erdélyi Leveleknek találok. Trat tner sok ízben? 

kívánta; de nekem az eránt kell gondoskodnom, hogy az Erd. Lev,. 
jövedelme segítse a' két Római megjelenését, mert Sallust és Cicero 
hasznot nem ígér. Valljuk-meg, a' Classicuszokat még mindég csak. 
nevekben tiszteljük ; pirulunk megvallani hogy nem ismerjük szép
ségeket : de hogy nem ismerjük, mutatja hidegségünk. Fogja e a'' 
Maradék hihetni, hogy a' Virgil' Georgicáji 's a' mit Horátzból Virág, 
fordíta, csak eggy gazdag és hív hazafi'segédjével jelenhetének-meg?" 
fogja e hihetni hogy a' Horátz szép Epistolájinak szép fordítása 
Kistől azért nem jelenhete-meg egészen, mert az elsőbb Kötet' 
kiadása, olcsón, 's undok papiroson 's rossz betűkkel, el nem kel
hete, 's a' Kiadóra kárt hozot t? 

Erdélyi Leveleimet olly alakban fogom kiereszteni hogy annak 
külsője is támaszthasson kedvet a' megvételre, 's a' Munka, mellyet 
k i l e n c z s z e r dolgoztam újra meg újra 's kétszer olvastattam-
meg Erdélyben, hogy nem-való, vagy csak félig való híreket ne ter-
jesszek-el, 's a' mellyet tele tömtem olly dolgokkal a' miket minden 
Magyar, még a' r o s s z is, örömmel hall, sok vevőket fog találni ; 
ezzel bíztatnak mind azok a' kik eddig olvasták, ezzel bíztat az a' 
részvétei, mellyet a' Tud. Gyűjt, megjelent eggy két Levél az ország
ban mindenfelé talált. 

Én hét élő gyermek' atyja vagyok, 's annyi szerencsétlenség; 
után tetszett a' Gondviselésnek rám azt a' kegyetlen csapást is eresz
teni, hogy feleségemnek egész successióját, minden jövedelmeivel 
tizennégy esztendő olta, testvér bátyján perrel keressem. Nyertes 
vagyok, 's itt az órája, mellyben ő bukik ; kézzel fogható igazságta
lanság vala azt tőlem elvonni; 's nem csak Ríráim előtt nyertem,, 
hanem a' Cancellarián is, hová ő folyamodott. De 14 esztendei szen
vedés engem adósságokba vontak [!], noha semmi hiút nem űztem, 
's házam a' kártyát nem ismeri, 's azt, a' mi ehhez hasonlít. 

Erdélyi Leveleim' kiadását így magam nem nyomtathatom, az 
öreg Trat tnerre nem bízhatom ; az Előrefizetés' szere nem sikeres;., 
kivált hogy a' harmincz eszt. olta dolgozott Sallustot pompásan 
akarom kiadni, talán in folio, csak magyarul, de hátúi Jegyzésekkel, 
mellé tévén in 8°. Sallustot: a'- maga nyelvén, latin ÉlőbeszédemmeL 
Jegyzésimmel, Excursusimmal, és magam által dolgozott Életével-
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Vk lesz az a' jutalom, mellyet ötven esztendei pályám nekem 
•adni fog. 

Fő-Tiszt. Urat érdemei 's Ő Herczegségének a' Pr ímásnak 
kegye olly polczra emelek hogy ügyünkért 's annak kérésére, kit 
még ifjú esztendejiben méltóztatott figyelmére, felkelhet. Nem kérek 
semmit ingyen; e' nehéz idők első Rendünket is megszegényítették; 
csak kölcsönt kérek. Két ezer forint kellene az Erd. Levelek' kiadá
sára. Annak jövedelme visszafizeti a' kölcsönt kamatjával, 's nekem 
annyit hágy hogy Sallustot nyomban kiadhatom, még pedig olly 
.alakban, mint a' külföld teszi. Szerezze-meg Fő-Tiszt. Ur ezt a' 
pénzt és tétesse-le akár valamelly Ágens kezében, akár a' Zemplényi 
születésű Tiszt. Ocskay Urnái az Udvar' Papjai köztt, olly hagyással, 
hogy a' pénz azon Typographúsnak adassék, a' ki előttök kibizo-
nyítandja, hogy nyomtatja az Erdélyi Leveleket. Ugyan-az annyi 
exemplár t fog általadni annak a' kit e' végre Fő-Tiszt. Űr kinevez, 
a' mennyiből a' kétezer kamatjával eggyütt kitelik, vagy ha úgy 
tetszend Fő-Tisztei. Urnák inkább, esztendő alatt be fogja fizetni 
Vitkovics Mihály Pesti Curiális Prókátor az exemplárok árából. Nem 
merném tenni a' kérést, ha ajánlásom tiszta nem volna. 

Mit csináltam Sallusttal, mutatja Élőbeszédem, de Mutatót belőle 
nem adok. Lepje-meg az Olvasóinkat. A' mit Ciceróból nyomtat
tatok annak végébe, mutatja, hogy ha talán a' Neologismusz' ter

jesztője vagyok is, nem tartozom az Ultrák közzé. 
Méltóztassék tudatni velem Fő-Tisztei. Űr, kérésem reményinél 

•e teljesedést. — Maradok hív tisztelettel 
Fő-Tisztei. Kanonok Urnák alázatos szolgája 
Széphalom Május 8d. 1824. Kazinczy Ferenczmpr. 

[Kazinczy másolata a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r. 29. sz.) 

4353. 

Guzmies Izidor — Kazinczynak. 
1824. Máj. M d . 1 

Kazinczy Ferencznek 
Guzmics Izidor. 

Szalluszthoz irt, 's velem is barátságosan közlött Előszavadat 
valamint örömmel vettem, ugy buzgón olvastam, és örömmel tet-

1 A kelet Kazinczy F. jegyzete. 
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tem-le. Melly szép és melly igaz ideát adsz Te itt a classzieusz 
munkák fordítására! Igen, nem csak a Történet-irót kell a fordí
tónak adni, hanem a Művészt is, minden különözéseivel, és én 
könnyebben megbocsáthatónak tar tom a Történet-iró, mint a Művész 
tulajdoni ellen elkövetett hibát. Ebben az értelemben vallottalak én 
téged mindég a legügyesb Fordítónak, ki Előképednek nem csak 
testét, hanem lelkét is adod; s innen magyaráztam azokat, a mik 
nyelvedben sokaknak nem tetszettek. Vajha az a gyümölcse legyen 
szavadnak, hogy, mit én mindenkor óhajtok, s ha ellenkezőt tapasz
talok, haragszom, a remek írót, remek fordító, s az íróval egy 
geniuszu vegye ügye, s tolla alá, s olly remekül fordítsa előképét, 
melly remekül készíté azt az író. Tellyesen s a legnagyobb mér
tékben nyerted-meg javallatát Horvát Endrének is, ki alig talált 
szavakat mind igazságos ügyednek, mind szép lelkes, hathatós nyel
vednek magasztalására. Téged, egyedül Téged vall közttünk ollyan-
nak, ki a classzicitást valódilag, tökélietes értelemben bírod. Én mit 

•érezzék, nem szükség mondanom; azt az eggyet elhiheted, hogy 
hármas munkádnak kijövetelét magadnál semmivel sem óhajtom 
kevesbbé. Ugy hiszem, hogy, minekutánna róla említést sehol sem 
tettél, az eredeti textnek kiadásával sem az időt veszteni, sem a 
könyv árát nevelni nem fogod. Az eredeti texthez, ki azt bírni akarja, 
más uton is juthat . — Ciceróból nyújtott példa-darabodból előre 
reményt, örömet szívunk, melly lelkesen fog Cicero szóllni magyarul. 
Melly text-eggyezőleg fordítád a patientiát lágysággal! s az o tem
póra, o mores-ben, az utolsót elváltozással ! De szeretném ha a 
paczkázni igét munkádban olvasnom nem kellene. Engedj még eggyet 
mondanom: Sallust-ot irsz minde[n]hol, és ellipsisz-t és synesisz-t ; 
s ez előtt Sallusztot szoktál irni. A mi s-ünk kemény, s a szisze-
gőnek sz felel nyelvünkben ; s a mi magyaraink könnyen Sehal-
luschtot mondanak, mint Herculescht, s Tacituscht. Szeretném ha 
felvett, s ajánlott, s utánnad már általam is, használt írásmódod 
mellett m a r a d n á l ; sőt ha azzal élnél a szónak kezdetén is közepén 
is, mer t az sz az nálunk, mi amazoknál mindenhol s. 

A mult hétfőn toppanék be hozzánk Vitkovits barátunk, 's 
innen Kőszegre iparkodván, reményleni hagya bennünk, hogy útját 
vissza is felénk vesz i ; ez nekem csak azért is igen kedves fog lenni, 
hogy igy mindent, a mit akarok, elküldhetek hozzád. 

Én ugyan spanyolul nem tanultam, de a közlött fordítást 
annyira megértem, hogy őtet ne fordításnak, hanem paraphraszisznak 

Kazinczy F. levelezése. XIX. 9 
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tar tsam. Meg nem tar tózta thatám m a g a m a t ; hogy mind a hármat 
le ne irnám, s látnám a közt ; 's íme Szalluszt 4 sora nálad 4 x / 2 t , 
a spanyolnál l1^. 

Édes barátom, midőn sokaktól szerettetvén, senkitől, a mennyire 
tudom, nem gyűlöltetvén, személyem csendes békességben vagyon,, 
szerzetemet szeretvén, kénytelenítetem szomorúan esüggedezni. A J e -
suiták imádóji gyűlölnek bennünk, s akarnák, hogy ne legyünk, s 
mocskolják, s mocskoltatják nevünket. Mért nem tudunk szeretni 
gyűlölet, s ohajtni utálat nélkül? Gáncs nélkül nem vagyunk, de k i 
meri a követ első reánk hagyítni? Nem lenni, semmi baj, de b e c s -
telenítve, mocskoltatva lenni, fájdalom, k ín! Tar ts meg szeretetedben, 
s élj egészségben, vidámságban. Pannon-halmon Maj. 14. 1824. 

[Eredetije a sz. Benedek-rend pannonhalmi könyvtárában.] 

4354. 

Guzmics Izidor — Kazinczynak. 

Kazinczynak Guzmics. 

Csak ugy jár az ember, midőn barátjaival összekerül; éjfélig 
nyájaskodánk az igen víg társalkodásu Vitkoviccsal, s ekkor kapar tam 
össze, a mit küldeni aka r t am; s nézzd, a mit leginkább akartam, 
az maradt-ki. Szerencsémre ugyan az nap, hogy Vitkovics elutazott, 
jött a Posonyi Schweiger, innen útját Kassára vévén. Ő ezt Verfernél [!} 
teszi le, s hiszem, ettől te korán megkapod, előbb talán, mint 
Vitkovicstól. A mit irni akartam, megírtam. Élj szerencsésen ! Pan
nonhalmán 1824. Maj. 17kén. 

[Eredetije a sz. Benedek-rend pannonhalmi könyvtárában.] 

4355. 

Zádor György — Kazinczynak. 

Duka, 1824. máj. 19. 
Tekintetes Táblabíró Ur, 

Különösen Tisztelt Tudós Hazafi! 

Óhajtom, hogy levelem a' Tekintetes Urat kívántt egésségben 
találja, 's akármi más inkább, mint betegsége legyen oka azon 
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veszteségemnek, hogy a' 26d. Januariusi levelemre becses válaszát 
nyerhetni mind e' korig szerencsém nem leve. Azon három Sonett-
jeim közül, mellyeket a' Tekintetes Ur jóváhagyása szerencsésített, 
a' Hődolást Aurora', a' Sonettet Hébe', a' Barátság és Szerelem czi-
műt pedig Aspasia' Bedactorának, Kovacsóczynak küldöttem be. 
Nemzeti Poesiszünk' munkába vett Tudományos Történetírásához 
több jóakaróim barátságokból nevezetes segedelmeket vettem, minek 
előtte azonban a' kezemnél levő materiálék' feldolgozásához fognék, 
óhajtanám a' munka' elrendelése eránt a' Tekintetes Ur' bölcs taná
csát hallani. Én az egészet két részre szándékozom osztani úgy 
hogy az első vagy is Hisztoriai Részben, a' szokott felosztás szerént 
Drámai, Eposzi és Lyrai Poesiszünk' időkoronként volt álláspontja 
's emelkedése vagy szállása critice adattassanak elől ; a' második 
rész gyanánt álló Költői Lexiconban pedig, a' mennyire lehető, Poé
táink életirásaik foglaltassanak, 's legalább poétái munkájik chrono-
logiai renddel felszámláltassanak. A' Perioduszok meghatározása 's 
Epochák megállapítása eránt illyen formán gondolkodom, hogy az 
l ső Periodusz talán jöhetne nemzetünk legrégibb idejétől fogva 
Sylvesterig = 1541. a' hová fognának osztán tartozni a' Cornidesztől 
feltalált «Emleekezzeunk Reegiekreol» stb. 's több illyes ismeretlen 
Szerzőktől fennmaradtt énekeink. — A' 2d. Sylvestertől Zrínyig 1 5 4 1 — 
1651. — A' 3d. Zrínytől Rajnisig 1651—1781. — A' 4d. Rajnistól 
Himfyig 1781—1801. — Az 5d. Himfytől a' jelenkorig. Itt azonban 
különösen a' 3d. Periodusz eránt magamnak is kétségeim vágynak, 
ha valljon ezt nem Rádaynál kellene-e, méltányabban megállítani, 
ki nem csak előbb dolgozott Sylvester nemű verseket is mint akár 
Baróthi Szabó akár Rajnis; hanem ama bájos Iskolának is alkotója 
lőn, mellynek remekjei teszik mind e' korig Poesiszünk koronáját. 
Csak hogy fájdalom ! én Rádayt nagyon kevéssé ismerem, azt sem 
tudván, mikor kezdette mértékes énekeit írni 's adott-e ki valamit nyom
tatásban azon darabjain kivül, mellyek a' Kassai Museumban 's Orpheus-
ban találtatnak, sőt a' Kassai Museumot nem láthatván egész idáig. 

Ezeknél fogva bátorkodom a' Tekintetes Urnái alázatosan 
könyörögni, méltóztassék engemet Ráday felől bővebben ér tesí tem; 
czélba vett munkám eránt bölcs tanácsaival szerencsésíteni; Kölcsey
ről és Gróf Dessewffyről Biographiai dátumokat, 's a' maga életéből 
is annyit a' mennyit jónak látand közleni : 's legalább arra enge
delmet adni, hogy a' Bécsi Annálok 1810diki IVd. Füzetében levő 
biographiai dátumokat tárgyamra használhassam. 

9* 
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A' jelen holnap 3d. Fő Ispáni Helytartónk Gróf Cziráki elől-
ülése alatt tar ta tot t Köz Gyűlésünk alkalmával, midőn a' multt 
Deczemberi Gyűlés Jegyző Könyvéből a' több határozások között 
a' Megye Tisztjeinek ezüstben leendő íizettetések eránt tett Végzés 
felolvastatnék, akkoron Tábla Bíró Ebergényi Benedek azon végzés 
megsemmisítetését kívánván szóllani a k a r t : de az Administrator 
őtet szóllani nem engedte 's a' Protocollt tovább olvastatá!! 

Többnyire, felebbi kérelmeim ismétlése mellett tapasztaltt jóvolt-
tiba ajánlott állandó tisztelettel vagyok a' Tekintetes Urnák 

alázatos szolgája 
Stettner György s. k. 

[Megjelent a «Zádor György levelezése Kazinczy FerenczczeL cz. kiadvány 
28—30. lapjain.] 

4356. 

Igaz Sámuel — Kazinczynak. 

Május 21d. 1824. 

Schade 30 forint V. Cz-ért vállalná árkusát az Edition de 
Cazan formátumnak 500 Exemplarban papiros nélkül petittel. Ez 
itten nem drága, mikor én Hébe' íveiért 32tőt fizetek. 

Strausz Factorától még nem vettem feleletet. 
Nagy Ferenez Űr indul a' napokban, 's viszi a' Gróf Kornisé 

féle Sallustot 's a' mellyet Döbrentei vett. Döbrentei hétfőn indúl-le 
Pestre. Farkas Sándor f. h. 20d. indúlt-fel ide. 

Sallust élőbeszéde a' 42d. Kedveskedőbe megy. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 28. sz.] 

4357. 

Döme Károly — Kazinczynak. 

Tekéntetes Űr! 

Majdnem éppen a' boszszonkodásig fájlalom, hogy bizodalmas 
kérésének megfelelnem tellyes lehetetlen. Mostani állapotomban nem 
két ezer, de két száz forintot sem tudnék kiszoríttani a' kívántt 
czélra. A' mi Káptalanunkban nem igen kell keresni gazdag tagokat, 

i 
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sem ollyakat, a' kik m a g y a r tárgyban csak tudnának is akarni 
valamit. Többnyire mind Tótok, vagy Németek. 

Cicero' beszédének kóstolóul közlött kezdete szépet, kellemest, 
tökélletest ígér: de ha Sallust' fordításában valóban egymást fogja 
érni a' latin szóllás, ha annak Olvasója valóban kénytelen lesz 
némelly helyeken a' latin munka által tenni a' fordítást érthetővé, 
úgy, minden felhordott ok-adások mellett is, alig ha kedvességet 
talál még az A v a t o t t a k n á l is, ha csak ezeknek számát igen
igen kevésre nem szoríttyuk: igen kevesek' számára írni pedig, és 
adni-ki valamit annyi gonddal és fáradsággal, úgy tartom, czélvesz-
tés, mellyet az a' bizodalom sem igazíthat-meg, hogy, ha vádolja is 
most munkánkat a' jelen kor, mint a' Németek vádiák egykor Voss' 
Homérját, a' jövendő nem vádolja, vagy nem másként, mint a' hála' 
érzéseivel. Itt a' hálaérzést a' vádlással, megvallom, nem tudom 
mindenképp eggyeztetni: mert a' mit vádolok még, azt hálaérzéssel 
nem fogadom; a' mit pedig így fogadok, azt már nem vádolom. — 
Azonban meglehet, hogy én az Előbeszéd' tudósításából talán több 
vagy más latin szobásokat 's érthetetlenségeket képzelek magamnak 
a' ki-lépni készülő magyar Sallustiusban, mint a' mennyiek, és 
millyenek lesznek abban. 

Mivel szándékozik Tek. Úr «a' Roma' nyelvén is külön kiadni 
Sallustiust maga által dolgozott magyarázatokkal, 's Életével latín
ban* — vallyon nem volna-e jobb, eggyütt adni-ki mind a kettőt, 
a' latint a' magyarnak mindenütt elenébe [!] téve, a' mint Weinzierl 
cselekedett a' maga német fordításával, csakhogy a' textusnak §usokra 
szaggatása mind a' két nyelvben egyenlően esnék, nem úgy mint ő 
nála van: a' magyarázatok pedig hátúi foglalnának helyet a' Könyv
nek végén. E' képpen könnyittetnék mind az öszvehasonlítás, mind 
a' homály-oszlatás ott, a' hol az Olvasónak a' latinból leszsz szükséges 
érthetővé tenni a' magyar fordítást. Talán vevő is több lenne így 
reá. —• Weinzierl' fordítását, én, a' mennyire értem a' két nyelvet, 
átallyában véve, (mert tellyes hibátlanságot illy munkákban ne 
kivánnyunk) jónak nézem, 's azt tar tom felőle, hogy latinizálás nélkül 
is «ő lépett-fel meglehetősen Sallustiussához, és nem ezt vonta örök 
glóriájából le magához.» — Ezen kifejezésben idegen szó a' glória, 
's igaz, hogy lehetett volna tenni helyébe vagy fényt, vagy dicsősé
get, vagy más efelét: mindazáltal igen érzem hogy ezen felváltással 
sokat vesztett volna itt erejéből a' kifejezés. Miért? nem tudom 
megmondani, csak érzem. Ezen jegyzéssel azt akarom értetni, hogy 
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én nem az vagyok, a' ki minden idegen szóvegyítést, vagy új, és 
szokatlan szóllásmódot kárhoztatnék. Az elsőre nézve csak a' soktól 
vagyok idegen, csak ott nem javaihatom, a' hol sem szükség, sem 
valamelly nyomós ok, a' minő az Energia is néha, nem kívánnya, és 
könnyű kikerülni. A' másodikban azt óhajtom, hogy ne feszíttse, ne 
csigázza annyira Nyelvünk kényes természetét, hogy ez szinte nyög
jön, sírjon bele, 's átkozva útállya az idegen rámát , mellyre vonattatik. 

Hogy e' papirosból semmi üressen ne mennyen a' hoszszú útra, 
ide írom azt az akármicsodás rövid versezetet, mellyet Bartal György 
derék első Al Ispányunknak egy billetkére í r tam minekutánna meg-
tudám, hogy elszökött Pozsonyból neve napja elől, 's lerándult Csal
lóközi jószágára: 

Dicső napod ' fe l tüntében 
E l tűnésed h a s z t a l a n : 

Érdemeid ' nagy fényében 
N e v e d l a p p a n g h a t a t l a n . 

A k á r h o v á rej tsed magad, 
K e d v e l t t képed jelen m a r a d 

Tisztelőj id ' szívében, 
'S él az É r z é s ' mélyében. 

Tehetlenségemről újra engedelmet kérvén, meg külömböztető 
tisztelettel maradok 

Tekéntetes Úrnak alázatos szolgája 
Pozsony Május 23dikán 1824. Dömempr. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 29. sz.] 

4358, 

Vitkovies Mihály — Kazinczynak. 

Tisztelt Bará tom! 

Pannon Hegyéről, a' hol Május közepén Horváth Endrével, 
Guzmics Izidorral egész literatori kedvel más fél nap mulat tam : 
és a' hol (hogy el ne mellőzzem) a' neki öregedett Nóvák fő Apáttal 
a' Szent István Diplomája felett és iránt ingerkedtem, az ide csa
tolt Levelet, 1 és Zircz Emlékezetét hoztam el számodra, és Szerviczky 
György Űr Tokai Posta Mester által, ki itten nálam volt, küldöm. 

1 Nincs meg. 
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A' Szent Benedek rendje Téged, mint Literatúránk főérdemű Vete-
ranussát, nagy tiszteletben tart, és nem szűnik hálaadón Rád 
emlékezni. 

Pápán is megfordultam, a : hol Pápay Úrnál egy két órát töl
töttem. Forrón köszönt az is Tégedet, mint régi Imádód. 

Levelem végezni akarván, betoppant hozzám Doetor Kovács 
Mihály Úr, a' ki erősen meghagyá, hogy nevében köszöntselek. Köz 
szeretettel égünk irántad, kik a' Szépet, Jót és érdemest szeretni 
tudjuk. Élj még soká jó Egészségben kedves Otthoniddal eggyütt. 
Isten hozzád! 

Pesten Május 30án 1824. Tisztelő Barátod 
Vitkovics Mihálympr. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4 \ 133. sz.] 

4359. 

Guzmies Izidor — Kazinczynak. 

1824. jún. 12.i 

Kazinczy Ferencznek 
Guzmics Izidor 

idvezlését. 

Hosszú hallgatásod nekem különbféle, hol szomorú, hol víg gon
dolatokra nyújt alkalmatosságot. Most remegek, ne talán bajod legyen; 
majd meg örülök, ha talán váratlanul lepnél-meg. Majd ismét nehez-
lelésed nyugtalanít. De ez utolsótól mért féljek ? Tudva meg nem bán
tálak, 's Te tisztább lelkű 's szívű vagy, hogysem magadat megbántva 
hidd ott, hol nem vagy. Vagy talán Szallusztod foglalt el ? Ez megle
het. Vajha a kiszabtad időre elkészüljön. Előszavadat olvastattam töb
bekkel; most Szedernél van Nagyszombatban. Közttünk többen óhajtják 
Szallusztodat. Ird-meg, mikor, hol, mi áron kaphatn i ! — Az én The-
okritom már egészen kész, csak a képre kell várakoznunk, melly Pesten 
készül. Mihelyest lehet részedre rendelek példányt Vitkovics bará
tunknál. Ha időd s erőd engedi, tudassd velem észrevételeidet, hogy 
tanulván belőlök, a rosszat későbbi dolgozásaimban tudjam kerülni. 
Bizonyosan máskép fogott volna sok lenni, ha Előszavadat idejében 
olvashattam volna; de úgy tetszik az, mit Te ott igen szépen és 

1 A kelet Kazinczy F. kezeírása. 
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jól és világosan mondasz, tőlem homályosan érezve volt. Legalább 
Theokritnek lelkét akarám adni. 

Nékünk egy Apátunk, a Bakonybéli, hol t-meg; ő jó Férfiú 
volt, de sokat felőle mondani nem lehet ; nem csuda, töbnyire göthes-
kedett. Életében egy kis munkát adott-ki, a keresztség nélkül meg
holt gyermekeknek jövendő sorsokról. A különben kegyes érzésű 
ember kárhoztatá az ártatlanokat, mert így tanulta, 's talán, mert, 
sz. Ágostont megbántani nem akará. 

Én Gyulaihoz egy ódát küldöttem az igen kedves ajándékért, a 
Te képedért. Döbrentei barátunk több változtatást jovallott benne ; 
néhány eránt indifferens valék, de kettőben a mit leginkább gáncsolt, 
vele nem eggyezhettem : «Költő míg csak egy él» s «01ümposzot», 
az elsőt latinizálásnak tartja, a másikát Olümposzt helyett rossz
nak. Leküldöttem Pestre, nem tudom Aurorában adják e vagy a 
Gyűjteményben. 

Élj, édes barátom tisztelt házaddal eggyütt, s ha már nem 
jöhetsz, leveledet indítsd ; akár hogyan, de veled gyakrabban kell. 
találkoznom. 

Pannonhalmon Június 12-kén 1824. 

[Eredetije a sz. Benedek-rend pannonhalmi könyvtárában.] 

4360. 

Jankovics Miklós — Kazinczynak. 

Pest d. 12. Juny 1824. 
Kedves Bará tom! 

Egésségemnek fentartása meg kívánta, hogy a' Pősztényi ferdőt 
az idén megint gyakorollyam; én e végett holnap után innent el 
indulván, 12ik Júliusig el maradok — de elmémmel tőled azért nem 
távozok. 

Kedves Salustodnak elő mondásából egy töredéket közlött 
velem Kultsár Barátunk, mellyet a' Bétsi Kurírban ki nyomtattál , 
örültem rajta, remélvén a' Munkának is nem sok idő múlván fel 
tünését ; de nem de pramumeratio azaz előfizetés uttyán ? — mert 
erről még tudtomra semmi sintsen. Ugyan azért talán még nem lészen 
későn díszes tárgyadnak előmozdítására ezen szorgalmam, mellyel 
neked de Brossét Fordítását; és a' rézre lévő metszéseket 4 tábla-
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ban által küldöm. Igen örvendenék, ha Munkádnak ékesítésére szol
gálhatnának ennek képei, de félek, hogy a' Formatumja nyomtat-
ványidnak kissebb lévén, a' mappán kivűl többet nem használhatsz; 
részemről ezzel is mutat tni kívántam igyekezetidhez kötelezett haj 
landóságomat. 

Sós János Űr által vészi ezeket; Te barátságod fogja nekem 
mind az membranaceus Codexeket, mind pedig ezeket a jövő Augus
tusi Vásárra vissza küldeni — vagy inkább vissza hozni — mer t veled 
leendő öszve jövetelemet ezeknél is drágábbnak tar tannám. 

Élj egésségessen, és iparkodj tovább is Hazádat, Nemzetedet 
magasztalni — hív barátod ezt szívből óhajtja 

Idősbb W. Jankovics Miklós. 

P. S. a' Mappának réztáblája valamikép eltévedett, azért azt 
utóbb küldhetem meg. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 28. sz.] 

4361 . 

Igaz S á m u e l — Kazinczynak. 

Bécs, Jún. 18d. 1824. 

Nagytiszteletű kedves Barátom ! 

Nem régiben csak nem megvakultam, mostanában pedig azon 
nyavalyában, melly Tóthot elvivé, kicsibe el nem búcsúztam az 
árnyék világból. Legbájosabb hogy magamat illy mostoha esetek
ben sem lehet kíméllenem, mer t nincs minn segédet fogadni, ingyen 
pedig senki sem tud itten rajtam segíteni. Nem kevéssé kedvetleníteti 
a' Typographia' rendetlensége is a' Kurír körül, 's ennek kétszeri 
elkésése. Az efféle más hibája miatt történő 's engemet sujtoló 
bajokat legnehezebben tudom szenvedni. — Ezek miatt nem Írhat
tam. — Hébe Censurára megy holnap. Strausztól még sincs válasz. 

Változhatatlan szeretettel vagyok szolgád 's Igaz barátod. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 28. sz.] 
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4362. 

Kazinczy — Guzmics Izidornak. 

Guzmicsnak Kazinczyja 

szíves tiszteletét. 

Consiliárius, eggykor Bihar Vármegyei második Vice Ispán 
Kazinczy Dienes testvér öcsém April. 30d. meghala, 's Váradon épí
tet t szép házát, melly negyvenezret megérhetne, nekem hagyá, de 
r á m vetvén terhei ' fizetését, ha .hagyományát általvenni akarandom. 
E' halál és azon történetek, mellyeket ez maga után vont vala, engem 
úgy élfoglalának, hogy két holnap olta csak négy napot tölték itthon, 
's bár ennek a' hosszas távol léteinek haszna lehessen, de a' mellyet 
nem igen reménylek mert a' coelibatus nem haszon. Maradt özvegy 
és egyéb, Papi áldás nélkül is, 's a' rendelés ezeknek használ inkább. 
Ezt Néked, kedves barátom, ki mindenben vészesz részt a' mi engem 
illet, nem lehete el nem mondanom. Ősijével megosztozánk, 's én 
annak most hatod részét megkapám, mert még ennyin marad tunk : 
én az idősbb, és az ifjabbak : Gonsil. Dercsényiné, Krainikné, Péchyné, 
József és Miklós. Eggy hetedrész hatod felé osztva, sokat nem tehet. 
De a' kinek sokra van szüksége, mert sok gyermeke van. a' kevés
nek is örüljön. 

Tegnap estve érkeztem haza, 's beteg feleségem kezembe adá 
leveleimet. A' csomóban találám Horvátnak nyomtatott hexametereit 
is. Képzeld, úgy hittem, hogy azok kézírásban maradtak. Gyönyö
rűek ! De én Horvátnak minden darabjai köztt, a' mellyeket ismerek, 
leginkább irigylem — találd mijét, édes ba rá tom! Oh ha láthatnád, 
melly igaz az az érzés, mellytől itt szívem dagad! — azt a' gyö
nyörű, lelkes éneket, melly muzsikai dolgozásával jelene-meg. Mond

jad , édes barátom, Endrének, hogy lelkem leborulva hódol az ő 
Géniuszának. Kérem őtet, kevélykedjék az olly magasztalójával mint 
én vagyok, mert magasztalásom f o r r ó , mert magasztalásom s z e n t . 
Inkább ezt az eggy két éneket, mint még Zirczet is. Pedig ő tudja, 
és Pápay, mi Zircz nekem. 

Vurum Váradi püspököt csak eggyszer látám életemben, 's 
kezében vala a' Szentség, a' Baldakín alatt, Űrnapján. Osztályunk 
miatt a' Testamentom Végrehajtóját várván, nem merek az isteni
tiszteleten megjelenni; de minthogy az késék, csak még is ki menék 
a' pompás templomba, a' millyen hazánkban kevés van. Mit adék 
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vala értté, ha a' Püspököt illy fényes napon az oltárnál lá that tam 
volna. Már omlott a' nép a' templomból. Megvonám magam eggy 
szék mellett, 's eggy pillantatnál többet a' lelkes férjfiúra nem vet
hettem a' tolongok miatt. Mondják, eggy Pastoralét vagy mit ereszte-el 
Plebanusaihoz, 's azokat eltiltá a' polemizálástól: e l é g d o l g u n k 
m a r a d n e k ü n k a z z a l i s , h o g y a' m a g u n k t a n í t á s a i n 
k a t v é d j ü k . Ezt még akkor nem tudtam hogy í r á ; de tudom 
hogy a' Kálvin Prédikátorait örömest látja házához szállani, melly 
olly tágas, hogy benne eggy uralkodó fejedelem is bőven megférne. — 
Épen ott látám a' maga papi öltözetében Kanonok Lajcsák Ferencz 
Urat is, az én Guzmicsom' testvérét lélekben, eggy tudományai, gon
dolkozása 's nemes vesztegetései miatt áldott halandót, de Cathedrai 
beszédét meg nem hallgathatám bajaink miatt. Jó predikátziót 
hallani épen olly nagy öröm nekem, mint rosszat beszedhetetlen 
kín. Bará tom! a' ki Isten' képében szóll, méltó legyen Isten képében 
szóllani.. Elmúlt az idő, midőn szamár is szóllott annak hagyására. 

Vedd e' keveset most kedvesen. Ez második levelem, a' mit 
haza érkezésem olta írok. Csokonainak alabástrom mellyképe és 
holmi egyéb felől talán a' Tud. Gy.-ben, talán a' Kedveskedőben 
fogok szóllani. Mikor érek reá, nem tudom; sok dolog vár rám, és 
sok baj. — Élj szerenesésen! Jun. 30d. 1824. 

[Eredetije a sz. Benedek-rend pannonhalmi könyvtárában.] 

4363. 

Kazinczy — Zádor Györgynek. 

Széphalom, 1824. jun. 30. 

Stettner Györgynek Kazinczy Ferencz 
barát i szíves tiszteletét. 

Testvér Öcsém Consiliár. Kazinczy Dienes, Biharnak 1782. 
Vice-, tovább Fő-Notáriusa, végre 1803. második Al-Ispánja és 1808. 
Dietai Követe, April. 30d. meghala nő és gyermekek nélkül, 's Nagy-
Váradon épített negyvenezeret megérő házát nekem hagyá, de azon 
teherrel, hogy adósságait kifizessem. E' történet, és a' miket ez 
maga után vona, engem arra kényszerítenek, hogy Május I l d i k é 
olta tegnapig csak négy nap valék házamnál. Ne akadj fel tehát, 
kérlek igen nagyon, hogy ámbár leveledet régebben vevém, mind 
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ekkoráig válasz nélkül hagyálak. Egészen ki valék forgatva sarkom
ból, 's nem képzeled te mennyi gond, mennyi baj verdesi lelkemet. 

Valóban ideje vala, hogy közöttünk támadjon valaki, a' ki adja 
a' mit Te szándékozol, mer t mi csillag nélkül evezünk, kiki a' merre 
jónak gondolja, "s haragszunk ha más nem úgy vélekedik mint mi. 
Döbrentei régen készül az Eschenburg' példája szerint adni eggy 
Anthologiát, 's Critica Anthologiát. Az egész magyar világ tudja, 
hogy én ezt a' meleg lelkű férjfiat, ezt a' munkás és sok tudományú 
férjfiat, melly igen szeretem 's becsülöm: de ha azt a' barátság 
velem elhallgattatja is, gondosabb Olvasóim megsejdítik, hogy a' mi 
gondolkozásunk és érzésünk sokszor nem jár eggy úton ; én úgy 
nem tudom megfogni, hogy ő mint gondolkozhatik, mint érezhet 
így, mint ő nem azt, hogy én mint nem a' szerint mint ő. 

Elhűltem a' minap, midőn megsejtvén eggy helytt (Igaznál) 
Sallustomnak eggy darabkáját, mint hallata velem ellenkezését, é s 
midőn levelére felelék, világosan megírá, hogy okaim őtet meg nem 
győzhetek. Hogy a' dolgozó minden Bírálónak egész Apológiát küld
jön, szerénytelen kívánság ; azolta kiadám Sallustom' élőbeszédét is , 
's a' Kedveskedő újra kinyomtatá, de Döbrenteit az sem fogja meg
győzni ; 's szeretném látni, ha szoros barátok nem volnánk, mit 
mondhat azokra a' miket ezen írásomban mondottam. E z t e ? «ado-
lescens, non habes sermonem communis saporis ?» De tehát Sallustot 
úgy kell e megszóllaltatnunk, a' mint a' communis saporis adoles-
censek, juvenisek, és öregek szeretnék? — Szándékozott illyet adni 
az én lelkem' fele Szemere is, kivel érzésem 's gondolkozásom min
denben eggyez. De Szemerének az a' szerencsétlensége van, hogy 
igyekezetei mindég szándékok maradnak. — Lónyai, a' Pataki Iskola' 
nevében tisztele-meg azon parancsával, hogy eggy olly munkát én 
írjak ; már az elmúlt esztendőben examenkor várak azt tőlem, 's 
én csak a' nyelvek genesiséig haladtam-elő; láttam, hogy nem nekem 
illik ott szóllanom a' hol magam felől is leszen szó. Már rettegek, 
hogy az ez idei examenkor pirulva kell megvallanom, hogy eszt. 
olta eggy sort sem ír tam ebben, midőn a' Lónyai' halála (Május 
8d.), 's a' Te leveled rettegésemet eloszlaták. Nyolcz nap múlva meg
jelenünk Patakon, Is elbeszéllem, hogy a' Munka készül, de Teáltalad. 

Édes barátom, Pápay és Gróf Teleki József elkészítek útadat . 
Kövessd őket, de szabadon, 's légy azon, hogy Literatúránk' barátjai 
a' nem hosszú Régiségeket (Latiatuc feleym, 'stbb.) eggyütt találják 
munkádban. Emlékezzél, hogy íróink 's Olvasóink mindég csácsognak,. 
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's közelebbről tekintvén, Literatúránk' gyümölcseit teljességgel nem 
ismerik. Elnézvén még a' mit eggy olly írónk beszéli is, a' ki arra 
jutott-el, bogy ellene senki sem mer szóllani, — elnézvén hogy e'~ 
részben melly üres, hiu, csonka mind az a' mit bírunk, és hogy 
Verseghi a' maga tripuszából melly sületlenségeket mond ; elborza
dok, 's a' szó elakad számban. Ha kérded mit tanácslok ? azt tanács
lom, hogy írj teljes szabadsággal ; 's ha majd munkád kész lészen, 
olvastassd-meg Szemerével és Kölcseyvel; és hogy a' virágokat inkább 
szedd Hébéből, Aurorából, egyéb Gyűjteményeinkből, mint Poétáink
nak egész Munkájikból, hol igen sok a' nem jó. 'S Isteneid őrizzenek 
meg azoknak fúlánkjaiktól, nyilaiktól, villájiktól és dorongjaiktól, kik 
felől másképen találsz szóllani mint ők akarnák. 

Ha Rájnist nevezzed e meg, vagy Ráday t? — talán inkább az 
elsőt. A' vallásbeli düh rútul dolgainkba avatta magát, 's az nem 
fogy hanem nevekedik. Én Szilágyit festem a' Tud. Gyújt, olvasóji-
nak. Az alig jelene meg, 's nyomban követé a' Rájnis' Biographiája, 
nekünk, kik Rájnist láttuk, ismertük, nevetésünkre. Még vallásossága 
is emlegettetik ! neki, a' kinek csak öltözete volt vallásos. De mi 
hozzá szoktunk a' hazugságokhoz. Natio comoeda est — 

Megengedsz, hogy némelly dolgokra nem felelek. Hallgatásom 
a' felelet. Ne quid non veri dicere audeat, ne quid veri non audeat. 
— Elég meződ nyílik hősnek mutatni magadat, 's a' közhaszonért 
keresztre feszítetned. Várd azt bizonyosan. Sok az írástudó. 

Bár téged az a' gondolat érne, hogy nekünk eggy gyönyörű 
Anthologiát adj chronologiai rendben, és csak a' legjobb darabokat 
vévén fel, 's minden írónak előre bocsátván Isméretét eggy két 
lapra. Legjobb darabjaink így elvesztek, 's alig van az ügy baráti 
köztt négy vagy öt a' ki ismerje. 

Láttad e Horváth Endrének muzsikába vitt két énekét ? Térdre 
bukva hódolok a' nemes lelkű férjfi Géniusza előtt. Inkább azt a' 
lelkes, szíves apróságot mint a' Bájnis és Baróti minden verseiket, 
kik közzül az elsőnek nem ismerem egyéb érdemét, mint hogy 
kezdett, és valóban zsíros vala szája. Nem merem kimondani mit 
ítélek Georgicáji felől, 's szeretném ha Orpheuszomat (Hébében) az 
övével eggy ahhoz értő összevetné. 

Élj szerencsésen, édes barátom. Tegnap értem haza, 's sok a' 
bajom. Sietek levelemmel, mert a' posta holnap után indul. 

[Megjelent a «Zádor György levelezése Kazinczy Ferenczczel* cz. kiadvány 
.31—34. lapjain.] 
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4364. 

Kazinczy — Gr. Ráday Pálnak. 

Tisztelt kedves Grófom, 

Elébb hogy leveled' nagy tárgyára felelnék, engedd kirohanni 
azon támadt örömömet, hogy Gedeon fiad a' Tudományos Gyűjtemény 
legközelebbi füzetében minden Olvasót szép és nagy reményekre 
szabadíta-fel. Kevés a' mit mond, de annál jobb, érzi gyenge kora' 
erejét, 's nem mer többet mint elbírhat ! Nekem elég hogy a' 
szikrát láthatom, hogy lá thatom hogy törekszik előre. A' Ráday név 
Pál ősöd olta, és így eggy század alatt már, birtokában vagyon a T 

tudományos ragyogásnak, — mert a' ki ismeri a' dolgok becsét, 
tudja, hogy atyád és anyád is barátjai voltak Nyelvünknek 's Lite-
ra turánknak; 's Te, ha semmit nem írtál is, Theatrumunk' alkotása 
körül 1790. tet t szolgálataid, 's ízlésünk' formálása által a' Németnek 
kormányzása alatt többet tettél mint sok írónk. Igazságtalan, a' ki 
nem tudja, hogy a' Német theatrum csak annyiban ártott, a' mennyi
ben miatta a' miénk nem boldogúlhata. Valami ismereteinket 
terjesztheti, érzésinket nemesíti, nékünk a' követésre szép példákat 
ád, mind az, ha ezen oktatásit idegen nyelven adja is, méltán 
kívánhatja hálánkat 's tiszteletünket. 'S hozzám írt leveled, mellyre 
most válaszolok, látatni fogja a' maradékkal, melly tűztől lángolt a r 

Te lelked is, szép és szent érzésű kedves barátom. —; 
: 

Hogy theat rumi bútorod' alkuvójival véget nem éréi, azt Neked 
senki nem veheti rossz néven. Mi történt köztted és közöttük, nem 
tudom, de feltehetem, hogy közel jár a' szemtelenséghez a' mit 
neked értté ígérni méltóztattak, mert némelly vevő így szokott 
midőn látja, hogy a' portékának vevőji nincsenek. Az illy esetekben 
nem rút kárt szenvedni inkább, mint a' mit a' becsület' érzése el 
nem viselhet. Talán a' Haza' Védistene akasztá-el az alkut, hogy a' 
tiszteletre olly igen méltó Generális Báró Vay Miklós Űr' tanácsa 
teljesedést érhessen. Nehéz időket hoza ránk a' történetek' láncza: 
de 52 Vármegye még most is elbír m/59 forintot 's a' Magyar 
megmutatta, hogy ha gyenge oldalait csiklandozzák, meg tudja 
érdemleni az Európa' csudálását. A' Ludoviceára kevés napok alatt 
fél millió öszve vala téve, 's eggy nem-mágnás Magyar ötvenezret 
teve-le a' haza oltárára. 
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Nékem ezek az ideáim az eránt, hogy a' bölcs és hazafiúi 
tanácsot mint kellene végre haj tani : 

1. Azoktól, a' kiknek befolyások van a' Német theát rumra , 
írott Declarátiót kellene venni, hogy ők nekünk Magyaroknak két 
játékot engednek hetenként a' Városi pompás theatrumon, ha mi a' 
tőled megveendő bútorok' használhatásához eresztjük őket, mellynek 
birtokához azonban semmi just nem formálnak. Ha ezt a' kötést 
a' Város Magistratusa is subscribálná, még jobb volna; 's hogy sub-
scribálja, azt kívánni kellene; mer t úgy mind addig részes Urai 
volnánk a' theátrumnak, míg magunknak is lesz eggy hozzánk illő. 

2. Megnyervén ezt a' Declarátiót, Pest Vármegyét a' Magyar 
Játékszín' embereinek nevében kellene megkérni, hogy ez szóllítsa-
meg a' Haza minden Megyéjit bútoraidnak megvételére. Torna nem 
adhat annyit mint Pest, '$ ha csak discretióra eresztjük, ki mit 
akar adni, úgy a' dolog elakad : Szükség volna tehát, hogy Pest 
eggy igazságos Glassis szerint róvja-meg magát és a' több Vár
megyéket; 's okát adván, miért merte e' megrovást tenni, kérné 
őket, hogy a' kimutatot t summát tegyék öszve, 's Pest Vármegyének 
küldjék-be. Nem kétlem én, hogy Pest Vármegyének teljesen 
elkészült Notariátusa v a n : de minthogy ezt a' Notariátust nem 
ismerem, 's igen is ismerem • az első Vice Ispánnak mind lelkét 
mind tudományát, mind lángoló to l lá t : óhajtanám, hogy az elkül
dendő Leveleket Szent-Királyi, a' hasonlíthatatlan, tegye-fel; leg
alább hogy azt nagy gonddal kormányozza, míg a' Notariátus fogná. 
dolgozni. 

3. Te, kedves barátom, úgy akarod, hogy a' Pesthez intézendő 
Esedezést én tegyem-fel; 's gondolom, nincs szükségem azt mon
dani, hogy én érzem, melly ok a' kevélykedhetésre ez a' te paran
csolatod. De hadd tegyek löbbet mint a' mibe az eggy Esedezés 
papírosra vetése kerü lhe tne : — hadd ne írjam azt én. ímhol okaim: 

A' Magyar Theá t rum' kormányzása, hihető most is, Kultsár 
Urnái van. Ez az Űr megbántva érzené magát, ha elmellőztetnék, 
holott 1814. eggy Javallást, 1815. eggy Buzdítást nyomtat tata , 
mellyet én igen szépen dolgozott írásnak néztem. Ide járul még 
eggy más tekintet. — Fő Tisztel. Fejér György Űr azt írta nekem 
kevés idő előtt még, hogy az én írásomat, akár a' folyó stílusban, 
akár abban, a' mellyet annak gyűlőlőji, a' ezilcornyásnak neveznek,, 
mindég ki lehet ismerni, ha nevem alatta nem áll is, és ha csak 
eggy sort olvasnak is el belőle: Kultsár Úr és én megpattantunk. 
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Én az ő érdemét most szint úgy megismerem mint mindég azelőtt: 
de miolta én az ő megfeddésére eggy szót te t tem az Erdélyi 
Múzeumban, nagy okom van rettegni, hogy ő nekem nem barátom. 
A' Tudomány emberei köztt olly fertelmes eliquek, intrígák, eziva-
kodások vannak, mint a' Thalia és Melpomene útálatot-érdemlő 
Papjai köztt. Mivel vádolnak ők engem, nem egészen t udom: de 
azt csak nem fogom talán szégyelhetni, hogy azoknak ellene vetet tem 
magamat, a' kik eggyüvé glomerálódtak, 's most a' Tudomány' dol
gában v o k s o k ' t ö b b s é g e által akarnak valamit jónak vagy 
rossznak meghatározni, 's sok igazságtalanságot követtek-el, a' millyen 
péld. ok. az a' mit a' Pápai Catechismussal cselekedtek. — Ha 
stílusom ollyan a' millyennek azt Fejér mondja, talán ártanék dol
godnak, midőn azt segélni óhajtom. Vélekedésem tehát az, hogy, 
ha Kultsár Űr még mellette van a' Theátrum' kormánya mellett, 
az Esedezést vele tétessd-fel. Ha eggy vagy más ok miat t ezt tenni 
nem akarnád, parancsolj Szemerével, kinek tolla az enyémmel annyira 
eggyez, hogy már sok esetekben magam sem tudtam meghatározni, 
ő írta e, vagy én, a' mi előttem volt. Ez a kedves bará tom neked 
rokonod, 's így senki sem magyarázhatja balra, hogy az ő szolgalat

j á v a l éltél, 's ezt annyival inkább nem, mert ő Pest Vármegyének 
eggyik Magistratusa is eggyszersmind. 

[A levél vége hiányzik.] 
[K. és h. n. Szemere P. kézírása: 1824.] 

[Eredetije a Szemeretár VIII. kötetében.] 

4365. 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek 

Széphalom Júl. elsőjén 1824. 
Tisztelt barátom, 

Tegnap előtt estve értem haza, 's így csak 24 órája hogy 
itthon vagyok. Ma üjhelyben vásár van, 's a' Kassai mesteremberek 
viszik levelemet. Sietnem kell, és melly sokat kellene mondanom! 

Debreczenben Május 20d. első dolgom az volt hogy Prof. Sárvári 
Ur által magamat a' Csokonai mellyképéhez vezettessem. A' fej 
feljebb van minden magaszta lásnál ; nem a' Csokonai feje, de gyö-
Jiyörü fej, 's gyönyörűen dolgozva. — De melly visszásság ; mente, 



4365. Júl. elsőjén 1824. 145 

dolmány felöltve, a' büsztön, ; s minden nyakravaló nélkül, úgy hogy a' 
nyak egészen mezítelen. Vedd már ezt a' modern costűmöt a' testen, 
és azt az ideálist az arezon, 's azt a' poétáit a' borostyán koszorúval, 
melly nem a' homlokot veszi körül horizontalis vonásban, hanem a' fül 
mellett megyén fel, mint az Imperátorok fejeiken. Azért hogy némellyek 
modern costümban faragtatják magokat, Ferenczinek a' poéta Csoko
nait poetai costümban kellett volna adni — mezítelen karral és 
mellyel, 's horizontális koszorúval inkább mint a' hogy itt adá, — 
noha ez nem olly vétek mint az elsőbb. 

Valamelly kulimáz forma feketeséget kapott a' kép az orr jobb 
•czimpája mellett le a' bajusz végéig; de az a' folt nem nagy folt, 
és Ferenczi kiveheti, ha haza jő Rómából. 

Két ablak közzé állították, úgy hogy ezeknek eggyike jobb, a' 
másika bal oldalról veti reá az árnyékot és világosságot. Ennél fatá-
lisabb gondolat senkit nem érhetet t volna. De azt is ide kell tennem, 
hogy az alabástrom büsztre olly üveg tokot borítanak, mint némelly 
helytt az órák felibe látunk téve. — Coup des Abderites. (gyengén 
és kémélve mondám Prof. Sárvárinak, hogy más hely kell a' buszt-
nek, és vessék-el azt a' tokot, mert buszt sohol sem áll úgy, 's a' 
munka szépsége és nagysága az ollyat tiltja. De úgy, vettem észre^ 
hogy tanácsom nem lele javalást.) 

A' buszt nem így áll két ablak k ö z t : 

_/ V 
O 

hanem így: 

C I buszt 

tehát az A. ablak is, a' B. ablak is eggyeránt ereszti rá a' fényt 
és árnyékot. , 

Kazinczy F. levelezése. XIX. 10 
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Sok efféle Abderitaságok történnek Debreczenben és Debreezen 
körül. Csak képzeld templomokat, Collegiumokat, 's annyi pénzzel. Kép
zeld hogy Powolni Ábrányban a' Szabolcs Vármegyei Fő Nótáriusnak 
Ördögnek eggy 27 ölnyi hosszaságú kastélyt épít ; l á t tam a' rajzo
lást is, a' munkát is, mert már fedél alatt áll. .— Az épület négy 
oldala négy külömböző ízlés munkája ; az eggyik görög, a' másik 
gothicus, a 3dik és 4dik nem tudom mi. 'S a' szélesség fala giebel-
dach, az az felmegyen a' zsindelyezet közepéig. 

Septemvir Péchy Imrével voltam. Fris, eleven, egésséges. Super-
intendentionális Gyűlésben is valék vele, hol neki a' Superintendens 
az Ülés elején gratulála új méltóságához; az amicus reconciliatus. 
Nevetlem magamban a' Comediát. 

Gróf Csáky Sándor és Károly eggy háznál leiének Váradon. — 
Szánja e Zemplény Lónyait ? ezt kérdek. Most igen! felelék, az 

exitu bonus civis értelmében. Megborzadtak a' szótól, 's nem akarván 
lenni sub iisdem trabibus azzal, a' ki így szóllani nem pirul, ott 
hagyának. — Magam is nevettem a' bohó történetet, 's azt ví tatám 
Tiszánál, a' Rhédey nagy kalapácsánál, hogy Lónyai nem egészen 
volt rossz ember, 's életét nem rosszul rekesztette-be. De tudod e 
hogy a' Bécsiek tudják, hogy Lónyai a' Zemplényi Commissio felől 
másként referált a' Magyar Cancellarián, másként a' Cabinetben ? 
Ezt úgy beszéllik, bizonyosan tudják a' beszéllők. 

Dellinger Kánonokot köszöntem nevedben, de Vurum Püspököt 
csak eggy pillán tatig láthatára, 's akkor, midőn kezében vala a' 
Monstrantia, 's felette a' Bihari Substitutus V. Ispán Juricskay is 
tar tá a' baldakínt Ur napján. Későn mentem, mert elébb nem lehete. 
Pedig szerettem volna az egész Misén végig jelen lenni. — Eggy 
Circulárét külde széllyel a' Megyéje Plebánusaihoz; inté, hogy az 
idegen dogmát Urnapi predikatziójikban elő ne hozzák : elég dolgunk 
van nekünk aJ magunkénak védelmezésével. — A' Kálvinista Papokat 
szállásra is hívja magához, 's sok jót hallottam felőle. De fő gondja 
a' juhnyájak szaporítása, in sensu proprio, non allegorico, 's igen igen 
jó asztalt tart, 's maga rettenetesen sokat eszik a' mint mondják. — 
Bhédeynek nagy barátja, 's mindég eggy húron beszéllnek a' Vár
megye Gyűlésein. 

Mostani Bihari u tamat a' Tud. Gyűjteményben fogod olvasni. 
De még eggy betűt sem írtam. 

Lyányom nem tet te e magát érdemetlenné kegyességetekre? 
ezt szeretném hallani, tudni. Nem sokára nálad leszek, és Zsenit 
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kedves Principálisnéjától elhozom. A' ti kegyeteknek is ha tár kell, 
az én alkalmatlanságaimnak is. 

Ah, barátom, mikor vergődhetem ki bajaimból? Ezt óhajtom 
mindenek felett. Sógor Asszonyom eggy rendes levelet íra a ' felesé
gemnek. Azt mondja hogy az olly irreligiosus embernek, mint én, 
semmi sem szent. — Felelek rá, 's nem ingerelve. Bár magokba 
térhetnének. 

Eggy Bihar Vármegyei Kovács Mester-embertől ezt tanul tam : 
Köszönöm alázatos szeretettél. Barátom, melly szép szó. 
Ezzel rekesztem én is be levelemet. Élj szerencsésen. 1 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 33. sz.] 

4366. 

Kazinczy — Döme Károlynak. 

Fő Tisztel. Kánonok Űr, 

Testvér öcsém Consiliárius Kazinczy Dienes, eggykor Második 
Vice-Ispánja Biharnak, Apr. 30d. meghala, 's Váradon épített szép 
házát nekem hagyá, de azon kötelezéssel, hogy adósságit fizessem. 
E' történet, és a' mellyeket ez maga után vona, engemet két holnap 
olta távol tar tanak házamtól, 's ez cselekvé, hogy Fő Tiszt. Kánonok 
Urnák levelére mind eddig nem válaszolhatók. — Ki volnék kapva 
minden elakadásimból, ha az öcsém' hagyománya teher nélkül jött 
volna r á m ; de félek, hogy leszállván mindennek ára, a' negyven 
ezerbe került ház olcsón fog elkelni, 's nekem kevés marad ; kivált 
hogy a' tes tamentom' téte olta az öcsém' adósságai nagyon meg-
szaporodának. 

Ezen útamban eggy olvasó, nem dolgozó, barátja Literaturánk-
nak eggy nevezetes Tanító szavait tudata velem, mellyeket ez előtte 
több ízben hallata : «Megfoghatatlan nekem K., úgymond ; az ő írása 
tele van vétkekkel: és még is ki ír annyi csínnal mint ő ?» — Nem 
képzelheti Fő-Tiszt. Kanonok Ur mint örvendek ez ítéletnek. Ez azt 
kiáltja, hogy Sallustot fordítani közöttünk senkit nem illet inkább 
mint engemet, mer t lelkem rokon lélek a' Sallustéval. Hiszen épen 

1 T. Kazinczy Fer. Ur levele. Jött Széphalomról Kassára Július öikén. 
1824. — Dulházy M. jegyzete. 

10* 
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ezt kiáltja. Sallustra minden olvasója. Néki egész mestersége ez eggy-
ben áll : Rosszul, de szépen. — Még eggyszer mondom a' mit nyom
tatásban mondottam : Vegyük-el vétkeit, 's oda szépsége. 

Az én theoriám ez : Mesteri míveket nem az új idők' ízlése 
szerint kell másolni a' Mesterség' barátjainak, hanem a' nagy Mester 
sajátságai szerint — noha Heinz nem így másolá a' Correggio' lóját 
a' Bécsi Belvederben. A' színt, a' saját arczot hozni-által, az a' fő 
Mesterség, a' hol tudnillik szín és arcz el gondot érdemlik. — Szóról 
szóra ? ki akarhatná azt ? :— Eggy példát: Quae homines arant, navi-
gant, aedificant, virtuti omnia parent. Én ezt így a d o m : Valamit 
ember űz, szántás, hajózás, építések, mindent, mindent ész igazgat; 
mer t Sallust est mondta 's így mondta. 

Weinzierlt bírom. Jobban fordítá Sallustot mint Höck. És még 
is i t t azt akarná sok, hogy Höcköt kövessem inkább, mert Sallustot 
nem ismeri a' mint kellene. 

Mint ju that Sallustom sajtó alá, nem tudom : de azon leszek 
hogy eljusson. Maradok szíves tisztelettel 

Széphalom Júl. 3d. 1824. 

[Kazinczy másolata a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r. 29. sz.] 

4367. 

Gr. Dessewffy József — Kazinczynak. 

Kassa Júl. 7ikén 1824. 

Édes Kedvesem! 

Tegnap előtt jövék Ránkról — tegnap előtt jöt t kezemhez leve
led. Ránkon találám az ina-gyengűlt Menyhérdtet. Kiadott Paracel-
susson. Eggy ifiú Eperjesi Orvossal gyógyítatja magát, ki Soós Pált 
a' halál markából, Sándor aszszonyságot pedig a' kólikából kiragadta, 
levegővel kristélyozván eggybebonyolódott béléit, mintha nagyravágyó 
lett volna a' szíves aszszonyság. Több Zemplényiekkel találkoztam 
Ránkon ; vagy betegeskedők, vagy múlatják magokat — a' vidék 
gyönyörű, a' társaság mulattató, és megelégedésemre folya eggy-két 
napom. 

Nem írsz semmit N. Váradi házadról. — Krajnyikné bete
geskedvén, lyányodat, szeretett húgát, eggy-nehány napra elkéré fele
ségemtől, Ruszkán keresztül jöttében Sz.-Mihályról ; de megígéré 
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Zseni legfellyebb eggy hét múlva vissza-jövetelét ; azomban még 
sincs itt. í r t neki már Virgínia, 's panaszlá árvaságát, 's még se 
jön — leányom búsul, Zseninek pedig nincs hasznára a' Franczia 
leczkék' és gyakorlások' félben szakasztása, mert az effélékben csak 
eggy napot is elmulasztani veszteség. 

Nem igen hihető Lónyairól a' kétféle 's eggymással ellenkező 
felírás módja ; azomban az igaznak tsak többnyire, nem pedig min
dég, próba-köve a' hihetőség. írt vagy Néked vagy Feleségednek 
(mert nem tudom bizonyossan) Zseni eránt feleségem. Én Bártfára 
megyek holnap vagy holnap után, onnan Olysóra, a' honnan Sz.-
Mihályra — írd-le nekem solennia inferiarum, mellyeket Lónyai' 
emlékezetére akartok ülni Patakon. Csak szépen hazudjatok, ha fog
tok hazudni, vagy emlékezzetek-meg az Egyiptomi Királyok' sorsáról, 
kiknek sírjok felett a' megkérlelhetetlen Jövendő, a' díszeket és 
átkokat külömbség nélkül eggyaránt szórta. 

Isten hozzád! Senki se szerethet Téged többet és jobban 
nálamnál, 

Pipszednél. 

U. I. Gőthe Diván]áX olvasgatám Bánkon, — valóban ritka 
hajlékonysága e lme ; de nem tud rám ragadni ez a' hajlékonyság — 
hidegen hágy, és úgy tetszik mindég, mintha hibázna valami, azon
ban nem tudom mi az, és jobb szeretem magamat mint őt vádolni — 
már több ízben kérdem magamtól, miképp' tör tén ik : hogy reám 
Gőthe úgy nevezett objectomi rajzolásai olly gyengén hatnak, holott 
a' régi Görögök tárgy-festő rajzolatjai még a' Német fordításokban 
is annyira elragadnak ? Furcsa dolog az ízlés! én Gőthét nem kisi
mított, hanem kisikárlott írónak t a r t o m ; végig csúszik lelkemen, és 
rajta sehol sem akad meg ez a' síkon csúszó. Úgy vagyok a' nagyon 
szép arczákkal is, és százszor jut eszembe, a' mit Vinkelmanban 
olvastam: hogy t. i. a' tökélletesen szép ábrázat (mert minden moz
gás háborítaná rajta a' csend harmoniás vonásait) nem lehet élet 
indító, nem érzet ingerlő, nem lélek ragadó ; de azért borzaszt az 
arcz-vonaglás. — Valahányszor szívemet és lelkemet eggy formán 
akarom édes mozgásba hozni, vagy Hómért, vagy az Evangyéliumot 
kell forgatnom. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 33. sz.J 
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4368. 

Kazinczy — Cserey Miklósnak. 

Tisztelt kedves barátom^ 

Mikor jutok én valaha ahhoz hogy leveledre válaszoljak? De 
Secretárius Inczédi László Űr talán elmondá eddig, hogy volt velem 
Debreczenben, és hogy ott 's Váradon mi dolgok tartóztatának. — 
Aprilisnek 30d. az öcsém Dienes melybeli vízi-betegségben meghala, 
's 1820. csinált tes tamentumában Váradi házát, mellyet 1795. maga 
kezde építeni, nékem hagyá, de azon kötelezés mellett, hogy adós
ságait fizessem ; ha azt nem akarnám, maradjon universalis heresé-
nek (a' Gazdájának 's feleségének), ez fizessen ki mindent a' ház 
árából 's egyéb e' végre hagyottakból, és a' mi megmarad, legyen 
enyém. A' tes tamentom' tétele olta adósságai nem fogytak, hanem 
szaporodtak; 's így köszönöm a' szegény öcsémnek a' mit sem nem 
kerestem soha, sem soha nem reménylettem : de adná Isten, hogy 
üresen ne hagyattassam. Szegény Dienes, melly szép életet élhetett 
vala, ha meg nem kapta volna eggy gonosz asszony, azután eggy 
másik, 's végre Huszárjának ez a' felesége ! Baj a' házasság is, de 
melly öröm ha jó ! Már az is melly öröm, hogy nem leszünk nevet
ségessé, mint külömben mindég. 

Te nekem Consil. Kenderesinek halála felől írál — légyen 
áldott emlékezete ! — én pedig Téged a' Lónyai Gábor Fő-Ispán' 
halálával lephettelek volna meg, ha két holnap olta utazván fel és 
alá, r á érhet tem volna hogy írjak. Engedd hogy most szólljak felőle, 
's úgy a' hogy érzek. —• 

«Szánja e Zemplény Lónyait?» — kérdé tőlem eggy tüzes Úr 
utazásom alatt eggy helyit, 's azt várta, hogy szidni fogom. «Most 
igen», felelém. — Az elborzada feleletemre, 's nem tudá megfogni, 
hogy lehet valaki a' ki Lónyait szánhatja. — Láttam hogy haszon
talan vala szavam, 's abba hagyám. Hány embert látunk, a' kinek 
jó oldala is van és van bal i s ; hányat, a' ki ma jó, tegnap nem 
volt jó, 's holnap ismét rosz lesz; hányat a' ki Természet által is 
jóvá van csinálva, de elveszti magát a' szövevények köztt, 's hány 
csak azért rossz, mert rossz dologgal bajlódik. Nem szeretem ha 
lángfők ítélik-el, ki a' jó, ki a' rossz ; ítéletek többére igazságtalan. 

Lónyai Gábor eggyetlen gyermeke volt Lónyai Jánosnak és 
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Lónyai Florentinának. Igen gazdag lévén 's eggyetlen gyermek, 's 
az Úr eggy tőke, az asszony eggy csintalan és faragatlan asszony, 
a' gyermek' nevelésében sok hibák estek. De a' természet az ifjúnak 
•sok lelket és szép külsőt ada, 's Balog Péter Excell., nagy Protes
táns, de nem nagy Keresztyén ('s azért nagy Protestáns, mer t feje 
vala a' Luther ' seregének) meglátá az ifjat Jurá tus korában, 's azt 
sugá neki, hogy jól tenné, ha a' Báró Prónay László Exc. leányát 
elvenné; az a' házasság neki útat nyitand a' legfőbb hivatalokra. 
Balog mindég házasítá a' Protestánsokat, 's az ő házasságai mindég 
igen szerencsétlenek levének. Lónyai elvévé Báró Prónay Prisca 
Tulliát, 's vele pénzt, nexust, protectiókat, tekintetet az Udvarnál, 
's eggy angyali lelkű hív feleséget, hív anyát, jó házi asszonyt 
nyere. — Gróf Eszterházi József őtet első lépéssel 's talán 21 eszt. 
korában Vice-Fiscalissá tevé Zemplényben, de Fő-Fiscálisi titulussal. 
Már 1804. Első V. Ispán leve eggy ugrással a' Vice Fiscalisságból, 
'« 27 eszt. korában. Elszédítve szerencséje által mindenre vágya. 
Kamarássá lett, Diétákra kűldeté magát, ott szoros szövetségbe lépe 
a' jó szerencse lovanczaival, kik eggy kézre játszanak négyen vagy 
ö t ö n : megkapta a' Szent István kis keresztjét: 1805. leérkezék a' 
parancsolat, hogy az Insurrectio kiállításával ne siessenek, de Lónyai 
nyakra főre csinált mindent, 's erőltetve, hogy feldicsekedhessék 
hűségével, úgymint a' ki parancsolat ellen is tette a' mi használ
hatott . Ugyan ezt tevé 1809. 's megkapta olcsón az Olaszi Domi-
niumot 's az Ungvári Administrátorságot, 's tovább Ungvárban a' 
Fő-Ispánságot, melly Magyar-országon igen sok, azután a' Bereg 
Vármegyei Administrátorságot, és igen sok 's nevezetes Commis-
siókat. Sokszor lévén Dietai Követ, Urunk előtt nagyon ismeretes 
lőn. Végre Fő Curatora leve a' négy Superintendentia eggyikének 
"s így a' Kalvinistaságnak eggyik Quatuorvirje. 

Ennyi hágdosás után végre az vala vágyása, hogy a' meg
bántott Nemzet szellemét magához édesítse. Csak azt óhajtá már, 
hogy Excellenz lehessen .'s Ország' Bárója; akkor le akará tenni 
minden méltóságait, 's ki akara menni Parist és Londont látni 
vejével Lónyai Jánossal, ki valóban szeretetre méltó ifjú férjfi. Ekkor 
éré a' parancsolat, hogy Zemplényben teljesítse a' mi parancsoltatok. 
Felment, kérte Urunkat hogy az bízassák ne őrá, de kérése el nem 
fogadtatott. 

Az Aug. 18d. rajta történt kedvetlenség nagyon leverte lelkét; 
hideg vért mutata, de sok éjszakát nem aludt. Decemberben kény-
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telén volt elfogatni Magistratusunkat. Teljesíté, de öröm nélkül.. 
Parancsolatja volt, hogy szedjen írott Vallásokat az Augustusi tör
ténetek felől. Azt hitték sokan, hogy ő azt fel nem bontva küldi. 
Bécsbe, 's parancsolatja volt, hogy bontsa-fel, 's lát ta hogy sok Valló 
őtet vádolja, őtet bántja, neki insultál. Ez leverte lelkét. Már sok 
ideje hogy mérték nélkül ivott : s az özvegység unalmát pótolgatta. 
Desorganisálá magát, úgy hogy rothasztó hidegbe esvén, Orvosa 
megmondá, hogyha eggy holnap előtt hívták volna is hozzá, nem 
segélhetett volna rajta. Phantasiájiban sok jót beszélt. Belatiójában 
megírta Ő Felségének, hogy ő meghal, 's áldozatja a' Zemplényi 
Commissiónak. Kérte Ő Felségét, hogy a' Zemplényiekkel ne érez
tesse neheztelését. 

Társalkodása dölyf nélkül volt, sőt sokszor igen is alat ta ta r tá 
magát a' lineának. Én életében imádója nem voltam, noha szinte
keresé bará t ságomat : most szívesen szánom. így rontja-meg a' jó 
embert is a' gőg és a' szerencse. Icarus Icariis nomina feeit aquis.. 
Bár példa volna a' pöffedőknek. 

Élj szerencsésen, kedves barátom, és szeress. Én vál tozhata t -
lanúl holtomig az leszek a' mi voltam. 

Júl. 8d. 1824. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r. 43. sz.] 

4369. 

Kazinczy — Vitkovics Mihálynak, Szemere Pálnak 
és Helmeczy Mihálynak. 

Vitkovics, Szemere, Helmeczy 
barátimnak. 

Élőbeszédemet Sallusthoz egyedül azért adám-ki hogy közöl
hessem barátimmal, míg majd a' Munka 1825. megjelen, 's ezek 
hallathassák velem ítéleteket. A' mit itt mondok, nem nyeri-meg 
mindennek java lásá t ; sokan úgy szeretnék ha adnám Sallustot mint 
Ciceróm itt szóll. De úgy Sallust nem volna Sallust. Mindég igaz 
marad a' mit i t t a' Morghenek, Müllerek, Longhik felől mondok. 
De Sallust latínban is nem erőtlen Olvasót kíván. Kívánjon magyar
ban is ollyat. 
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Én 1825. érem-el jubileumom' 50dik esztendejét mint író. 
Sallustom 's Erdélyi Leveleim akkorára jelennek-meg. 

Éljetek szerencsésen, édes barátim. Széphalom Júl. 8d. 1824.. 

Széphalom Júl. 14d. 1824. 

Melly kedves dolgokat ada nekem a' Te leveled, szeretetre 
méltó barátom, Vitkovics! Azt én a' Pataki exámen alatt tegnap 
előtt vevém. 'S te Pannonhalmán valál és Pápán, 's olly lelkekkel 
beszéltél felőlem mint Pápay, Horvát Endre, és a' t iszta lelkű 
Guzmics ! Irigylem szerencsédet. 

Endre és Guzmics javalják a' mit Sallust és fordítása felől 
mondék és a' hogy Cicerót szóllaltatom, 's az nekem nagy sar
kantyú. Az én ízlésem szerint kevés Magyar ír olly szépen mint 
Guzmics, 's kevélységemet lelem abban, hogy ízlésem az övével, 
eggyességben van. Most dolgozom újra Erdélyi Leveleimet és még 
e' holnapban még eggyszer fogom újra dolgozni Sallustomat. Minden 
betűnél, mellyet leírok, kérdeni fogom, mit mond majd munkámról 
Guzmics és Horvát, mit t i ; 's úgy hiszem, hogy az csak úgy lesz 
méltó, hogy jubileumomat fényesítse. Erdélyi Leveleimet addig igye
keztem a' mások kedve szerint írni, hogy az a' magamét egészen 
elvesztette, félig a' munkával készen vagyok, 's látom hogy így 
sokkal jobb. 

Vályi Nagy Ferencz nekem rendeseket beszéli Bécsi barátink 
felől. Melly jó nekem tudni, mik történnek a' mi körünkben ! De 
mikor fog már valaha megszűnni az a' veszedelmes bolondság 
közöttünk, hogy eggyikünk és másikunk társait a' maga feje szerint 
akarja járatni, 's nem jobb volna e tisztelni a' más szabadságát? 

Lónyai Gábor Fő-Istpán és FŐ-Curátor a' mi édes-beszédű 's 
Apostoli vagy inkább Szent Jánosi lelkű Superintendensünkben s 
Prof. Kézyben két lelkes Magasztalét talála. Az Exámen' első napján 
űlénk gazdagon adott torát. Ungvár fényes Deputátiót kűlde e' napra . 
Patakra. Másnap (Július 12d.) Fő Curátornak Mélt. Gróf Teleki 
József Űr választatott-meg 233 vokssal; 83 Vay Ábrahámot kívánta. 
— Éljetek mindnyájan szerencsésen, 's kivált Te, kedves B a r á t o m 
Vitkovics! — 

[Eredetije a Szemeretár VIII. kötetében.] 
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4370. 

Kazinczy — Édes Gergelynek. 

Tisztelendő Űr, kedves barátom, Debreczen és Várad közt 
utazván, Bogoson megszállék a helység házánál, mert a tájon az 
ily házak a fogadók. A nótárius nevemet ohajtá tudni. Regmeczről? 
kérdé. A szomszédjából. De hogy tudja az Ur, hol l a k o m ? Én Új
helyi születés vagyok s az anyám Molnár Borbála. S él a Nagy
asszony ? s hol van ? Erdélyben még ? — Sőt itt van. — Mentem 
hozzá. Két héttel ezelőtt valamely csíntalan és ittas legény meg-
támadá, midőn Debreczenből jött, szekerét s az asszonynak utána 
veté bunkós botját. Az feje lágyát érte s kevésbe mult, hogy meg 
nem holt. Akkor nap ment ki legelébb a házból, midőn nála ebé
deltem. — Tudakozódott az Ur felől, s megígértem neki, hogy írni 
fogok az Urnák. 

Dienes Testvéröcsém, Consiliarius, s Biharnak 1810 előtt 
második Vice-Ispánja, April 30d. meghala nőtelenűl s Váradon 
épített házát, mely negyvenezer írtjába került, nekem hagyá, de 
azon kötelezéssel, hogy adósságait fizessem. E gondok hajtanak oda: 
s minthogy két holnapig feküdtem, az Ur fiát nem láthatám még 
eddig, de most examenkor fogom. Addig is írhatom, hogy Prof. 
Somossy és Kézy Urak felőle sok dicsérettel szólának. Örvendeni 
fogok, ha valamiben szolgalatjára lehetek. 

Az Ur önti a verseket; én pedig nehezen pőrölyözöm. Légyen 
kérem segedelmemre. Fordítsa vagy inkább öntse versekbe Gróf 
Majláthnah e stropháit s tegye postára hozzám. Megteszem a vál
toztatásokat a magam módom szerint. 

Ajánlom magamat becses barátságába s maradok 
Széphalom, Jul. 8d. 1824. alázatos szolgája 

Kazinczy Ferenez. 
A Versbe öntendő darab. 
1. Fejedelmi pompájában áll a király; készen várta a koro

n á z á s ebédje. Mint a habok, úgy tolonganak a honiak és idegenek 
csoportjai. A tárogató hangja s a kürtök és trombiták jelentik, hogy 
a császár közelít. És a mint jő, tiszteletes hallgatás terjed el, s a 
nagy fejedelem előtt kiki meghajtja magát. 

2. És vele jő, szemérmes sülyedésben Sófia, az ő Testvére, a 
király mátkája, korona és mirtuság van fején. Egy gondolat támad 
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minden kebelben. Mint azt (a királyt) nem múlja senki félül mél
tóságban, úgy nem látni senkit szebben .mint ezt (a menyasszonyt). 
Az erőst illeti, hogy azt koronázza uralkodóvá, a ki szépek között 
minden bájjal ragyog. 

3. Mint csillagok, melyek az ember sorsát intézik, úgy jőnek 
a király rokonai a magok kísérőikkel. Három testvérhősek, tiszták 
lelkeik mint az arany, karok- erős, mint az oroszlán, siketek a 
gonoszság szövevényeire, mint az Árpád nemzetének illik. 

4. Kezdődik az ebéd, s az öröm szárnyra kél, a Palatínus 
felkél s így szól: Atyáink örömest énekelték atyájok [!] tetteiket, 
midőn öröm szállá ünnepléseikbe ; szabad-e, ó Uram, előtted elmon
dani az éneke t? Várva, kérve pillant rá a menyasszony, a király 
mond örömében: hadd szóljon tehát az ének szózatja. 

5. Előlépdel az énekes a maga ősz hajával, testét papi öltözet 
öleli körül. Ifjan pillant a szem, noha maga öreg, híre eltöltötte az 
egész tartományt. A jelen volt magyaroknál ismeretesek a Virág 
énekei. Veri a hárfát, lelkes hangok szólanak ; a menyasszony . . . 

[Nincs több.] 

[Megjelent a Figyelő 1879. évf. VI. köt. 3 7 3 - 3 7 4 . lapjain.] 

4371 . 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. 
Széphalom Júl. l í d . 1824. 

Tisztelt kedves barátom, 

Tegnap jöt tem néhány napi távollétem után Patakról, 's i t t 
találám az Ő Nagysága a' Méltós. Grófné levelét, ma pedig a' pos
táról a' tiédet hozzák. Nagyon meg vagyok zavarva, 's neheztelek 
a' Zseni tiszteletlenségén, hálátlanságán, gondolatlanságán, paraszt
ságán, mer t cselekedete mind ez eggyütt. Comtesse Virginie ír neki, 
's ő nem felel. Ki hihetné ez t? 'S ez nékem elég. Mert ha talán 
a' beteg Kraynikné tartóztat ta is, ha talán olly dolgok történhettek 
volna is, mellyek kimaradását menthe t ték ; hogy ő nem felelt, hogy 
jelentést nem tett, az nem talál mentséget. Nem olly gyermek ő 
hogy fel ne érje, melly kegyesség az, 's mit érdemel ez a' kegyesség, 
a' mivel ő esztendő olta é l ; 's melly kegyesség mind Ü Nagyságától, 
mind Comtesse Virginietől, kit én nem víg kedvvel, hanem' a leg
komolyabb értelemben úgy szerettem volna a' lyányommal tekintetni, 
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mint neki P r i n c i p á l i s n é j á t . Tisztelt kedves barátom, engedd 
tennem e' ké rdés t : Esedezzél Ö Nagysága előtt nem Zseniért, a' ki 
azt nem érdemli, hanem énérettem és feleségemért, kik felelni sem 
tudunk az Ö Nagysága kegyességgel eltölt levelére, és nem tiszte
letlenségből, nem hálátalanságból nem felelünk, hanem azért nem,, 
mer t félünk, hogy a' feleletben ügy találnánk szóllani, a' mi, nem 
értvén ezt a' dolgot, a' bajt nehezítené, nem könyítené. Midőn 
magunk vétünk, ismerjük a' tettet, 's legalább megvallásunk enyhít 
a' vétken : így annyira meg vagyunk zavarva, hogy nem is szóllha-
tunk. _ Majoros miat t is nekem mennem kell, 's megyek. Úgy 
hiszem Ö Nagyságának kegyességétől, hogy ha majd ott leszek, szóval 
fogom kipótolhatni a' mire most semmi szót nem lelek. A' húgom 
háza annyi sok gondolatlan gyermek köztt, merő rendetlenség. Tud
t am ezt, 's ezért t i l tám-meg Zseninek, hogy az innepeket, a' mint 
ezek akarák, ott ne töltse. 'S íme megvan a' mitől rettegtem. Ked
vetlen dolog, 's megtompulok ha forgatom. Bár tettetlenné tehetném, 
's azt láthatnám hogy Genie a' maga rút vétkét jóvá tenni igazán 
igyekezett. Én nem gondolom hogy gyenge atya vagyok, 's gyerme
keim nagy vétkeket nem kissebbítem. 

Légy azon, esedezem előtted, hogy Ő Nagysága hallgatásomat 
hálátlanságnak, tiszteletlenségnek ne vegye. Elrettenek annak képze
letére hogy ez történhetnék. 

Vasárnap kezdődének az exámenek az isteni tiszteleten, 's más 
nap (mert ezt sietek jelenteni) Gróf Teleki Jósef a' Táblabáró, 
Lászlónak fija, 233 voks által Fő Curátornak megválasztatott. Vay 
Ábrahám 83 voksot kapott. Fáy Ferencz és Puky István az Eccle-
siákat disponálák, hogy Telekire voksoljanak. Külömben bizonyosan 
Vay lett volna az. — A' Teleki választásán senki sem örvendhet 
inkább mint én. Minden tekintetben igen lelkes, igen nemes, érett 
lelkű fiatal Úr. 

Vasárnap tehát a' Templomban tartaték a' Predikatzió és az 
Oratio. Azt a' Superintendens maga tartá, ezt nyomban utána 
Prof. Kézy magyar nyelven. Mind a' kettő igen szépen; igazán e ? 
azt kérdeni lehet ; mert a' Magasztalónak sok szabad. Bereg nem 
külde semmi Deputátiót, Ungvár képzelhetetlenűl sokakat. Ezt vezeté 
Kánonok Olsavszky, 's közöttök vala Gróf Sztáray Vincze is. Temér
dek volt a : nép. Sokan az exámenek m i a t t ; sokan, a' mint Vayt vagy 
szerették vagy gyűlölték, hogy lássák, kire üt a' voks. Lónyaynak 
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veje János két fija közt ült, általellenben a kathedrával. A :vő sok
szor nagyon meg volt indulva ; a' két fiu minden megindulás nélkül 
ült ott, ts a' kissebbik, más nap délután, végig muzsikáltatá az úczát, 
maga elől lépdelvén társaival, is még épen nem setét estve, sőt még 
fényes nappal. Én látni akarám Herczeg Breczenheim miket építe, 
bontata várában, 's a' Vár' sánczain menék-el. Lónyainak a' két fija 
négy öt nemes ifjúval, ott űle a' fűben, 's füstölének pipájukból, 's 
vad paraszt beszéd folya szájokból. — Lónyai János Olasziba ment 
volt ki, s ezért történének ezek. 

A' Predikátzio és Orátio ki fog nyomtattatni . De nem hiszem 
hogy a' Predikátzio olly szép legyen olvasva, mint hallva. Sok van 
a ' mi oda nem tartozott. Az Uralkodás' ideája a' Carbonarismus 
felől itt is előjött: 's mingyárt elején; — a' Lónyai szépsége igen is 
hosszan emlí te te t t ; a' ki nem látta, azt hihetné hogy az valamelly 
Antinousz volt ; ellenben melly lelket rázó a' Berekesztés, midőn 
Lónyainak árnyéka szóllítatott-meg, 's tőle a' Superintendens igen 
•érzékenyen búesúzék-el, mint szeretett Tiszti társától. — Kézy meg-
muta tá hogy ismeri Cicerót. Beszédének eleje gyönyörű vala. Perió
dusai mesteri kézzel voltak fonva. 

• A' Superintendens gyengén említette hogy mindennek jó és 
nem jó oldalai vágynak ; 's ez szerencsés gondolat volt. Tudod, hogy 
•én Lónyayt soha nem imádtam, sokszor gyűlöltem, utáltam, 's i r tó
zással ; tudod talán, hogy embereire rá parancsolt, lessék-ki, ha sze
retem e én őtet, 's hogy elakadt, elhallgatott, midőn mondák, hogy én 
is zúgolódom ellene ; sokszor szinte koldulta barátságomat, ő az a' 
nagy, az enyémet, a' kicsinyét, semmiét. De nem volt e benne sok 
jó i s ? Azt én sem most, sem soha nem tagadtam. így szerette 
Brútusz Caesart, bár megkéselte. 

Lónyay János megígérte nekem, hogy tulajdon kezével írt vagy 
csak dictált, de néhol tulajdon kezével corrigált Belatióját megmu
tatja nekem, hogy lássam, igaz e a' mit ő mond. Arról bizonyossá 
teve, hogy az ipa eszt. alatt letette volna minden hivatalait, még a' 
Curátorságot is, Londonba, Párizsba, Bómába ment volna, 's haza 
jővén a' Bómai Classicusok, a' Muzsika, a' gazdaság és a' Szép 
Mesterségek boldogítása lett volna minden dolga. A' Classicusokat 
szüntelen olvasta most is. 

Lónyai János megvallja, hogy Aug. 18dika olta gyengült egés-
sége, hogy a' V a l l á s o k rettenetesen leverték. De azt mondják, 
hogy semmi nem annyira, mint az, hogy a' Beregi Investigátio és 
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valamelly Aqualis Commissio tőle elvétetett. Ellenségei mondják, 
hogy ezt a' két történetet annak Barometruma gyanánt vette, hogy 
az Udvar' kegyelme fogy eránta. Én ezt elhinni nem tudom. 

Elfelejtem ide tenni, Gróf Bhédey Lajos három vótumot kapott 
a' Fő Curátorságra. Illy esztelenek az emberek. 'S hiheted e, eggy 
Ecclésia r ám adta voksát. Mellyik tette ez t ? Nem tudom. Boszan-
kodtam érte. 

Váradi házamról parancsolod hogy írjak. Azt hittem, meg
ír tam a' minap. Az 40 ezerbe került, a' kerítése 6000 fntba, mert 
3525 • öl a' telek' extensiója. Most szerencsés volnék, ha ért té 
húsz ezerét adnának. Adósságainak fizetésére az Öcsém a' házat 
rendelé, a' pendens fructust, a' borait, a' marhájit, életét. A' bor 
7000 fntra felmehet; de egyéb holmi nem sok. 'S minthogy az 
adósság 27,000 fntra megy, 's a' ház drágán el nem ké l ; ott én 
sokat nem nyerhetek. Eleget igyekeztem jól eladni, de Dercsényiné 
húgom titokban azon volt, hogy ő vehesse-meg, 's igen olcsón. 
Rendes történetek, de azt szóval mondom-el. 

Guzmics és Horvát Endre nagyon meg vágynak elégedve azzal, 
a' mit a' Szalluszt Élőbeszédében mondottam. Közleni fogom Veled 
a' levelet. 

Melly sokfelé kellé m a írnom ! Tegnap jöttem Patakról. Reggel 
olta írom a' sok levelet, 's nem gyönyörűségből, hanem házam' dol
gaiban. Most estve van, 's gyertya mellett dolgozom. Elfáradtam. 
Ajánlj Ő Nagyságának kegyességeibe mind engemet, mint feleségemet; 
kérj bocsánatot a' Zseni általunk nagyon, nagyon rosszalt vétke 
miatt, 's tarts-meg magad is kegyes emlékezetedbe. Adja Isten, hogy 
a' ferdőből ép és egésséges testtel, vidám elmével, szép reményekkel 
térj haza. 

Széphalom, Júl. 14d. 1824. 
örökös hív tisztelőd 

Kazinczy Ferenczmpr. 

Méltós. Gr. Dessewffy Aurél Urat alázatosan kéri az alól írt, 
hogy ezen levelet Ő Nagyságának a' Méltós. Grófnénak bemutatni , 
és Ő Nagyságának tisztelt atyja Urának utána küldeni méltóztassék. 

Kazinczy Ferenczmpr. 1 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 33. sz.] 

1 T. K. Fer, Úr levele. Jött Júl. 18ikán 1824.. — Dulházy M. jegyzete. 



4o72. Kazinczy — Guzmics Izidornak. 1824. 159-

4372. 

Kazinczy — Guzmics Izidornak. 

Guzraicsnak Kazinczy 
szíves tiszteletét. 

Te és Endre javaljátok a' mit tevék, 's — sublimi ferio sidera 
vertice. Bízvást kárhoztathatnak engem, ha úgy te tsz ik : csak ti 
javaljátok. Döme elijede hogy elijesztem; 's azt tudakozza, hogy 
miként lehetne jó, ha az eggyik latin szóllás nyomban követi a' 
másikat. Ott többet mondék, mint akartam, vagy inkább mint vár 
ták. Az olly feszes, fás, hideg fordítást mint a' Szentgyörgyi Gellérté r 

én sem javallhatom. Nem elég az író szavait kapni-fel; azt is kell 
tekinteni, mit akara mondani, 's azt osztán az ő módja szerint 
mondani, hogy tarka ne légyen a' szín. «0 idők! o erkölcsök!* m i 
volna ez így? Cicero ezt akará mondani : o nem régi erkölcsök! és 
így ezt eggy szóval kellé kitennem. De melly igaz a' mit Herder 
mond : Sprachen habén Kaprizen ! íme németül nem jó volna így i 
0 Zeiten! o Veránderung! vagy francziáúl: 0 temps! o changements! 

Paczkázni, a' mint csak most látom, nálatok nem kedves szó; 
nálunk az. Trotzen, insulter, nálunk paczkázni. 'S mint teszitek 
ki t e h á t ? 

Elfogadom tanácsodat az SZ eránt. Szalluszt tehát, és Szulla.. 
Értem, javalom okodat. 

Erdélyi Leveleimmel nem sokára készen leszek; azután Szal
luszt foglal-el majd, hogy 1825. megjelenhessen. 

Endrének nagyon köszönöm mind a' mindég csudált Zirczet, 
mind apróbb Verseit. Melly kár, hogy az illy tisztelt férjfiakat nem 
ismerjük. Sokkal melegebben olvassa az effélét az Olvasó, ha őket 
ismeri, 's tudja, hogy a' Magasztalás érdemlett. 

Comparatívussal élni koránt sem rossz Superlatívus helyett.. 
Klopstock azt mer te németben, 's elfogadtatott. Díszt ád írásunknak 
az idegen virág, midőn Nyelvünk' színét el nem tarkítja. 

E' napokban Patakon valék examenünkön. — Vasárnap tar ta
tának a' Lónyai' exequiáji, mert Fő-Curátora (Világi Superintendense) 
volt Papi Megyénknek. Vármegyéje, (Ungvár) igen számos Küldött
séggel tisztelte-meg emlékezetét. Bereg azt nem te t t e ; pedig az is 
Vármegyéje volt. A' mi Jánosi szelídségű, mély tudományú, t iszta 
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fejű Superintendensünk monda a' Predikátziót, Prof. Kézy a' Magasz-
talást, magyar nyelven 's a' Templomban. Szép mind a' két Munka, 
de az elsőben némelly hamis állítás volt, és oda nem tartozó dolog. 
De így van az, midőn a' lélek előtt eggy idea sokat forog, 's mond

j u k helyén kivül is. Igaz vala az állítás, hogy az embernek jobb és 
nem jó oldalai vágynak. Én Lónyait nem szeret tem: az a' düh, 
hogy magát minél nagyobbá 's gazdagabbá tegye, igen sokszor 
elragadta, 's gázolgatott. De Brútus talált jót Caesarban, '« szerette 
őtet, ha megölte is. Igazoknak kell lennünk. Lónyaiban sok jó, sok 
csudálást érdemlő volt, 's Augusztusban 's Decemberben is azolta 
nem viselte magát rosszul. Kész volt letenni minden hivatalait, 's 
azok el nem fogadtattak. Veje nekem megígérte, hogy olvastatni 
fogja velem az ipának t u l a j d o n k e z é v e l írt Belatióját a' 
.Zemplényi dolgokról, hogy ne higyjek, hanem lássak. Most azt tette 
vala fel, hogy esztendő alatt minden hivatalairól lemond, le még a' 
Fő-Curátorságról i s ; 's Német, Angol, Franczia 's Olasz Országba 
megyén, azután haza jő, a' Róma Classicusaiban fog élni, 's a" 
Musicában, 's a' jobb fejek' 's a' tudományok és mesterségek elő-
segélésében, boldogításában. Hiu volt, látta mint emelkednek a' rosz-
szak, s a' gaz idők eltántorították. Ma indul levelem felőle a' 
Kurir' Kiadójához. De tartsd szemmel a' Kedveskedőt is, a' Debreczen' 
kincseiről. 

Édes barátom, szeretem én azt a' Szerzetet, mellynek örömest 
tagja Guzmics, és a' melly a' hon' szeretetét terjeszti. 'S ellenetek 
uszították volna e az idők azokat az A l v ó k a t ? Sajnálnám azt. 
Tar tson-meg benneteket Isten a' Szentnek. 

Nem képzeled mennyit í r tam ma. Melly jó, hogy még így 
bírom a' tollat, 's hogy kezemet meg nem sújtotta a' guta. Azon 
leszek, hogy Erd. Leveleimmel, Szallusztommal, Cicerómmal minél 
elébb készen legyek, hogy megelőzhessem a' történhető veszedelmet. 
Tartok tőle, hogy Sógorom Pestre kényszerít menni. Ha ott leszek, 
meglátom Pannonhalmát és Pázmándot. Tiszteld Endrét, 's mondjad 
neki, hogy letévén tollamat, eldallom szép dalát. — Áldás rátok, 
édes barátim. Széphalom Július 14d. 1824. 

[Eredetije a sz. Benedek-rend pannonhalmi könyvtárában.] 
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4373. 

Igaz Sámuel — Kazinczynak. 

Bécs, Júl . 16d. 1824. 

Nagytiszteletű 's nekem igen igen kedves Barátom! 

Hogy becses rendeidet venni vala szerencsém, közelebbi Kurí
runkból láthatád. Kívánom jól add-el N. Váradi házadat. 

No mert Kis Imre Úrnak igazán Debreczeni szeme van, hogy 
úgy kell szóllanom, mikor a' kék mentét fraknak nézi. Képed mind 
Prof. Márton Úrnál, mind nálam az után dolgozva függ, a' mint azt 
Döbrentei bírja Donát által festve, 's a' mit Te jónak tartván, én 
benne büszkélkedem. 

Kérlek, ha czéljaiddal megegyeztetheted, küld Kedveskedőmnek 
utóbbi utazásodnak leírását, mellynek már egyes vonásaiban is nagy 
gyönyörűségemet találtam. 'S hogy annak velem tudatására méltóz-
tatol, úgy veszem mint szoktam Tőled venni mindent 's forrón 
köszönöm. — Dr. Szent Györgyinek famíliái innepét is csupán Tőled 
tudom ; ma kívántam szerencsét az új párnak. 

Igen leköteleznél, mondom, igen igen, ha velem minél elébb 
tudatni méltóztatnál, mivel léptél-ki az író pályára 1775-ben. Én 
úgy tartom, Hamlettel, de benne nem vagyok bizonyos eléggé. 

Döbrentei rövid időn ismét ide jött Pestről. Tüstént meg 
fogom neki adni helyetted az 5 ftot. — Salusthoz írt élőbeszédedet 
igen sokan megszeretek. Ing. kap. Goró nem győzte előttem magasz
talni. — Gorórúl a' jövő Kedveskedőben fogok szóllani. A' mult 
héten ismerkedtem-meg vele. De Te ne hidjed, hogy említett élő
beszéded 1 azt meggyőzze, a' kit gondolsz. 

Hébébe én magam az idén sem írhatok — szégyen! De lehe
tetlen. — A' Kurír előfizetői fogyton fogynak. — Szörnyűség! 

Örök tisztelettel 's szeretettel vagyok 

Igaz barátod. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 28. sz.] 

1 Az eredetiben tollhiba: beszédei. 

Kazinczy F. levelezése. XIX. 11 
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U374. UAMA 

Döbrentei Gábor — Kazinczynak. 

Pest, Július 23d. 1824. 
Kedves Barátom, 

Tegnap este adta kezembe Vitkovics, nála lételemben, Sallustiushoz. 
irt Élőbeszédedet, mellyet már elébb Thaisznál 's ennél is elébb 
Kulcsárnál a' Kedveskedőben láttam. E' nekem küldött nyomtatványt 
szívesen köszönöm. Werfer a' mint látom, csinosságra való ügyeletre 
fogja serkenteni Magyar Országi nyomtatójinkat. 

Fordításbeli theoriádról magad azt írod, hogy az engemet 
meggyőzni nem fog. Ugy van, nem győz-meg, édes tisztelt Barátom.. 
De mit irjak hosszasan argumentumaimról? Tégedet is azok eltérí
teni utadról nem fognak. Csak megérintsem é hát hogy a' Morghenek, 
Müllerek és Longhik autoritásai ne'm e' tárgyra valók, hogy prin
cípiumod állandósága felől egy helyen magad is gyanúra rebbensz? 
Én ellened vagyok, — okaimat Shakespeare három játékszíni d a r a b 
jához irt Értekezésemben eléadom, melly nem sokára a' Tudományos 
Gyűjteményben jelenik-meg, mivel fordításomhoz még pénz kell. 

Sokáig várogattam, hova fordítja a' nyelvet újonnan megkezdett 
és enunciált Neologiád, mit fognak szülni deákos, francziás és németes 
kifejezéseid. Vélekedésem szerint, mindenik jobban és nyelvünk ere
deti fordulásainak ár tóbban terjed, mint talán Magad is óhajtottad. 
Ki mondom már most én is gondolatimat. Neked kezedben volt. 
nyelvünk díszre emelhetése 's mit l á tunk? Mindenfelé a' hol meg
fordultam, nyelvünktől a' sok idegen szóllás, halmozott 's még nem 
is jól formált szók miatt , elhülést, zajgást. 'S nem kell é pedig, 
tekintetbe venni, hogy nekünk, nyomorulttúl elmaradottaknak a' 
Nemzetek sorában alig állóknak, félig hideg, félig elkülföldisedett 
publicumot kell míveltségünk védésére meg és vissza nyernünk, 's 
elérhetjük é ezt olly munkákkal mint a' millyeneket ez a' mostani 
nyelv zavarás szül ! Hagyja helybe a' kinek tetszik, én nem fogom.. 

Kunhardt Sallustiusa kezedbe jutásának örvendek. 
Én holnap után Vitkovicsal együtt Füredre akarok indulni, 

azt óhajtván hogy aranyerem magát úgy viselje a' mint szép nevé
hez illenék. Talán két, talán három hétig leszek ott, visszajővén, 
egy ideig itt mulatok még, az ősszel pedig ismét Bécsbe szándé
kozom. 
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A' napokban Gyermekek számára még régen irt Elbeszélléseimet 
forgatám 's eszembe juta hogy azokat ki kellene adnom. Tudod 
hogy Bálintodnak, Keresztfijamnak vágynak ajánlva. Mit csinál Bál in t? 
nagy é m á r ? Ölelem, tisztelt Anyja kezét pedig csókolom. 

Igaz Samu által kérdeztettél egyszer Szternéd iránt. Itt van 
Írásaim köztt, mit parancsolsz i r án ta? Vélekedésem arról is az a' 
mi Sallustiusodról, ha a' Sallustiana dictiókban gyönyörködni akarok, 
deákul olvasom, ha anglicismust kívánok, nem fátyólon nézem 
keresztül, hanem színről színre. 

Egyenességemet nem fogod rossz néven venni, 's kérlek ne 
is vedd. 

Isten Hozzád. Szívéből ölel 

barátod: 
Döbrentei Gábor mk. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 27. sz.] 

4375. 

Jankovics Miklós — Kazinczynak. 

Pest d. 24. July 1824. 
Bará tom! 

Tegnap előtt érkeztem haza Pőstyéni Ferdőből : ennek hasznát, 
egésségemnek jobb voltát, mint máskor úgy az idén is tapasztalom. 
— Ponori Thewrewk, ki gyűjteményemnek kedvellője 's Gyarapítója, 
közlötte velem Sallust elő beszédének ki nyomtatot t árkussát, ezt 
annál kedveltebben olvastam, nyomtatásban, hogy egy részét meg-
küldötted leveledben, tapasztalván melly igen magadénak tetted 
Sallustnak lelkét, sőtt lelkének is minden rejtekeit, annyira hogy 
valóban Fordításodban nem Kazinczy Barátomat, hanem a' Római 
Sallustot jelennek képzelem. 

Nem tudom Spos János Űr által adta e neked levelemet és 
Debrosset Salustyát német nyelven, mellyet én Június elein reá 
bíztam •— nekem úgy láttzik, Debrossenak szinte azon tzélra volt 
törekedése, mellyet Te el értél. - • 

Azt is beszéllé Ponori, hogy Erdélyi leveleidet Bétsbe k inyom
tattad szándékozván, Mátyásnak és Martinusiusnak Képeit keresed. 
Nekem Martinusiust Sajóládi Klastromból, hol ő tartózkodott vagy 

11* 
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neveltetett, meg szerzetté Vitkovics; Mátyást pedig azon különös 
Inscriptióval birom, mellyet a' Tudományos Gyűjtemény első 
kötettyeiben leírtt Fejér, Gyűjteményemnek elő adásában, mellynek 
utolsó versei ezek. 

Pannóniáé utinam tales obstringere possint. 
At similis nunquam monstrabitur orbi. 

De én kivánnám inkább Hunyadi János Oláh Bajuszos for
mában lerajzolt, és Viaszfestékkel kőre mázolt képét kiadattni — 
ezen különös ritkaságot, Marczibányi Űr Gyűjteményéből birom ; 
együtt a' Cylli [!] Gróffal. 

Most szép hosszú napok vannak — nincs olly messze Pest, 
barátom, hogy a' Fészkedből egy reptet ne tehetnél, itt ölelve 
várunk mindnyájan — kik szívvel 's lélekkel hozzád kaptsol ta tunk; 
és jövő Törvény idejéig sem neked, sem nekünk szorossabb dol
gaink nintsenek —• de a' Tudományos Gyűjtemény dolgában is 
akarnánk öszvegyűlni, tsak Gróf Teleki Jósef circa 12a Augusztusig 
vissza jöjjön. 

Az igéretidnek bé tellyesííését óhajtva óhajtom — de min
denek előtt legkedvesebb volna ajándékod, ha saját kezedből jönne — 
Két szobát, Istállót a' Beleznayné kertje ellenében adhatok, a' 
meddig tettszik, Istálló 's kocsi színnel lakásodra. 

Botsás hogy sietve 's későn irtam, rezkető soraimat küldöm, 
vagyok 

Igaz tisztelőd : s Barátod 
Id. Jankovics Miklós. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r. 28. sz.] 

4376. 

Kazinczy Ferenez — Kazinczy Miklósnak. 

Széphalom Júl. 25d. 1824. 
Édes Öcsém, 

A' Pillangóbeli rész általcserélésére örömmel reá állok. J ó ember 
örömet talál abban, ha másnak kedvét töltheti 's azt csinálhatja a' 
mit az okosság és egyenesség kíván. Én is Semlyénben szerettem 
volna inkább részt, mint a' sárfészek és szarkafészek Keserűben, 
ha csak azért is, hogy ott születtem, ott neveltettem, anyám, nagy-
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anyám, nagyatyám ott lakott, ott fekszik: de a' Loyzi kívánságát 
igazságosnak találtam, 's örültem hogy felsült az ellenkező. Későn 
haliám, mi indíta arra. De hát miért ítélteti-meg magát az e m b e r ? 
's miért nem szóll világosan? Nem bízik t a l án? 'S annak ki az 
o k a ? Nem kellene örökké intrígákat játszani, mellyek által gyer
meksége olta több bajt vont magára mint hasznot, így osztán 
gyűlölséget és megvetést magára, másra pedig kegyetlenségeket. 

Azoknak a' marhaságoknak, a' miket én 1804. szenvedtem, 
ez a' boldogtalan testvérünk volt az oka igen nagy részben. Hogy 
értsd, ki kell kerülnöm : — Szulyovszky veszekedett Csáky Istvánné-
val. Hogy árthasson neki, a' Csákiné' titkaira volt szüksége. Meg-
kéré tehát ezt a' testvérünket, hogy tegye magát a' Ployer Kis
asszonnyal, kit Csákiné tárta, levelezésbe. Csákiné meg nem foghatá, 
mint tudhatja azokat Menyhért, 's midőn a' lyány eggyszer otthon 
nem volt, lakatossal nyittatá-fel ládáját, "s rá akadának a' Julis 
tudakozó, oktató leveleire. így beszéllé ezt nekem maga Meny-
h ér t. — Visszatérek az én dolgomra. 

Jósi elvégzé magában 1801 előtt, hogy én el f o g o m venni 
Meesérinét, 's nem jövénk eggy órányit Munkácstól, midőn tudtomra 
adá hogy f o g o m , mint én neki, hogy n e m f o g o m . — A' dolgot 
mind addig feszegeié, míg nem látták, hogy Sárosiné is eléggé 
gazdag ; 's csak vegyem, úgy kilökhetnek mint téged. A' Julis Hand-
langerei, az Oberster és a' Vice Ispán, és a' ki ezekhez tartozik, 
azt kérdek, hogy minek a' feleség n e k e m , a' kit — csak képzeld — 
mint exrabot, per édes fiam kezde titulázni, még az eggyik is. 
Oberster Ur a' kérdést meg is tevé az anyánknak. — Azonban én 
a' szép asszonyt abba hagyám a' Jankai sárkánykodás miatt, mert 
látám az melly c s e n d e s éltet ígé r ; de kedvetlent beszéllni az 
felől a' kit feleségemnek óhajtottam, nem fért characteremhez, 's a' 
Vice Ispán és k l i k j e azt hívék hogy én eggy rút frajczímer miat t 
hagyám abba a' szép és gazdag 's születéses asszonyt. Semlyén, 
Várad, Regmecz, Linz tehát correspondentiába tevé magát M u n 
k á c c s a l , 's innen ment minden felé a' p a r a n c s . Linz meg nem 
tudá nekem bocsátani, hogy én Julissal jól nem akarok lenni, holott 
ő és Dienes és Susi jól vala, 's Linz nekem világosan kimondá, 
hogy vagy megbékélek Julissal és férjével 's hozzájok elmegyek, 
vagy vége az ö barátságának is. Én úgy hit tem hogy illyet senki 
nem parancsolhat, 's az eszetlen parancsot eszetlen impertinentiának 
vettem. Ezek hozák rám az 1804diki dolgokat; ezekre támaszkodva 
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leve József U r u n k és U r a m olly animosus, hogy nekem még 
botot is ígért, 's mellyet verve provocált birkózásra, 's a' gutával 
megüttete. Megházasodám, 's rá vevém az ipámat, hogy váltasson 
gyűrűt. Nem engedé sokáig, 's azt kívánta, hogy nyerjem-meg az 
Anyám engedelmét elébb: — Arról nem kételkedhetni; tudva volt 
hogy Sophiet. mint szerette, 's az én becsületem azt kíváná, hogy 
én ezt sub spe rati, anyám híre nélkül tegyem, 's ÍX világ lássa, 
hogy Sophiet nem azért vettem, mert rá beszélitek, hanem hogy 
Sophiet magam tanácsiam magamnak Az Anyám örömmel javallá, 
's csak akkor hitte, hogy a' frajczímert elvenni nem akar tam. 
V. Ispán Ur azt mondogatta még a' kihirdetés Vasárnapjai köztt 
is, hogy meglássák, megcsalom a' világot, 's csakugyan a' frajt 
veszem-el. 

Összeesketének, 's Józsi haza jőve ipa temetéséről. Én és 
Sophie, felejtvén a' marhái bántást László napján és az azt követett 
guta ütést, azonnal megtevém Regmeczen a' vizitet, 's kerestem a 
jólléteit. A' vizitet vissza nem, adák. BőthyLász ló engem leszállított 
a' Populorum Conscriptio elvégzése mia t t ; az Anyánk meghagyá, 
hogy őtet várjam-be Kázmérban, de a' Bőthy levelére mentem, 's 
az Anyámat és Jósit Kenízlőn ta lá l tam. 1 Én izenetet adtam által 
Jósinak feleségétől; gorombaságokkal, döfésekkel felelt, 's azokat 
elnyeltem. Visszajövék Regmeczre, 's másnap Kázmérba, 's 3dik nap 
feleségem, Napám vizitet tevének Begmeczen. Az anyám ebédre 
hívta Kázmért. Megjelentek. Elébb a' fráj nem tetszett, most a' 
Comtesse nem. A' Tcemenczébe búva Jósi és Jósiné, onnan 
hallgaták-ki mint panaszkodék nekem a' maga megcsalattatásából 
magához tért, 's kegyetlenségeit érzett anya, onnan hallá Jósi és 
Jósiné, hogy én ellenek eggy szót sem mondtam, sőt az Anyánk 
neheztelését enyhítettem, 's csak arra kértem, hogy legyünk mind
nyájan jól, 's ne csináljunk históriát. Félt Jósi, hogy a' kit ki akara 
tolni a' háztól, csakugyan valami lesz, 's elment a' háztól, 's decla-
rálta hogy vissza nem jő, ha neki Begmecz arendába nem adatik. 
Péter és Miklós megjelenőnek. Ferencz 2 órányira volt, őtet meg 
nem hívák, 's Miklós Jósi mellett foga, csak eggy szóval sem magya
rázván magát Ferencz eránt, a' ki e g g y alkalmat sem hagya soha 
használatlan elmúlni, hogy az ő sorsán 's feleségéén 's gyermekién 
könyítsen. Sőt jut eszembe, hogy még eggy vádló szót kezde ő is 
mondani, de abba hagyá. Másoknak tulajdonítani azt, de fájt. 

1 Itt e szót Kazinczy F. kitörűlte : Visszahoztuk. 
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Miklóst látni összefűzve ezzel a' paraszt sőt marha vadságú 
•emberrel, a' ki Váradon is, 20 eszt. múlva azután, és így még 
érettebb korában, úgy fakadhata-ki minden adott ök nélkül — azt 
•én soha sem értet tem 's nem értem. Lát tam hogy Laczi és Dienes 
engem vádolnak ; V. Ispán Ur azt a' brutalitást követé-el, hogy 
Regmeczen múlata, de velem magát nem látatá, felejtvén, hogy leg
alább az Ángyának vizittel és ha kevésért is, de legalább kevésért 
hálával tartozik, ha úgy hitte is hogy engem udvarlásával megtisz
telni nem tartozik. Tudod, hogy nékem a' testvérem udvarlására 
kevés vágyásom,' de a' Váradról Regmeczre jött -testvérem nem 
•látása, már azt csak én is érzem. ; ! 

• Míg az Anyánk meg nem holt, ném jöve ón felém Jósi soha, 
sőt valahol bánthata,. mindég bántott , hogy egymáshoz ne közelít
hessünk. De meghala az Anyánk, 's Jósi az Acsádi mezőn eggyüvé 
akada velem. Megállítatá szekeremet. Feleségestűi jöve h ó d o l n i 
élőmbe, 's kért legyünk jól. «Ugy kell a' lyányok ellen». Én Klárival 
jól voltam, Susit a' gyűrű váltásom után • meglátogattam mingyárt 
más nap reggel hogy igen késő estve haza é r t em: ő cselédimtől 
m á r tudta a' dolgot, mert a' Munkácsi Polizey Semlyéni ága nem 
hevert. De kénytelen vagyok Susinak becsületére megvallani, hogy 
Susi javallá te t temet (mi van a' szívben, azt vizsgálja Isten: én 
,nem vizsgálom, ha világosan nem látom) 's kért hogy felejtsük a' mi 
történt. Meglátogattam osztán a' megfoghatatlan Dienest is, -s az idő 
kipótlá, a' mit ő nem téve ; — mer t ha Dienesben igen sok irigylésre 
•méltó dolog volt is,-a' s z é p 1 e l k ű s é g , nem tartozott hibáji-közzé. 
Az neki nem adatott, 's maga az olly bolondságon nem kapa. Én 
legalább példáját nem tudom ; igen . az ellenkezőnek. 

Megosztozánk 1813. 's Józsi, a ! ki bennünket mindég szítt, a' 
ki feleségével megkapta a' magáét, a' kit felhizlalt a' hivatal, a' 
Toronyi szőlőt eggy általag bor arendában kapa, 's Miklósnak a' 
segedelmével. Titkolák mikor beléptem. 

Ez a' marha vadságú ember, 's felesége, rám 13 embereket 
külde-ki hogy vonjanak-le 's verjenek-meg, midőn én a' legtisztább 
dologban vádoltatám. Dienesnek, Miklósnak nem panasz iám; mert 
minek ? nem annak mutat ták magokat a' kiknek azt tennem kelljen; 
de hallhaták Susitól. 'S Jósival folyt a' brat inaság: én negligálva 
voltam. Olly képtelenségekkel is vádoltatám, hogy Bálintot az 
Enyingi Törökökért kereszteltetek, 's ennek az ostoba embernek a' 
malitiosa ambitiója nem tűrheté, hogy nekem olly feleség juta, a' 
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ki eggy G-t ír a' neve elibe, de felejté hogy feleségét (a' m i n t 
monda) csak azért vette-el, mer t az is az a' mi a' Miklósé. — 
Látott e az ember valami nevelést kapott emberek köztt illy alacsony 
irígykedésű testvéreket mint mi vagyunk? 

Édes Miklósom, te nekem igen kedves pótolékot adál leve
ledben annyi eszt. olta szenvedett bánásidért. Higyj nekem, azzal 
hogy egyéb testvéreim csipkedtek, nem gondoltam sokat ; de téged 
inkább szerettelek, becsültelek, tőled többet érdemlettem, mint hogy 
bánásod igen érzékenyen ne fájt volna. Te magyarázatokra bocsát-
kozál : követem tehát példádat, *s elmondani én is mi fájt nekem. 

Meghala D[ienes] 's én azt Kassáról haliám nem tőled. Nekem 
hagyá házát 's Bárezán; 22,000 [frt.] teher van rajta, 's ezt Kassán.. 
Visszajövék Eperjesről, itt találám leveledet, candide declarálád 
hogy etc. de magyarázatok nélkül. Váradra menék, velem nem 
szollal, de Gordánnal sokat. El akarék jönni, nekem rúgtatsz hogy 
mit akarok 's elmondám hogy én tractalni szeretnék Gordánnal, a' 
mire maga is hajlik, a' mint Ispánomnak monda. Tagadád ezt ; 's 
az előbbire megelégléd ezt mondani : S e m m i s e m l e s z b e l ő l e . 
Péchy Laczi azt mcndja hogy ez neked s a j á t s á g o d . — Ha az, 
salva res e s t ; de az efféle annyira sajátság, hogy a' ki az illyet 
mindennap nem látja, megtévedhet benne, 's ha megtévedtem, a' 
sajátság az oka, nem én. 

Ha én laktam volna Váradon, te itt, én ha sietésem miatt 
hosszan nem lehetett volna, ezt í r tam volna: D. meghalt Apr. 30d. 
's házát M[iklós]nak hagyta, de 22000 teherrel. Jer mihelytt lehet, 
's láss az eladáshoz. Én segédedre leszek, a' miben lehet. — Ha 
ezt tetted volna, édes Miklósom, nem volt volna félre értés, 's nem 
szenvedted volna a' mit írsz. — 

Összeülénk Jún. 14d. Julis félre vont, 's kérdé ha nem lát tam 
e hogy te a' Gordán Fiscálisát félre vitted ? hogy Gordánnal mint 
bujkálsz ? Ö külde más nap Domfokos ?]hoz. Nem vettem észre a' 
mit Julis l á t o t t ; de vigyáztam osztán, 's lá t tam a' mit nem gon
doltam tg lát tam hogy az ártatlan is lehet nem ártatlan is. 

Nincs nekem ellenemre hogy Józsival jól legyen a' ki lehet, 
?s nem kívánom, hogy valaki szeressen ha nem szerethet. A' más 
szabadságát tiszteli a' ki szabad akar lenni. De ha gyanúm meg
bántott, ne nekem tulajdonítsd. Egyéberánt hála Istennek, hogy 
eggyütt létünk vége felé kiderült felettünk az ég. Ne engedje Isten, 
hogy valamelly megtévedés bennünket össze keverjen, sőt kérlek, 
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ne fossz-meg attól az örömtől, hogy téged bará tomnak nézhesselek. 
Sophie tisztel, csókol. Gyermekeim csókolják kezeidet 's gyerme
kidet. Sokáig nem élünk már, szeretném azt hinni, hogy özvegyem? 
's gyermekeim neked legalább nem lesznek idegenek. 

Gróf Desőfy Jósef Kazinczy Ferenczhez. 1 

Ezen nevess eggyet kettőt, 's égessd meg. 

Hatszor tíz őszt érdem 's üldöztetés között — — 

[stb. mint a 3670. számú levélben.] 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r. 118. sz.] 

4377. 

Zádor György — Kazinczynak. 

Duka, 1824. jul. 30. 

Tekintetes Tábla Bíró Ur, 
Különösen Tisztelt Tudós Hazámfija! 

A legközelebb multt holnap' 30d. költt becses levelét vévén r 

nem késedelmeskedem szíves hálámat jelenteni a' Tekintetes Urnák 
azon jóságáért, hogy Hazafiúi igyekezetemet, kegyes részvételével 's 
bölcs tanácsaival, méltóztatott megtisztelni. Engem, a' pályának, 
mellyre lépendő vagyok, darabossága és tövisei nem ijesztenek : bár 
ha csüggedek is látván, hogy olly ösvényen kell elindulnom, mellytől 
ollyan Férjfiak is, mint a' Tekintetes Ur és Szemere, elál lot tak; 
kedvem van a' Honnak használni — 's a' tek. Urnák tetszeni kívá
násból, megerőltetni magamat. Mivel pedig, senkinek sem illő inkább 
őrizkednie, mint a' Criticusznak, hogy maga megint Critica alá ne 
essék: erős elhatározásom az, hogy felvállaltt munkámban lelkiisme
retesen járván-el, mellékes tekintetektől ne engedjem felfüggesztetni 
Ítéletemet és se ne dicsérjek barátságból, se ne gáncsoljak gyűlöl
ségből; hanem ama eriticai fáklya fény-nyomát iparkodjam követni, 
mellyet Magyarjaink között a' Tekintetes Ur 's utána Kölcsey gyúj
tott meg. Minthogy továbbá, az írótól, mind egykorúji, mind legmél-

1 A czím Kazinczy Miklós írása. 
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tányabb bírálója is, a' maradék megkívánhatják, hogy készületlenül 
n e szólljon : addig is, míg a' lehető teljes készülettel birandok, 
gyekezem lassanként érleltetni tehetségeimet 's tisztítani ízletemet ; 

's elkészülve, szabadon fogom keblem' sugalmát követni. Tudom, 
nem én leszek első áldozatja az Igazságnak; 's vajha én lennék a 
legutolsó! 

Én úgy vélem, hogy valamint egyebütt i s : úgy különösen az 
Ásthesisz' tárgyában, az érdemet nem számlálni, hanem fontolni 
Jkell; 's Daykának néhány énekei, Szemerének, Köleseynek 's Kis
faludy Károlynak közre adott egy két darabjaik, nagyobb nyeresé
gére 's díszére vágynak Literaturánknak, mint más százaknak egész 
kötetjeik. «Gray — azt mondja Matthison (Sámtl. Werk. V. B. 
135. S.) — hatvan lapokkal szint olly bizonyosan a' halhatatlanság' 
utján megy, mint a' Ferneyi Polügraph hetven kötetekkel;» pedig 
a' mi Polügraphjaink között oh be nincsenek Voltair 'ok! 

Horvát Endrének, Zircz' Emlékezeténél, a Boldogréti Víg László
hoz irott két Episztolánál, 's az Aurora Köteteiben megjelent dara
boknál, több munkáját nem i smerem: de ezek mind nagyon kedve
sek előttem. Ő véle levelezésbe jöhetni, csak ez idén lőn szerencsém, 
azon alkalommal, hogy kértemre biographiájának megküldésével 
örvendeztetett meg. Óhajtanék Kölcseyvel is ismerettséget tenni, csak 
tudnám őtet hol keresni levelemmel. 

Kisfaludy Sándor egy nagy Bégét készített tizenkét énekben, 
ezen czím a la t t : Gyulafy vagy a' Lantos' Szerelme; Deák Antal, 
egy buzgó Hazafi 's nem rég Szálának főbírája (kinél lelkesebbet, 
mostan élő Költőink köztt Himfy, — a' mint hallom, — nem ismer), 
két kisebbet ; a' nagy reményű Vörösmartynak Zalán Futása, 's a' 
Hűség Diadalma, czímek alatt két Eposza és néhány Színjátékai 
vágynak készen, 's most készül «Kont» czímü Drámája. 

Én szegénységemhez képest, ez úttal Malvinának egy kisded 
versével 's egy Ódámmal bátorkodom a' Tekintetes Urnák kedves
kedni ; tudniillik 

Et farre fumantes acerras 
Suspiciunt, modicoque thure 

Quandoque divi, paupere de penu 
Dives voluntas si l i t a t . . . 

• 
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Szép rózsabokor ! melly a' boldog lyánykának 
Vi ru l t á l , v i r í t s most min t édes anyának , 

'S nyissd-meg i l la tos kebled' . 
E l ő b b születésem' helyén da jká l ta lak , 
Most csendes ab lakom alá p l án tá l t a l ak , 

'S örömem közös veled. 
A ' min t te ny í lo t tá l , nyí l t é l tem' tavasza, 
Mosolygva vá r tam, hogy majd veled hervassza-

E l , az idő kel lemem'. 
Ugy le t t , l ehul lo t tá l , a' té l e lbor í to t t , 
A ' kellemes tavasz ismét megúj í to t t 

Téged — de engemet n e m ! 
D e óh, ado t t nékem i l ly ékes b imbóka t , 
Majd agg é l tem körü l szépen v i ru lóka t , 

'S újonan megifjúdom ; 
Ma, legszebb nyi l t t j a id ' koszorúkba fűzöm, 
Kedves N inám ' szőke hajfodrába tűzöm, 

'S csókomat reá adom. 
Rózsákka l - t e l t t legyen, kedvesem, é l e t ed ! 
J ó s á g , v i r tus mindenegy ki lehel leted, 

E z van szülődnek sz ivén : 
Oh N i n á m ! légy ollyan, a' m i n t óhaj ta lak, 
H a g y d érezzem azt , hogy bo ldogí to t ta lak , — 

'S ki lesz boldogabb, m i n t én ? ! 
Dukai Takács Judit. 

A ' S Z A B A D S Á G H O Z . 

H á n y nagyra lá tó , hány kifajul t i r igy 
Kohol bi l incset 's lánczokat ellened. 

A r a n y Szabadság, ég' leánya, 
Honnom' örök disze, őrje, védje ?! 

A ' szolgavasban sorvadozó pulya 
R a b l e l k e k és a' gyáva bagolyszemek 

Nem t ű r i k égi l ángú arczod' 
Mennyei fényt ragyogó sugár i t . 

Nyolcz századoknak szent hagyománya i t 
Dicső élőink' bajnoki véreken 

N y e r t b i r t oká t , és fény-örökjét, 
V á g y n a b i t ang lan i a' k a j á n : de 

Rémülve adnak h á t a t , az ellened 
T á m a d t t poroszlók' büszke csoportjai , 

K iknek , haszonvágy nyúj ta , tompa 
Fegyvereke t remegő kezekbe ; 
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H a ha rcz ra hívja a' H a z a ' szent szava, 
A t t i l l a ' 's Á r p á d ' törzsöke ' sarjai t , 

A z elnyomókon bosszút ál lva 
G y ő z n i ; 's ha — n e m : szabadon lerogyni . 

E r t t e d v ivának Hős-eleink, viszont 
T e lelkesítsed h ív unoká j ika t , 

E d z e t t kebellel b i rn i , a' vad 
Pe rge t egek rohanó v ihar já t . 

Állsz még, H o n o m n a k Pal ladionja , 's á l l j ! 
Míg ősz D u n á n a k habja i , Bécs felé 

Nem folynak, és a' T á t r a bércze 
A ' T iszamosta l apá ly ra nem h u l l ! 

Mellyekkel úri Jóvoltiba ajánlott állandó tisztelettel maradok 
a' Tekintetes Urnák 

alázatos szolgája 
Stettner György s. k. 

[Megjelent a «Zádor György levelezése Kazinczy Ferenczczel> cz. kiadvány 
35—38. lapjain.] 

4378. 

Igaz Sámuel — Kazinczynak. 

3/VIII. 24. 

Kanonok Mayerhez mint második Censorhoz ment ismét aT 

Hébe. Az öreg szíves jó Úr megígérte kérésemre, hogy 1 jövő pén
tekre készen leszen vele. — Első Censorom Jung semmit sem tör
lőit dolgozásaidban, azt már tudom, 's abban bizonyos vagyok, hogy 
Mayer még inkább meghagyja. 

A ' M. Kurír dolga rosszul megy. Benne 1700 frtom. Ha tovább 
folytatom, még több pénzemben leszen. 'S ezt nekem, mint a' ki 
egy xrnak Ura nem vagyok, mind mástul kell kölcsönöznöm. Nincs 
reménység hogy kivehessem a Kurírból a' mit bele ölök. — 

A ' derék jámbor Canonoc Mayer tegnap estve viszsza adá már 
Hébémet kevés törléssel, 's azt mondván, hogy annak Zrínyi a' koro
nája. — Mikor az Öreg bele kötözgetné Opinioját a' kéziratba, csak 
elkezdi minden appropo nélkül : Das ist war [!]. Dieser Kazinczy ist 
unűbertrefflich, seyn Styl — itt félbe hagyta 's reám tekintett, 's én 
szinte a' nyakába szöktem a' 70 esztendős tisztes Öregnek. — Jövő 

1 E szó az eredetiben kétszer van. 
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héten szedetem Zrínyidet. — Adja Isten hogy érj véget szerencsésen 
peredben minél elébb ! Ezt nálamnál szívesebben Temagad sem 
óhajthatod. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 28. sz.] 

4379. 

Guzmics Izidor — Kazinczynak. 

Kazinczy Ferencznek 
Guzmics Iszidór 

idvezlését. 

Sebestyén Pápai reform. Professor látogatott-meg bennünket a 
mult holnapokban [a] Tápi Praedikatorral, kiről úgy tetszik már egy
szer írtam, mint gyermekségem barátjáról. Sebestyén 50. 60. között 
lehet; csendes, szelíd tekintetű, 's valóban tudós Férfiú. Könyvtá
runkban olvasottságának nyilván jelét adta. Én csekély hisztoricus 
vagyok, "s legkevesbbé ismeretes előttem a Pápáknak életek : most 
ezeknek képeik akadtak Sebestyén kezébe, 's majd mindeggyikről 
tudott valamit mondani, hol jót hol rosszat, mint rólok mondani 
l ehe t ; eggyikről azt monda, hogy egy barátot megöletett stb. Én 
mosolyogtam, s azt mondám hogy sok Császár s Király több ártat
lant öletet t-meg; s az a barát vétkes lehetett. De azért kell Király, 
vagy Császár. 

Öröm volt nekem olvasni leveledben a Váradi Püspök szép 
magaviseletéről. Az ő nyájas, emberszerető leereszkedése a különb 
felekezetűek eránt többet nyom sok polemika tárgyú foliántoknál. 
Ennek annál inkább örvendek, mivel ugyan a Tápi reform. Praedi-
kator idegenségeknek fő okát abban helyhezteté, hogy a mi Főpa-
paink [!] kevélyek, megvetik a más felekezetüeket. — Olvastad e a 
Vallási eggyesülés ideáját? és S z i k s z a i B e n j á m i n U n i ó j á t ? 
Az a czeremóniákban keresi az anyaszentegyházat, és czeremonialis 
Uniót óhajt, javal l ; ez azt akarja megmutatni, hogy a dogmákban 
már meg van az un ió! És valóban ha több reform. Praedikator azt 
tartja, 's tanítja mit Szikszai ír, igen közel vagyunk egymáshoz. 
Most már a kettőnek egyszerre felelek, minthogy mind a kettő reám 
utasít. Szép, Barátom, ebben a tárgyban múlatni, 's ugy hiszem, 
hazánknak hasznos ; ; s én helyheztetésemhez képest ezzel használ-
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itatok nek i legtöbbet. Melly szép dolog csak az i s : egymást köze
lebbről ismerni, é r t en i ! Nemde igy hanyatlik az idegenség? Igy 
szerződik a vonzódás ? A szeretet, bizodalom igy lép közinkbe ? — 
Midőn Theokritemnek aláírókat kerestettem, Komáromból azt vevém 
egy Reformátustól feleletül, hogy ő felette sajnálla, hogy illy híjába 
valóságban töltöm időmet ; ő tőlem theologiai munkát vár. És meg
pirított, 's talán győzni is fogott, ha az nem jutna eszembe, hogy 
az első theologusok poéták vol tak; : s az, hogy gratziák nélkül theo-
logus lenni nem akarok. — . 

Theokrit csak nem rég (e. f. l i k é n ) indult Pestre, reméllem a 
Pesti vásár alkalmával megkapod. Euripidész van már kezemnél, de 
nem ugy, mint akarom. Egy Fabricius nevezetű, gondolom, német, 
most újra adja azt ki critice; már négy kötet kijött 1819dikben 
vagy 20dikban ; reméllem eddig a többi is kijött. Már tet tem eránta 
rendelést. Kezemnél van Iphigenie Auliszban fordítva Schillertől. 
Ez lesz ná lam is először fordítva. 'S ebből nem Te, Iphigenied fog 
ajándékul kapni. 

Döbrenteiről nem hittem eddig, hogy a nyelvben olly nagy 
orthodoxus; sőt azt hagyta Museumában, azt Aurorában és Hébében 
hinnem, hogy a neoteriszmusban veled vetekszik. Azt, mit most a 
Gyűjteményben adott, ha neve aláírva nem volna, néki nem tulajdo-
nítnám. A gondolat igen szép (hasonlót, bátor más czélból forgattam 
eszemben én is), de hát a szép gondolatot illy szárazon, illy félszegül, 
illy, hogy igy szólljak, épen nem Döbrenteileg kellett e k inyomni? 
Nem állhattam-meg ; ir tam néki eránta. Neheztelésétől tartok ; de én 
igazat irtam, 's az igazat barátságos lélekkel; Is Döbrentei igazságos 
lelkű, 's barátságos szívű Férfiú. Mint lehet a religioban, mellyet 
Istentől kijelentettnek hisz, szabad gondolkozású protestáns olly félé-
keny makacs orthodoxus a nyelvben, melly emberi m ív? Valóban 
sok gyom van nyelvünkben, de ugy hiszem még több, legalább 
veszedelmesebb volna, ha újítás nem tör ténnék; de kár azt a búzával 
eggyütt időnek előtte kitépni. A lustos Laura, melly épen nem pipe-
réskedett újságokkal, már megholt. Igy fognak elmúlni mind azok, 
a mik idétlenek. 

: Kár, édes Barátom, hogy az ember akkor hal-meg, mikor épen 
megtérni készül; 's még nagyobb kár, hogy az illyeneknek példá
jukból mások nem tanulnak, annak idejében megtérni. Kár a meg
térést halogatni. Lónyai eránt közlött Ítéleted nekem csak azért is 
kedves, mer t látom belőle, melly igen igazságszerető légy. 
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Sógorodat ugyan nem szerethetem, ki neked annyi bajt, annyi 
izetlenséget szerzett, és szerezni meg nem szűnik; de azért lehe
tetlen nem szeretnem, hogy Pestre idéz, s nekem, hiszem neked is,., 
egy olly ü n n e p e t szerez, melly részemről a legdicsőbb fog lenni-
Vajha az időtájt jelentetted volna. De semmi, még je lentheted; ha 
nem, én a szünnapokat helyemben talpon töltöm, hogy el ne sza
lasszalak. Én neked, és tisztelt famíliádnak az égtől mindenféle 
áldást kívánok, de különösen, hogy Téged még sokáig tartson meg 
hazánknak. Pannonhalmon August. 14dikén 1824. 

Lajesák Ferenczet, kit Testvéremnek tartasz, ha vele talál
kozol, tiszteld. Jő emberről hallani szép dolog. De Te irj nekem 
valamit a vándor Basányiról [!]. 

[Eredetije a sz. Benedek-rend pannonhalmi könyvtárában.] 

4380. 

Jankovics Miklós — Kazinczynak. 

Pest 23dik Aug. 1824. 
Drága tisztelt Bará tom! 

Vissza tértek Codexeim hiba nélkül, ifjú Péterffy nem sajnál-
lotta a' Tudományos kintseimet személessen által adni, mind az 
kettőknek gondviselését illő hálladással köszönöm — és ezen módon 
a' Spanyol Salustnak drága példánnyát is tőled mennél előbb elkül
detni kérem, mert Birtokossá Tanátsos Nittray töbször említette. 

Horváth István keze által vettem, mind a' Rogendorff, mind 
pedig Tökölyi emiékjeit. — Amaz tsak testvérje Budát vívó Rogen-
dorf Wilhelmnek, amint Professor Veszele ki tanulta ; de olly ritka 
ábrázat, mellyet egy könyvbe sem találhatott ki nyomva, ugyan 
azért le is rajzoltatta. — A másik petsét kétséges előttem mer t 
ugyan illyen képzetű rezeket, és ugyan ollyan új öntésből már többet 
láttam — rajta leszek hogy ki nyomozzam, 's tanúbizonyságokkal 
támaszthassam vélekedésedet — Valamint a' Vivát Petrus Gyűrők-
nek tagadhatatlan bebizonyítását nem tsak in Ar[ticu]lo 4. 1 6 8 7 . — 
hanem in Epitaphio Pasquillati Tököliano Manuseripto et Coévo fel
találtam. 

Ha utolsó levelemet, mellyet már vissza jövetelem után írtam,, 
mert 15ik Júniustól szinte 15. Júliusig Pőstyénben voltam, kap t ad r 

olvastad kívánságaimat, — kérlek ne hadjad sokára feleletedet. 
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Azon alkalmatossággal Salustnak rezeit is vissza kaptam — 
de Afrika Abroszát mind e napiglan hijjában keresem, pedig tsak 
ugyan leginkább a' miat t fel hántam kép és réz gyfljteménnyeimet; 
mihelest fel lelem, azon órában hozzád siettetem. 

Mivel ezen esztendőben a' Magyar Kurirt meg nem szerzet
tem — a' Kedveskedőre figyelmetes nem voltam, de azonnal Tudós 
Barátimtól meg szerzem, mert égek az ollyan tudós, 's kivált hazá
m a t illető tudósításokért. 

Szerentséssek, valóban szerentséssek vagytok, hogy mi általunk 
Tudós, és Buzgó Hazafit Gr. Teleki Jósefet Fő Curátornak nyer
tétek — lészen eő minden Tudósnál, minden Hazafinál annál ked-
vessebb, mennél az élőbbemnek Charakterje, vagy Billegje ezt keve
sebbet érdemiette, — én utálom, sőtt megvetem a' két szinű, maga 
hasznát Vadászó, és azért tsúszó mászó embert. 

Azon alkalmatosságot Novemberi Törvény napokon is ajánl
h a t o m — tsak azon búsulok, hogy egésséged változása jó szándé
kodnak gátot ne vessen. — 

Ha jobb példád nem lenne Martinusíra mint a' Sajóládi eredeti 
maradvány, ezt kitsinyben lerajzoltattnám neked — Valamint Hunyady 
János, és Ulrich Cylli [!] képeit is, millyek nálam kőre Viaszkai készült 
festékkel ezelőtt 300 vagy 400 esztendőkkel le festettve találtattnak. 

Horváth mit irtt neked a' magyar kéz iratt kiadása felől? 
tudni kívánnám — én vele meg nem elégszem — mert Verbőczyt 
kiadásában makats — sem baráttyai kívánsága — sem Nemzete 
ditsőssége úgy látszik meg szűnt tudós igyekezetének fő rugója lenni. — 
Vigyázz egésségedre — ez által Magzatidnak — Hazádnak, és nekem 
is élsz, a Te 

lekötelezett szives barátodnak 
W. Idősb Jankovics Miklósnak. 

PS. Éppen midőn ezeket irám, még egy helyett kerestettem 
Afrika abroszszát, szerentsémre reá akadék, és által küldöm. 

Kivűl: i Tekintetes N. Nzts és Vitézlő Kazinczi Kazinczy Ferencz 
-Űrnak, Több Tettes N. Vármegyék Tábla Birájának 

tisztelettel 
Széphalom. 

^Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 28. sz.] 

1 A levél zárlatán ép piros pecsét, trelicta vota juncta fato» körűlírással. 
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4381 . 

Édes Gergely — Kazinczynak. 

Tekintetes Űr Kedves Barátom ! 

Küldöm a' versbe öntendő ének-darabot, a' mellyet Július' 
#-dikánn költt Levelébenn hogy reá vers-formát ruházzak, küldött. 
Augusztus' 18-dikánn került kezembe 's azonnal kész valék csekély 
tehetségemet tőle megnem-tagadni. Örömmel érteni hogy Molnár 
Borcza bará tom él! vajha ez előtt három vagy négy holdnappal! 
— Fájlalom hogy maga az Úr hat holdig feküdt! de örülöm éle
tét . . . A' fiam Albert felől-is a' tudósítást édesdenn olvasám, 's 
köszönöm a' gondos ajánlatot - - - hálálni-is kész itt a' szív. Az-is 
neveli örömöm' hogy az Ur boldogúltt öccsétől Váradonn pompás 
házat nyert — az én gunyhóm 20-a Aug. István Király napjánn 
dél utánni 5 óra tájbann kigyúlvánn leégett és minden padlására 
takart t élelmemet a' tűz megemésztette. Kicsinybe multt hogy az 
író szobám-is benem-égett, melly ha úgy lett volna, most az említett 
és ide zárt t ének-darab-is minden becses munkáimmal eggyütt füstbe 
ment volna. A' vers nem kedvem szerént csínos ! de égés utánn 
az-is jó hogy így sülhetett. Először nehezteltem rá átalnem-láthat-
vánn a' 2dik Fejezetbenn Ki a' Zsófi ? testvérje ? 's a' Király' mát
kája ? 's a' t. szóval : a' történet előttem ösmeretlen lévénn semmi 
szabad változtatásra, melly csínját nevelhetné, nem bátorkodtam 
ki rontani : és így csak azt tehet tem vele a' mit a' kész ruhát meg
fordító szabó az előbbenivel. Ihon van! lássad barátom és tegyed 
vele a' mit akarsz. 

1. Fe jde lmi pompájábann a' K i r á l y á l l ! 
M á r a' magaszta lás ' ebédje kész ! 

M i n t a' ra j a' vidéki 's honnyi nép száll 
'S m i n t a' hab úgy to long de nem merész. 

H o g y a' K i r á l y , k inek főhajtva szolgál, 
Közelget , je l t a' síp 's k ü r t ' hangja tész. 

J ö t t é i m a' nép ' mély ha l lga tása ter jed 
'S a' nagy Fölséghez t i sz te le t re gerjed. 

2 . Zofía, Yére , 's a' k i rá ly i M á t k a 
Szemérmes süllyedésbenn véle j ő ! 

Fe jé r a rany, gyöngy 's mi r tus -ág bo r í t j a ! — 
Most i t t csak eggyet gondol annyi F ő ! — 

Kazinczy F. levelezése. XIX. 12 



178 4381. Édes Gergely. 1824, 

M i n t nincs ki mél tóságbann azt haladja , 
Ú g y ennél szebb sohol nem áll-elő. 

E r ő s t i l le t hogy az t ura lkodóvá 
S ezt a' szépek k ö z t t kenje l á tha tóvá . 

3 . Ú g y jönnek a' K i r á l y ' rokonji-is min t 
É lők ' sorsát in téző csillagok 

K í s é r ő j i k k e l ; és, a' t i sz ta n a p k i n t 
Fény lő h á r o m tes tvér , Hősek magok, 

E r ő s k a r r a l győzhetők oroszlánt , 
M i n t há rom Kérub -angya l ollyanok. 

K i k n e k , m i n t Á r p á d ' nemzetének i l l ik, 
Fülök gonosz t anács ra nem nyi la l l ik . 

4 . Ebédhez ülnek, s zá rny ra kél az édes 
Ö r ö m : föláll a' Nádor 's mondja ő : 

Örömmel énekel te tek cselédes 
A t y á i n k a ty ja ik ' nagy és dicső 

T e t t i t , hol ünneplések vol t negédes, 
'S a' dal t , U r a m , ne vegyük i t t elő ? 

Rá p i l lan t vá rva-kérve a' menyaszszon 
'S örülve m o n d : no h á t t az ének hangz jon! 

5. E lő lép a' danlos P a p ősz fejével, 
Tes t é t t isztes pa lás t folyvánn-körűl , 

Öreg, de min t ifjú p i l loga t szemével, 
K i a' magyar -h í r ' szárnyainn r e p ü l ! 

H o n n y u n k e l tö l t V i r á g u n k ' énekével 
'S hogy lan t ja peng, minden fül 's szív örül. 

I t t a' menyaszszony' arcza kezd derülni 
' 8 minden vendég fülelve kész örülni . 

E' Levelemet Albertemtől küldtem volna, hadd adta ő kézhez, 
ha éppenn eggy nappal nem érkezett volna később mint ő elment. 
De úgy intézem küldését hogy, ha lehet, ő adja kézhez. Ösmerje 
vagy ösmerhesse közelebbről az Úr. Én megházasodtam újra és olly 
tisztes aszszonyt vettem-el, ki maga-is magát, de atyjafiai-is, mint 
úri vérek, kedvelltethetik ; csak az a' nagy kár benne hogy a' Vers-
mívnek éppen nem akar barátja lenni. De hiszeny az időm-is úgy 
akarja, kivált a' szemeim. Már a' küldött becses Élőbeszédjét Szal-
luszthoz alig alig olvashatom. Az nekem igen tetszik. De a' mit az 
5. Laponn a' Magyar nyelvnek hibául tulajdonít, csak ez okból hogy 
hím és nőstény végű szavaink, a' mi ittenn szükségtelen és haszon
talan is lenne, nincsenek és csak jó, jó, jó — min t : felix, felix, 
felix, vetus — docens — amans — pauper — etc. nem hagyom helybe; 
mer t azt a' fogyatkozást bővenn kipótolja 1) az illy vá l tozás : fa, 
fám, fád, fája, fáim, fáid, fái, fánk, fátok, fájok, fáink, fáitok, fáik; 
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bőr-öm, -d, - e ; -nk, -ötök, -ök 's a' t. 2) hogy majd 30 betűkbe 
kimenő Névszavaink és Igéink vágynak; 3) adni, adnom, adnod, 
adnia, adnunk etc. De ki győzné előhordani? Ezt csak mellesleg 
— hanem 

Zofia, Vére, Királyi mátka, Eggy-e ez a' három, azaz a' Zsófi 
a' Király' testvérje-e? Vagy-is a' Zsófi' testvérje a' király' mátkája? 
nem tudom, még most-is, mikor már versbe szorítám, a' mint a' 
példány mutat ta . Vajmi nem szeretem azt öltöztetni, a' kit nem 
ösmerek. Ha nem jól találám, barátom, igazítsa maga és tudatlan
ságomnak engedjen-meg. —• Vagyok Kuponn 25. Aug. 1824. 

A' Ttes barátom Urama t szerető 's még a' testben látni kívánó 
Édes Gergely Pr. mk. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 29. sz.] 

4382. 

Kazinczy — Guzmics Izidornak. 

Guzmics Iszidórnak Kazinczy Ferenez 
baráti szíves tiszteletét. 

Kassán, August. 27d. 1824. 

Kedves barátom, Június 12d. hozzám eresztett leveledet — 
csak képzeld ! — e' napokban vevém ; akkor csak, midőn indulni 
akarék Eperjesre, honnan tegnap estve jöyék. Te abban hallgatá
somért vádolsz, 's azt retteged, (légyen szabad e' szóval élnem,) 
hogy Teerántad meghűlhetek. Ha az én szeretetem olly becses 
birtok volna is, a' millyennek óhajtom hogy azt Te vehessd, és 
minthogy veszed, mindég v e d d ; úgy elmondhatnám, hogy annak 
elmúlását, elhűlését senki sem retteghetné kevésbbé, mint épen Te, 
kit minden levele inkább szerettet, becsültet, inkább csudáitat velem. 
Sőt én kérlek Téged, nemeslelkü férjfiu, kedves barátom, hogy min
den léptemmel inkább komorodó éltemnek engedd azon örömet, 
vigasztalást, enyhületet, hogy Téged még utolsó lehelletemmel is 
barátomnak, 's holtom után emlékezetem', nőm', 's gyermekeim' 
barátjának, hihesselek. Sok okoknál fogva szeretlek én Téged : szí
vedért, fejedért, 's gyönyörű tol ladért ; 's a' kit ezekért szereténk, 
nem lehet örökké nem szeretnünk. 

12* 
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Döbrenteinknek Elysiumi Beszéllgetése a' Tud. Gyüjt.-ben, 's 
eggy hozzám írt levele nekem váratlan dolgok voltak. Lát tam itt 
Gróf Dezsó'ffy Jósefnél az Új Szellemet is, és a' Kovacsóczy Aspa-
siáját. Az üj Szellembe emitt amott belé tekintek, de sem meg 
nem olvastam, sem nem fogom ; eggy jegyzésem van reá, 's nem 
t ö b b : ^ T r é f á n a k h o s s z ú » . De mit mondjak Aspasiára 's a' 
Döbrentei' levelére 's Dialógusára? — Azt, hogy az Aspasia prózai 
darabjai 's némelly Versezetek benne, épen olly kemény fenyítéket 
érdemlenek, mint a' Sehédely' Haramiáji érdemlének a' Tud. Gy.-ben: 
valóságos őrjöngés, a' mit csinálnak. Sed deliquerunt homines ado-
lescentuli per ambitionem! Ezeket az én barát imat az O l á h í z l é s 
lepte-meg; nem gondolnak vele ha az a' csecsebecse üveggyöngy 
és üvegklárizs is, minden becs nélkül, csak csillogjon, 's halmozva 
légyen, mint az oláhföld' lyányainak melyeiken az a' veres, kék, zöld, 
sárga, fekete gyöngyklárizs, 's az a' veres és kék pamut-virág. Nem 
értik mennyivel ékesít inkább a' kevés, de gondos, mint a' szük
ségtelen sok. 'S érted te mi az a' csudás kellemkecs, az a' szellem
gyümölcs? mert én nem értem, és nem is akarom érteni. — De 
édes barátom, kérdjed velem eggyütt a' mi Döbrenteinket, hogy, ő 
meg én, adánk e illy darabokat az ezek kora ikban? Ha én ősz 
fővel, 's Döbrentei a' férjfi kor' erejében, nem irigyli e Vörösmartinak, 
Kovacsóczynak, Júliusznak, Emilnek némelly itt állott Versezeteiket ? 
mert én nagyon irigylem, és e' mellett azokat az undok, visszás, 
nevetséges bohóságokat felejtem. 'S kivált annak a' Júliusznak dol
gozásaiban látok valamit, a' mi idővel ragyogni fog egünkön, mert 
a' Vörösmartié már is ragyog. — Mi szükség vala az én Epigram-
máimat recenseálni, 's így recenseálni, nem értem. Ha Szemere 
barátom, rokonom, azt velem lát tatá vala, kértem volna hogy hall
gasson, vagy ne úgy szólljon. 

'S Döbrenteit ez a' nevetséges bohóság hozá tűzbe. Engemet 
az tűzbe nem hozott volna, vagy ha igen, nem mondtam volna ifjú 
társainknak egyebet mint a' mit Thaisz monda tavaly, talán a' 
XI. vagy XII. Kötetben. Nagy dolog is az, a' mit Döbrenteink mondat, 
hogy a' Magyar beszédnek magyar beszédnek kell lenni. D[öbrentei] 
nagyon szereti a' b a j u s z o s magyar arczot, én némelly magyar 
arczon szeretem a' bajuszt, némelly máson a' lekoppasztott állat 's 
ajakat szeretem. Úgy szóll ez a' barátunk, mintha nem tudná, mennyit 
nyere a' Római Nyelv a' Görög, 's az újak a' régiek' virágaiknak 
általvételekkel. Eggy szóval, én Döbrenteinek a' Guzmics' leveleit 
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adnám kezébe, -s azt kérdeném, hogy ezeknek nyelve rút e, vagy 
inkább igen gyönyörű? 

'S ez a' mi barátunk nagyon gavallérosan bánik a' más dolgo
zásával. Ha nyomtatott Munka felől adja ítéletét, úgy hallgatok, vagy 
azért mert azt hiszem, hogy az szabad, vagy mivel bűneim' emlé
kezete elnémít. De midőn az én Szallusztomat meglátja Igaznál, 's 
nekem megírja, hogy az az ő javalását meg nem nyeré, vagy midőn 
Szallusztom' Élőbeszédére azt tudatja velem, hogy nincs igázom, 
majd megmondja ő, hogyan kell, 's ha a' Szalluszt' szépségeit akarja 
látni, a' deák Szallusztot olvassa, 's az Ángoly Shakespeart és 
Yorickot: úgy csak a' baráti érzés és szerénységem némít-el, 
külömben elmondanám neki, hogy tanácsot adni csak akkor kell 
mikor kérnek, hogy így szóllani csak dpovaog emberhez illik, és 
hogy invitum qui servat, idem facit occidenti. Nagy baja ennek a' 
mi barátunknak, hogy az Erd. Muzéum, melly neki örök érdeme a' 
Nemzet előtt, arra szoktatá, hogy másoknak eorrectoraként tekintse 
magát. — 

OlymposzOT — ebben Döbrenteivel tartok. Ez a' paradigma 
ellen van, 's én semmit sem tartok a' Nyelvben kevésbbé illethető-
nek mint a' paradigmákat. De a' másikat : «Költő míg csak eggy 
lesz» (vagy hogyan is írád) nem csak szenvedhetőnek nézem, de 
még szépnek is, ámbár nem bajuszos magyarság. Döbrentei is apró
ságokon akadozik, a' mit én nem szeretek, mint az orthologuszi 
intolerantiát. Nem mindég adhatjuk okát mindennek : néha elég ha 
érezzük, hogy az így vagy amúgy van. 'S a' fő dolog mégis mindég 
csak az lesz, hogy írásunk, a' S z é p ' n e m é b e n szép legyen. 

Az Aspasia' embereinek azt súgnám, hogy az írás' mester
ségében, a' nagy Tanító ' szavaként ez a' legfőbb te tő : 

a p t e d i c e r e . 

Már eggy bejelentést (Annunciatiót). mint az Aspasia' Élő
beszéde, illy tarka-barka beszédben kellé e tenni ? — De édes barátom, 
hát én mennyit törlők mindég régibb dolgozásimban ? felakadjunk e 
tehát, hogy ezek is ejtenek törleni va ló t? Hagyjuk bugdosni, 's vár
juk, férjfi korokban melly szép lesz járások ? Az a' D[öbrentei] 
rigorja törvényszerűségre vezet, de lelketlenségre is. 

Igaz írja, hogy a' Hébe' Censora, visszaadván neki a' Hébe' 
Csomóját, ezt m o n d a : Hier trágt Kazinczys Zrínyi die Krone. — 
Kimondhatatlanul örvendek ezen ítéletnek. Olvassd-meg azt majd, 's 
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légy figyelmes a' Zrínyi Buzdítására. Azt én adám a' Zrínyi szájába. 
Hiszen a' mit olvasunk, az sem volt a' Zrínyié magáé. A' kik vele 
voltak mind elvesztek, 's Zrínyi azt papiroson nem hagyá. — Oh 
melly melegen forrott az lelkemből ! 

Gróf Dezsőffy Aurél ebédre híva az én kedvemért szüléjinek 
asztalokhoz rokonát Gróf Barkóczy Jánost, a' Ferenez fiját, 's Neve
lőjét Miller Papot, ki itt a' Püspöki Consistoriumban Fiscálisi hivatalt 
visele. Az téged Pest olta szeret, 's én pedig azért szeretem őtet. 
Jó fej, 's gyönyörű könyvei vannak. 

Mit mondasz arra hogy az Erdélyi Püspök, az én általam 
imádva szeretett Báró Szepesy, úgy papola Udvarhelyen, a' Magyar 
Kurír szerint, hogy még Kálvinista vagy Unitárius hallgatóji is 
elragadtatással ha l lak? Barátom, be szép az igazat szeretni, mert 
igaz, akár a' Pápa mondja, akár Zwingli, akár Kálvin, akár Luther, 
akár a' Hoszpodi pomiluj embere, akár Blandrata és Socín. Én a' 
Vallás és az Eggyesülhetés felől abba hagyám beszédünket, mert 
más szóval mondani holmit, más tollal: de ha Veled lehetnék, talán 
látnád, hogy én is tudnám óhajtani az Uniót. Hát Vurum felől, 
Váradon, í r tam e, melly Girculárét külde Papjaihoz Űrnap előtt ? 
Összecsókolnám az olly embert. 

Bajtam még az Öcsém' hagyománya sem segíte. A' ház 40 
ezerbe került, 's többe ; de most a' pénz' szűke nem ad sok reményt, 
hogy jól elkelhessen, 's 27000 ft. teher van rajta. — Tegnap Eper
jesről jövék. Nem képzelheted, melly undokságokat követ-el velem 
a' Sógorom, és annak rabula Ügyésze. El nem vesztem a' pert, de 
húzzák, 's Creditoraim nyomnak. Felkiálthatok a' mit a' tanítványok 
a' Mesterhez a' vizeken: Ha nem segélsz, oda leszek. — 'S ezt az 
én sógorom nézheti, a' kit úgy szerettem ! 

Élj szerencsésen, édes barátom ! Még ma otthon leszek, mert 
Széphalom ide csak h é t óra. Szánd szenvedő feleségemet, szánd 
szegény gyermekeimet. Mint borítá-el utolsó napjaimat ez az atyjá
hoz, anyjához, testvéreihez hasonlatlan sógorom ! Melly sok éjszakám 
van, mellyet álmatlanul töltök, 's azért mert törvényink hijánosok. — 
Csókold nevemben a' kedves dal' Énekesét! Midőn Tokajit hordanak 
körül az asztalnál, elmondom énekét, és felsóhajtok az Égre ! — 

[Eredetije a sz. Benedek-rend pannonhalmi könyvtárában.] 
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4383. 

Kazinczy Ferencz -— Kazinczy Honoriának. 
Édes Húgom, 

Szegény bátyám Uramnak halála még azokban is szánakozás' 
-és bánat ' érzéseit támasztotta-fel, a' kik vele a' verség' és barátság' 
kötelékein fogva össze fűzve nem voltak : mint kellé tehát annak 
hírét azoknak venni, a' kik vérségével, barátságával dicsekedhettek, 
és a' kik magának kimultával eggyütt, édes Húgom, a' te elmara
dásodat is tekintették, 's megbecsülhetetlen barátodtól lett elválá
sodban fájdalmas részt vevének ? Én bizonyosan azoknak számokban 
állok, a' kik mind ezen tiszteletre méltó ember kidőltét szívesen 
sajnálom, mind a' te bánatodban szíves részt veszek. Eggy vígasz
talásunk marada há t r a : az, hogy emlékezetével te is, mi is, örökre 
fogunk kevélykedhetni. Érzésimet a' Magyar Kurir leveleiben fogod 
Septembernek vége felé olvasni ; rövid szóval í r tam azt, de melegen. 
Az Isten éltessen téged, édes Húgom, mindnyájunknak örömére, 's 
igen hosszú időkig. 

Elhala Dienes öcsém is, 's így házunkon ez idén két csorba 
történt. 'S melly közel valánk, hogy István öcsém is el nem ha la ! 

Én e' napokban jövék Eperjesről, "s oda ismét felmegyek. 
András öcsém Bártfán vala az atyjával, de ha magát az öcsémet most 
nem lát tam is, örvendek hogy Principálisától nagy dicséretét haliam. 

Az én négy fiam és három lyányom nevekedik, 's neveli gond
jaimat. Sógorom még sem szűnik kegyetlenkedni, 's ha valaha 
dühösködött, most teszi azt. De azt teszi a' légy is midőn veszni 
akar, 's az isteni gondviselés nekem ennyi példátlan szenvedés után 
tartozik elégtétellel. Édes Húgom, melly keserves, hogy soha 
sem vala módom sorsomat javítani, , hogy gyermekeimnek nem 
adhatám azt a' nevelést, mellyet óhajtottam, és kezdettem. De az 
Űr gondot visel, 's végre elérem én is szenvedéseimnek végét. 

Feleségem atyafiságosan tisztel és csókol, gyermekeim csókolják 
kezeidet, 's ajánlják magokat gratziádba. Én a' legforróbb barát
sággal, tisztelettel, atyafisággal maradok 

Édes Húgom hív barátod, szolgád 
Ferenczmpr. 

Széphalom Augustus 29d. 1824. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 27. sz.] 
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Kazinczy — Döbrentei Gábornak:. 

Döbrenteinek, Válaszúi. 

Széphalom 1824. August. 29d. 

Nem csudálom én hogy téged, Szalluszthoz írt Élőbeszédem 
meg nem győze, hogy neked javalásodat az Igaz Sámuelnél meg
látott töredék meg nem nyerheté ; azt csudálnám, h a ' amaz m e g 
győzhetett volna, ha ez javalásoddal dicsekedhetnék; mi ketten 
nagyon messze járunk egymástól. De engedj szabadon szóllanom, 
pirulok annyira szeretett barátomért , hogy midőn ez az Előbeszéd. 
Guzmicsot még meg is lepé, téged meggyőzni nem tud ; az pedig 
épen bánt, hogy midőn tanácsodat nem kérem, te azt adod, : s olly 
felsőséggel, mit csak azon fiúknak vala szabad adnod, kiket Erdélyi 
Muzeumod gyulaszta tűzre. Igen is, édes barátom, a' barátság, és 
kivált az ollyan mint a' miénk, bátorságot adhat nekünk bizakodva 
bánni egymással, de nem durván bánni, 's eggy bizonyos könnyed
séggel, a' hogy Mester szokott tanítványával. — Ha Te a' Szalluszt 
és Yorick szépségit akarod csudálni, magokat veszed elő, úgy 
mondod; '.s magad ítéld-meg, melly szó ez olly férfitól mint te-
vagy. Tehát azoknak igyekezetek haszontalan volna, kik láttatni 
akarják Olvasójikkal, mit bírna-el az új nyelv a' régiek' szépségéből ?' 
Köszönd magadnak, ha az illy levél és az a' híres Dialógus (Tud. 
Gyűjt. 1824. VII. K. lap 78—86.) bennem és társaimban, a' N y e l v 
t ö r ő k b e n , gyanút támaszthat , hogy neked kedvesbb a' Ruaeusz' 
nyelve mint a' Virgilé, és hogy te Virgilt és Szallusztot meg sem 
érted, 's graecissálásaikat, Nyelvzavarokat, nyelvtöréseket csak azért, 
nézed-el, mert őket a' Virgil és Szalluszt nevek védik. Hát arra 
mit mondjak, hogy te bennünket a' Zrínyihez és Mikeshez utasítasz ?• 
Ismered e őket ? Mert nekem úgy tetszik hogy a' Zrínyi' nevét csak. 
nevéért emlegeted. Néki abban áll eggyik szépsége, hogy azonként. 
szedi-által a' Rómaiak virágaikat mint azok a görögökéit. Én neked 
felelni fogok 's nyomtatásban. Igen is, a' magyar beszédnek magyar 
beszédnek kell lenni ; igen is, az a' nativus lepor derék portéka. 
De ha talán te csak azt mondanád, hogy magyar embernek bajusz 
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kell, azt mondanád, a' mit én mondani ugyan soha nem fogok. 
Dialógusod sok haszontalant, sok félszeget, sok hozzád nem illőt monda.. 
Thaisz szólla jól a' Tud. Gyűjt, tavalyi XI. Kötetében. Orthológnak 
neologisálni, Neológnak orthologizálni kell, 's az a' félve tet t mérés, 
's az a : merve tett félés teszi a' mit ügyünk kíván, a' mit várunk. 

[Kazinczy másolata a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r.. 
27. sz.] 

4385. 

Kazinczy — Kiss Sámuelnek. 

Kiss Sámuelnek Kazinczy Ferenez tiszteletét. 

Szeretetre-méltó társam, barátom ! Fogadd szíves köszönetemet 
megszóllításodért. Kedves vala nekem illy — — — ifjúnak nyerni-
meg hajlandóságát, 's azon leszek, hogy azt mind végig bírhassam. 
Képemmel kívánnálak meglepni, de rezem, nem tudom melly tör
ténet által, elvesze, "s nyomtatványai közzűl kevesebbet bírok mint 
gyermekeim' száma. De veszteségeden nincs mit aggódnod: ez a' 
fej a' rezén nem az én fejem, bár nevem alatta áll ; láthatod azt , 
ha a' rezet azon olajfestéssel hasonlítod össze, melly Bécsben Igaz 
Barátunknál függ. Nem sokára más rezén fog megjelenni eggy jobb, 
's akkor eggyike lészesz az elsőknek, a' kik azt venni fogják. 

Látád e már a' Guzmics Theokritoszát ? Én azt tegnap vevém,. 
de annyira el voltam és vagyok foglalva, hogy gondosan még meg 
nem olvashattam. Guzmicstól én igen sokat várok ; gyönyörű tolla 
van, mint lelke. — Külömben barátink köre most Aspasiát, a' 
Bacsányi Faludiját, az Uj-Szellemet, 's a' mi Döbrenteink Elysiumi 
Dialógusát nézheti figyelemmel. — Az új Szellemre minden jegy
zésem az, hogy tréfának mindég igen rövidnek kellene lenni, ez 
pedig igen hosszú, 's sósnak, 's ez sótalan, de keserű ; a' Bacsányi 
beszédére, hogy tanításai közzé dölyf és epe keveredett, és hogy 
az asperitas agrestist Párizsban sem tudta magáról ledörzsöltetni 
Hát a' mi Döbrenteink Dialógusára? Fáj kimondanom. Ö az t 
tanitja hogy Magyarnak bajusz kell és szíjas nadrág, a' mit én nem 
hittem soha, és soha sem fogok. Aspasiában a' prósa igen is hogy 
nevetséges és boszantó ; micsoda az a' Jcellemkccs, az a' szellem-
gyümölcs? De Döbrentei és én a' Kovacsóezy' és Bajza' korában, 
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,nem adánk olly versezeteket mint ezek és Vörösmarti, 's talán még 
most s e m ; 's ezen versezeteik miat t arra az ő oláh czifrájokra —. 
a' halmozottra, és a' mellynek az üveg-kláris is gyémánt — 
behunyom szemeimet. Idővel elhagyják azt. 

Élj szerencsésen, és ha érdemlem, szeress; sőt szeress, ha 
nem érdemlem is. — Széphalom, Abaujban, egy órányira a' Zemplény' 
•Ujhelye felett est-éjszak felé, Aug. 29d. 1824. 

[Megjelent a Vasárnapi Újság 1860. évf. 21. számában.] 

4386. 

Paziazi Mihály — Kazinczynak. 

Hochwohlgeborner Herr! 

Die unvergesslich huldvolle Aufnahme in dem so reizenden 
Széphalom, gibt mir Muth genug von dieser so sehr erwünschten 
Gelegenheit Gebrauch zu machen, und an Euer Hochwohlgeboren 
zu schreiben. Die mir heilige Pflieht der Dankbarkeit hat te mich 
schon früher dazu verpflichtet, aber theils Schüchternheit, theils die 
Unmöglichkeit die Áusserungen dieses so lebhaften Gefühls mit seiner 
wahren Grösse nur im geringsten in Einklang setzen zu können, 
hielten mich von der Erfüllung einer Pflieht ab, welche den 
schönsten Wünschen meines Herzens entspricht. Die wenigen Stunden, 

•die ich in Ihrer und der Ihrigen reitzvollen Gegenwart zubrachte, 
glánzen mir im schönsten Lichte der Erinnerung. So selten dringt 
in diesem kalten Lében ein reiner Strahl des Gemüths in die 
sehnende Brust, und es ist daher kein Wunder wenn die hehre 
Glut, womit Ew. Hochwohlgeboren für alles Edle lodern, und jedem 
Keim des Strebens Lében gebén, mich mit einer Empfindung erfüllte, 
die viel zu selten und seelig ist, als dass auch ihr leisester Farbenton 

j e erbleichen könnte. Die unbeschreibliche Milde und sanfte Huld der 
'Gráfinn, Sie der edle Dichter, der im Silberhaar den ewig grünen 
Schmuck um das Lében windet, und es in schönen Farben glühen 
lásst, der im Altér uns die Jugend des Gefühls erhál t ; die Gráfinn 
•die uns zeigt, was den Dichter lohnt und ihn begeistert und dem 
hohen Schmuck des Lorbeers den zarten Reitz der.Bősen verbindet, 
der lebensvolle Emil, dessen gluthvolles, trotziges Auge in sanften 
T h r á n e n der innigsten, zaertlichsten Liebe sehmilzt, und im Ausdruck 
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fast überirrdischer Zartheit Ihre státe[!] Begleiterinn und Gesell-
schafterinn, die liebliehste Grazie-Thalie! Seit meiner zartesten Kind-
heit ist mir der Name Dichter heilig, zu seinen Füssen liegt das 
Lében, und er alléin lásst einen farbigen reinen Strahl aus höhern 
Regionén in die Sehattenwelt unseres jetzigen Lebens erfreuend und 
tröstend hereinleichten, er alléin wiegt das Gefühl unseres Unglücks 
in Schlummer, und erscheint uns als Engel im Traume, dass ein 
holdes seeliges Láeheln auf unseren Zügen sich m a h l t ! Welche 
wogende Fluth musste sich in Széphalom in mir regen und noch 
komt mir wie ein schöner Traum der ewig unvergessliche Tag vor, 
wo mir, dem Fremden, so edle Herzen sich öffneten, mit so warmen 
Gefühle mich empfmgen. Welch zürnender Unmuth ergriff [m]ich 
als der neuerschienene Űj Szellem mir den neuen Beweis lieferte, 
wie gerne die Rohheit gegen alles Schöne kampfe. Welch schöne 
Gonsequenz im Kampfe gegen alles Höhere ! Schedel übergibt Ihnen 
diesen Brief, so jung weiht er sich mit Ausdauer und Feuer der 
Literatur, und den jungen Menschen voll schöner Eigenschaften 
trifft ein Hagelwetter voll Spott und Tadel. Sie, der gefeierte, von 
fremden Nationen anerkannte Dichter, auf den der edlere, der bes-
sere, der gesunde Theil der Nation stolz ist, stolz sein muss, werden 
von schmutzigen Hánden angegriffen, und den plumpen Spássen 
einer hirnlosen Menge bloss gestell t! Ungarn, Ungarn! so wurde 
Euer Buhm nicht erworben ! Der Ungar behandelte den Fremden 
gastfreundlieh, im Pantherfell ehrte er das Zarte, der Tapfere fand 
den Lohn im Schönen, habt ihr die Kraft verloren und die Rohheit 
beibehalten, kehrt ihr die ehemals ruhmvollen Waffen gegen das 
Edlere irn Menschen? Seyd ihr die Söldlinge der Finsterniss, des 
ewigen Unverstands ? Der herrliche ünga r mit seiner tiefen Empfin-
dung, mit seiner Sehnsucht nach dem Höhren [!], die sich in seiner 
Musik so rührend, so herrlieh ausspricht, der ernste Ungar sollte 
den Frevel dulden, dass man die Ehrwürdigsten seiner Nation pöbel-
haft herabzieht und schmáhe! Ist der Nationalcharakter angegriffen, 
will man an das heilige Palládium der Sprache greifen, so strafe 
ein zürnender Blitz den Kühnen, der diese höchsten Schátze der 
Nation zu berühren wagt, aber Ehrfurcht dem Edlen, tiefe heilige 
Ehrfurcht Dem, der einer Nation und seys den Samojeden, dás ist, 
was Sie der Ihren! Dass irgend eine ungewaschene Hand viel Grob-
heit gegen Sie schreibt, ich weiss es, das schmerzt Sie nicht, aber 
der Undank thut weh, dass das Zarte, Schöne, Edle die Beute 
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plumper Fausté wird, würde Sie verletzen, wenn es in dem ent-^ 
fémtesten Welttheil gesehehe. Dass diess bei einem so herrlichen 
Volke geschieht, als die Ungarn sind, ist doppelt traurig. Nehmen 
Sie die Entsehádigung dafür in ihrem Bewusstseyn, und dem ewigen 
Krieg der Frösche gegen Apolló in der Überzeugung, dass es überall 
Schiffknechte gibt, die den Árion beim Mantel zerrend ihn ins Wasser 
werfen, dass aber die Schut[z]götter des Menschen den Namen des 
Edlen zu den Sternen schreiben, der ein Bildner seiner Nation 
geworden. Mit der glühendsten Verehrung und der aufrichtigsten 
Dankbarkeit empfehle ich mich Ihrem Andenken. 

Michael v. Paziazimpr. 
[K. és h. n.] 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 29. sz.] 

4387. 

Cserey Miklós — Kazinczynak. 

Kedves Bará tom! 

Július 16án irtt betses rendeidból nem tudom ki tanőlni, le 
tsendesedteké a Magyar Országi zavarok vagy n e m ? Rettenetes 
dolog, hogy a legjobb indulatú Uralkodó alatt a nagyra-vágyás ilyen 
fergetegeket t ámasz t ! — Valóban méltó lenne hogy ő Felsége az 
olyan balgatag embereket adná ki az Országnak büntetésre ! — 
Ezer olyannak a feje fel nem éri azt a roszszat, a mit a Ház és 
Nemzet között támadó bizodalmatlanság maga után h u z ! — Se 
Almásy, se Ötves nem érdemli az ő Felsége kegyelmét. — A leg 
nagyobb kintsétől, a leghívebb Nemzet bizodalmától, akarják meg 
fosztani. — Mindazonáltal a mik Ötvesen történtek, s a hozzá tar
tozókon, mégis sajnállom. — És jóllehet a Jehova aval fenyegeti a 
bűnösöket, hogy ha rmad izigis meg bünteti őket, — még sem lehet 
szánakodás nélkül érteni, mikor valaki az apja vagy nagyapja huni
ért szenved. —• Politice nézve jó. — Tanúság! — Legyen minden 
betsületes ember hiv a Fejedelméhez, mer t azt az Isten és a Tör
vény tet te az ő fejedelmévé : de meg ne szünnyék hiv lenni egy
szersmind a Hazájához, — mert azt is az Isten és a Törvény tet te 
Hazájává. Nézze egyiket Apjának, a másikat Annyának: s ne félyen 
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osztán se Istentől se ember tő l ! — Ezt tar tom én, ez az én prin
cípiumom! 

A mi a Máttyás [!] Király képét illeti: i r tam a legjobb Kép
írónknak Boér Mártonnak, a ki M. Vásárhelyen lakik, és a ki, a 
mint reméllem, le vészi a kívánt képet. í r tam magának Gróf Teieky 
Ferentznekis, — a kinek fő ügyelete alatt van jure haereditario a 
Bibliotheca. — Ők magok elküldik, úgy reméllem. 

A mü Püspökünk a nagy szentség, nagy zelositás, nagy auste-
ritás, és respective az ezekkel egybe nem férő indulatosság miatt, 
ugy el betegesedéit, hogy megmaradásais kétséges. Sajnállom sze
gényt ! — de heába szóllott az ember n e k i : mert a mit egyszer a 
fejibe vett, attól einem állott, semmi okokat felnem vett. Nagy 
talentumok vesznek el benne, a kimivelődésnek bé fejezése előtt. — 
Jó mondás az : Ne quid nimis ! 

Hát a Kováts munkájára kaptáié praenumeransokat ? Kérlek 
igyekezzél benne. — Döbröntei nem ír nekem; egészszen elfelejtett; 
j ó l lehet dolga ! Csókolom Kedveseidet és vagyok 

igaz barátod 
Cs. M. mpr. 

[K. és h. fa.] 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 26. sz.] 

4388. 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. 

Tisztelt barátom, 

Én Eperjesről jövék tegnap estve 's Biblioíhekádban gyönyörű 
•estvét tölték. Kiviszem Cicerónak Leveleit Wielandtól, 's fordítva 
adom vissza. Ezen pillantatban indulok. Eggy hét alatt ismét Eper
jesen leszek, : s ezen Terminuson ezen kivűl még eggyszer, 's így 
Május olta ö t s z ö r . — 

Sógorom nekem perjuriumot lobbanta szememre, az én tr ium-
phusomra, mert megmutatám, hogy ez & perjúrium n e m p e r-

j ú r i u m. Csókolom a' leghálásabb tisztelettel Ő Nagyságának és 
Comtesse Virginienek kezeiket. Bár Zsenivel tiszteletemet tehessem 
Octóberben Szent Mihályit, minthogy September végéig Eperjes fog 
-elvonni. Légyen á l d á s rajtad, tisztelt nemes lelkű jóltevő barátom, 
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's olly szeretetre : s tiszteletre méltó házadon. Fiadat vezérelje a ' 
leghűségesebb Angyala az ifjúságnak, hogy lélekben és testben épen 
jó'jön imádást érdemlő atyja 's anyja karjai közzé. 

Kassán, Sept. Ml 1824.1 

[Eredetije a M, Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 33. sz.] 

4389. 

Toldy Ferenez — Kazinczynak. 
Kassa, sept. 11. 1824. 

Kovaesóczy vette át Paziazitól Tek. Űrnak nekem szóló cso
móját a Sallust Élőbeszéde példányaival, attól pedig csak nagy későn 
kaptam meg, ez az oka elkésett köszönetemnek. Ez a K . . . 

E hó 2-d. érkeztem Kassára. Nem bír tam szekeret találni 
Űjhelyre . . . Holnap után indulok a Szepességre rokonaimat meg
látogatni, s mert Lengyelországba is be kívánok menni, legalább 
Krakkóig, már nem reménylem, hogy visszaváló u tamban is lát
hassam a Tek. Urat, azért Werfernél teszem le Horátz Ódáit , 2 

melyekkel Virág úr kedveskedik üdvözlete mellett; a Teleki (László) 
képét, melylyel Thaisz; a Resignátiót, melylyel Helmeczy, kik mind 
tisztelik teljes szeretettel, Vitkovicscsal, Horváttal (Istv.), Jankovich-
chal és Kisfaludyval (Kár.) egyetemben. Paziazitól egy levél is van 
a csomóban, 3 aztán egy régi magyar bibliának néhány levele, 
mely Félegyháziénak látszik lenni, mi iránt Tek. Űr véleményét 
bátorkodom kikérni. «Az Új Szellem »-et is ezekhez mellékeltem. 
Kisfaludy főleg azért haragszik ez ostobaságra, mert a Tek. Urat is 
bele keverték, de Kultsárra is azokért, miket egy idő óta irogat a 
neologismus ellen . . . Schiller Leveleit Dalberghez azért te t tem a 
többihez, mert tán az országban sincs. Tavai Bécsben levén, Schaum-
burg által kellett megrendelnem, ott sem ismerték. 4 

[Megjelent a Kazinczy G.-féle kiadásban.] 

1 T. Kazinczy Fer. Ur Levele. Eperjesről jött Kassára Sept. öikén 1824. — 
Dulházy M. jegyzete. 

9 Virág által fordítva. Buda, 1824. — Kazinczy G. jegyzete. 
3 L. a 4386. számú levelét. 
4 Nro 6. — Toldy F. jegyzete. 
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4390. 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. 

Eperjes Septerab. 12d. 1824. 1 

Tisztelt barátom, 

Sietek jelentem hogy tegnap előtt és tegnak Gróf Sztáray 
Imrének pere Gróf Sztáray Albert ellen felolvastatott, és hogy Imre 
azt teljesen megnyer te ; és ezt azért jelentem, mert fel lehet tennh 
hogy ez Ő Nagyságát a' Méltós. Grófnét érdekelhetné, 's igen sok. 
példákból tudom, hogy Ágens és Prókátor késnek a' hírek megkül
désével. A Sententiát holnap már megkaphatom, a' mint mondják. 
De én úgy hiszem, hogy annak megküldése nem lesz szükséges -r 

mert ha Ő Nagysága is áll e' perben, Prókátora azt bizonyosan köz
leni fogja. 

Az én peremben a' Sógorom Prókátora felelni nem akar, mert 
a' Sógorom úgy mond, Pesten van. Azon szavamra, hogy Fiscálisa 
Kossuth itthon maradt , 's az felelhet, tűzbe jöve ez : «Mi közöm 
nekem Kossuthtal ? 2 úgy mond, hiszen ha én azt, a' mit ő külde 
nekem hogy a' perbe tegyem-be, betet tem volna, már tízszer is emendát 
kapék vala.» —• Pedig ez az utolsó replica is olly alacsony mocsok 
és gorombaság, a' millyenre az szorul, a' kinek igazsága nincs ; ' s 
én kénytelen valék a' feleletben megkérni a' Táblát, hogy engemet 
a' Sógorom Fiscálisának hántásaitól védelmezzen, a' Sógoromnak 
pedig adja azt az intést, hogy Fiscálisa' dolgozását minekelőtte a' 
perbe beíratja, mások által tekintesse-meg. — Ez nagy megbántásod 
volna Neked és másoknak, kik, mint a' Don Carlos' Pósája, inkább 
akarnátok gonosztevőknek tekintetni, mint gyengefejűeknek: de való
ban a' Sógorom nem követné ezen istentelenségeket, ha tanult volna 
valamit és ha gonoszságát azzal nem mentené, hogy ő nem tanult. 
Ich muss, denn man sagt mir — ez az ő tulajdon szava ; 's a' ki így 
nem pirul szóllani, azért se piruljon, ha ellenkezője úgy kéméli-meg 
a' mocsoktól, hogy a' szelídebb mocsokkal borítja-be. 

Cicerónak Leveleit elhozám magammal, 's inkább szeretek 
azzal elzárkózni szobámba, mint órákig nézni a' Kávéházban, hogy 

1 T. Kazinczy Fer. Úr levele. Jött Eperiesró'l Sept. 13-ikán 1824 — Dul
házy M. jegyzete. 

a Az eredetiben tollhiba Kossutthal. 
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-a' dákók mint döfögetik a' golyóbisokat a' zöld asztalon. Tegnap 
estve 's ma reggel sokáig gyertyáztam, 's tele í r tam eggy két ívet. 
Reménylem, nem sokára látni fogod az első Kötetet. Szeretném ha 
fél eszt. alatt a' Munka megjelenhetne. A Classiea Literaíúrának 
kevés kedvelőji vannak, noha magát minden annak akarná ta r tan i ; 
's ha a' deák textus a' magyar fordítás mellé nyomtattatik, inkább 
reménylem hogy a' jobb ifjak a' kettőt egymással összehasonlítják, 
és mivel a' fordítás az Originál' értését nekik megkönyíti, a' Magyar 
után a' latint is megolvassák. De hol találunk rá Nyomtató t? A'Horátz 
Leveleit Kis csak félig adhatá-ki, mert a' Munka nem talála 
Vevőket. — 

Most eggy fertály 12re, 's a' levél dél után indul. Fogadd-el 
újabb jeleit örök tiszteletemnek, 's ajánlj az Ö Nagysága 's a' Com
tesse Virginie' kegyességébe. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r. 33. sz.] 

4391 . 

Kazinczy — Dulházy Mihálynak. 

Bizodalmas drága jó Uram Bibliothecárius Űr, 
érdemes barátom, 

Sem estve sem reggel nem látni azt a' barátunkat a' ki ben
nünket hajlékába fogad, elfogadni a' jótétet 's köszönet nélkül állani 
tovább, olly tett, melly a' becsületes emberek előtt nem talál ment
séget, 's én ezt tevém utolsó Kassán létemkor. De mentve leszek, 
h a nem szóllok is, és midőn a' dolgot említem, már megtettem 
mind mentségemet, mind hálámat. 

Sógorom Prókátora nem akar felelni, mert úgymond az ő Prin
cipálisa Pesten van. így akarnak kijátszani. Jó tehát hogy itt vagyok 
-és a' dolgot nyomhatom. 

Tegnap előtt szombaton, Septbr. l l d . buktattatott-meg Gróf 
Sztáray Albert a' Vincze és Imre perében. A' hírt megküldeni Szent-
Mihályra, hogy ha azt tudniok szükség, tudhassák. 

Az Urat Bibliothecárius Urat arra kérem barátságos bizoda
lommal, méltóztassom Fiscális Bálintffy Urat nevemben megkérni, 
hogy megbecsülhetetlen hajlandósága szerint, mellyel erántam kéré
s e m nélkül viseltetett, tartóztassa Majorost a' dolog sürgetésétől. 
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Kallós Úrnál a' Szűcs Dániel Fiscális Úr levele, mellyben jelenti 
hogy Septembr. löd. itt lesz, de a' melly az újabb bajok miat t 
Októb. elsőjéig halada. Várjon Majoros Úr és itt Eperjesen ne tegyen 
újabb lépéseket. Én azon leszek hogy dolgaimat Majoros Úrnak is 
contentumára lehessen elvégeznem, és abban nekem az én régi 
barátom' kedves fija Fiscális Bálintffy Úr nagy segédemre lehet. 
Ez az, a' mire az Urat Bibliothecárius Urat igeri nagyon kérem-
Én magam a' terminus végét itt fogom bevárni. 

Ajánlom magamat nagybecsű barátságába 's maradok szíves 
tisztelettel 

Az Urnák Bibliothecárius Urnák alázatos szolgája 
Eperjes Septbr. 13d. 1824. Kazinczy Ferenczmpr. 

Bezzeg ada nekem Cicero munkát is örömet i s ! 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r. 5. sz.] 

4392 

Kazinczy — Gr. Gyulay Karolinának. 

Eperjes Septbr. 18d. 1824. 

Tisztelt kedves barátném, 

Én ezen Terminus alatt, (Szent István napja olta) harmadikszor 
vagyok itt, 's ma már nyolczadik napja hogy itt vagyok, 's még tíz 
nap leszek, ha bíráim kívánni fogják; mert akkor szélivel oszlik a' 
Tábla. Szörnyű dolog a' mit a' Sógorom teszen, 's már érzi, hogy 
makacssága nem csak engemet ronta-meg, hanem magát is ; felesége 
itt vala eT napokban, koldulgatja a' Bírákat, 's azok vigasztalás nélkül 
hagyák menni. Képzelje Nagysád, édes Lottim, mit teszen nekem 
lenni-el olly sokáig kedves feleségemtől 's gyermekeimtől, 's itt költeni. 
— De Isten neki ; ha most nem, Novemberben megnyerem a' pert. 

Ezen a' héten Septbr. 14d. itt nagy innep vala. Herczeg Bad-
2 s i v i l Lengyel Confoederatus 1770 körűi talán három esztendeig 
lakott itt, 's nagyon szerette a' bőrt és a' templomot. Királyi kincsei 
lévén, eggy közel álló dombon eggy gyönyörű Kálváriát építete. Talán 
14 Kápolna áll itt a' sok hárs, gesztenye, dió fák és apróbb bokrok 
között. Harminczhatezer ostya készült az imfepre. Kimének magam 
is, 's a' sok döfések alatt feljutottam a' legmagasbb tetőre. Bet-

Kazinczy F. levelezése. XIX. 13 
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tent'0 sokaság, mint a' legtömöttebb vásárban. (A' kápolna ajtaja 
felett eggy b a l k o n ) 1 Sok férjfi és gyermek a' dió, hárs és gesztenyék 
ágaira másza-fel, 's onnan is hallgaták a' tót, tovább német, végre 
magyar Prédikátziót, mellyet a' Pap a' templom nagyságú kápolna 
felett két kő oszlopon álló balkonról monda, hova vele együtt férjfi,. 
asszony, lyány és legény hallgatók is másztak. Melly könnyen szakad
hatot t volna le a' balkon vélek! Szerencsére épen magyar Pap jőve-elő. 
Azt a' tót és német nem értette, és így igen hangos sohajtozások 
között imádkoztak. Eggy magyar ember most megszóllak az eggyik 
fa ágáról: 

Tót atyafiak; Kérem kegyelmeteket, légyenek csendesen, hogy 
hallgathassuk az Isten' igéjét. 

Felpillantok rá, ha azt az epithétet az atyafi szó előtt nem mondja e 
pajkosságból, 's nem pajkosságból monda. Ezen a' szent helyen neki 
még a' tót is atyafi volt ; az ellen pedig az igaz magyar protestál. Nagy 
bajjal tar tóztathatám-meg magamat, hogy ne nevessek; Ő Nagysága 
a' Méltós. Grófné ezt bizonyosan nevetni fogja, 's én ezt csak 
azért írom. 

Mikor ez előtt ötven hatvan esztendővel Első Ferencz meg
választalak Római Császárnak, Borsod Vármegye Deputatusokat külde 
Bécsbe, ezen gratulálni. A' feleségem nagy atyja 's Kánonok Gusz-
tínyi eggy szekerén mentek. A' Kánonok még Bécset nem látta, 's 
vasárnap érvén oda, délután, midőn a' sok gebackene Hándel evő 
csoportosan megyén a' Práterbe, ' a' Kánonok el nem tuda állani az. 
ablakból, Török pedig rendeléseket teve, hova hordják-fel párna
zsákjaikat. Látván, hogy a' Kánonok még mindég néz ki az ablakon,, 
kérdi mit cs inál ; 's imhol felelete: 

«Azt nem győzöm nézni, hogy az Ur Isten mint tudott te rem
teni ennyi Németet.» . . . 

. Gyönyörű mondás attól, a' ki később Nyitrai Püspök leve. Azt. 
akar ta talán mondani, bogy m i n e k teremte annyit. 

Édes Lolott,. épen e' pontban üti tizenkettőt éjfélben. Aludjon 
csendesen Nagysád, imádást érdemlő anyjával 's kedves jelen és 
távol való .testvéreivel. — ; De még eggyet; én tegnap reggel 9kor 
megindúlék magam gyalog, 's megjárám a' Sárosi Várhegyet, nem vár 
dombot, hol Rákóczy Ferenczet elfogták, 's hat óra múlva úgy jö t 
tem haza, hogy csak ^ggyszer is le nem ültem. Attól, a' ki Octób. 

1 E szavakat Kazinczy F. kitörűlte. 
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27d. belép a 66dik esztendőbe, ez nem kevés. : S elmondjam e Nagy-
sádnak, hogy egész nap eggy zsemlyénél és két körtvélynél egyebet 
nem evém, pedig a' • fogadóban vagyok szállva, lemehettem vagy 
felhozathattam volna a' vacsorát. Ennyit teszen a' testet, elkeményí
teni, legalább el nem kényeztetni, 's nem eggyformán, hanem vál
toztatások köztt élm, : s néha sokat, néha keveset, néha épen , nem 
enni. Melly hosszú életet élhetnék magamnak, és gyermekeimnek, 
ha a' Sógorom el nem mérgesítette volna életemet, 's sok éjjelemet 
álmatlanul nem töl tetné! Nekem Sophie az életem 1 Angyala ; az ő 
szeretete, és osztán a' toll és papiros minden örömem. Dolgozom, 
hogy felejtsem bajaimat. 

Még eggyszer jó éjszakát, imádott Lotti. De azt ne álmodja 
Nagysád, hogy Széphalmon van, 's én eligazítom. Ha ott volna, lábait 
csókolnám-meg, 's úgy kérném áldását mint Pápámtól. 

Az elmúlt éjjel is keveset aludt öregember engedelmet kér 
a' tinta foltért. 1 — Nem esett rossz végből, azt monda eggykor aj 
Bárczay Ferenez Merdulykája, "s ő Nagysága nevetni fogja az emlé-
keztetést. Szegény Ferenez barátunk sok bajt ér, vagy a' mint 
némellyek mondják, sok bajt csinál magának. Vice Ispán Comáromy 
István öcsémmel öszve zajdúlt minap a' Gyűlésen, 's az neki csinált 
kedvetlenséget. Én épen nála valék. Eggy olly igen jó ember, eggy 
olly gazdag ember, eggy olly szép fiu atyja — mer t a' Bécsieket nem 
ismerem — mi boldog lehetne! 

Harmadikszor jó éjszakát. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r. 5. sz.] 

4393. 

Kazinczy — Guzmics Izidornak. 

Guzmics Iszidórnak Kazinczy Ferenez 
baráti tiszteletét. ' 

Eperjesen, 1824. Septemb. 18d. 

Ebédre menék-ki, 's megszántam eggy magyar embert, ki a', 
tót és német nyelvű konyhabeliekkel, itt a' fogadóban, kínlódott, 's 
kisegítem bajából. Győrből jön, 's két Benedietínust hoz. Megpezs-

1 A levél negyedik lapján esett írásközben tintafolt; erre czéloz Kazinczy F. 
13* 
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dűlt ereimben minden vérem. Kiknek hívják? Nem tudá. Mikor 
mennek ? Mingyárt. Hol vannak ? A' Franciscánusoknál. A' ház ' 
Vendégei vártak, szerencsémre által ellenben a' Barátokkal, de én 
egyenesen mentem a' Refectóriumba. Két társad egymás mellett, 
eggy Franciscánus és eggy Kassai, magyar lelkű Prókátor köztt űle, 
's ez a' Math. Professornak, a' mint belépek, megsugá nevemet. 
Azoknak képeiken öröm súgárla. Lelkemnek ezen zavarjában, 's 
remény és félelem köztt, hogy Te lehetsz az eggyike, alig tudám 
kinyögni a' Ferencz' gyermekeinek, hogy nehezen esik nekik aszta
loknál alkalmatlankodnom, 's most széket fogék két társad előtt. 
Képemet hozák-elő. Ki ismerne arról reám ? Megcsalva látám remé
nyemet. De társaidat láttam, szóllhattam felőled, Endre felől, a' 
Takács' fija felől, 's haliam, hogy ez méltó gyermeke atyjának. 
Bará tom! millyen az emberi szív, és ki ismerheti az t ! Nem téged 
látálak, és még is örültem, még is örülhet tem! Valóban, ha minden 
társaid illyenek, ha Szerzeted mind illy szellemű férjfiakat nevel, 
úgy óhajtom, csak aludjanak az Alvók. Melly igen sajnálom hogy 
elébb nem tudtam-meg i t t léteket; eggyütt evénk vala! !— Mennem 
kellett, vártak társaim. Megszorítám tehát kezeket ; az asztal közttünk 
vala, 's így meg nem ölelhetem, hogy csókomat néked vigyék-meg. 
De ha őket meglátod, csókold-meg Te őket, 's vedd által kézszorí
tásomat. Hogy szeretlek, tudod, de az nékem nem elég; tudd azt 
is, hogy én a' te barátságodban kevélykedem. 

'S mikor jő-el azon nap, mellyen én téged, mellyen én Pan
nonhalmát megláthatom, mellyen Pázmándra mehetek, 's a' Zircz 
és Árpád 's a' két lelkes dal' éneklőjét megölelhetem! Neheztelek 
sorsomra, hogy ettől t i l t ; de Januáriusban pöröm alig ha Pestre 
nem szóllít, legalább azzal fenyeget makacs Alperesem. 'S akkor — 
Pesten meg nem állok. 

Theokrítod kezemben van, vagy inkább kezemhez ért, mer t 
Széphalmon hagyám. Ollykor vevém azt, mikor lehetetlen vala meg
olvasnom ; de élőbeszédedet, 's azon Idylljeit mellyek nekem leg
kedvesebbek, megolvasám összenyommasztó terheimnek, gondjaimnak 
enyhítésekre. Én úgy hiszem, hogy azért te nyered-el a' Marezibáni 
ju ta lmat ; én legalább neked ítélném, ha ellenségem volnál is. 

Én Szent István' napja olta harmadikszor vagyok itt, 's itt 
leszek, valamíg a' Thémisz' temploma be nem csukatik, külömben 
pörömben nem dolgoznak, Alpörösemnek csak a' húzásban állván 
minden idvezsége. Cicerónak Levelei vágynak velem, 's gondold-
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meg, mire vetemedem hatvanötödik esztendőmben! — lefordítám 
az első Könyvet a' Wieland felosztása szerint. Ennek mind fordí
tása, mind Bevezetése és Magyarázatjai megbecsfllhetetlenek; érte
lemmel használá a' franczia fordítókat: de minden nyomon elragadja 
ismeretes áradozása. Nincs eggy sor, mellyet németben is meg ne 
tekintsek, de nem a' németet fordítom, és nem úgy, mint Wieland. 
A' hol a' hely' homálya egyebet kíván, ott abba hagyom Cicerót, 
's elmondom a' mit hozzá érteni kell, 's a' mit Wieland a' sok 
fordítók és Commentátorok után igen jól mond. — De mi lesz 
ebből? Csonkán hagyom e a' Munkát, vagy reménylem hogy még 
végre hajtom. Reménylem e z t ; még tegnap gyalog menék-ki innen 
Sárosra, 's megmásztam a' Vár' hegyét, nem dombját, hol Rákóczy 
Ferenez, a' Második, elfogatott, minekutána levelét Longuevall 
Bécsben beadta, 's vissza jövék, a' nélkül hogy a' hat óráig tartott 
útacska alatt leültem volna. Ennyit tesz el nem kényeztetnünk 
magunkat, 's eggyformán és órára nem élni, és mind az e/eivben 
mind az ansx^vben excessusokat is engedni magunknak. 'S a' 
Wieland' Jegyzéseit és a' Middletonból általvett Cicero Életét for
dítsa más hozzá. — 'S dolgozásom alatt miért nincsen itt a' mi 
Döbrenteink, hadd kérném, hogy eggyeztesse hát össze a' mit Cicero 
mond és a' nyelvvel teszen a' maga szerencsétlen Dialógusával. 
Melly szerencsétlen ember az, a' ki nincs eléggé gyakorolva azokat 
a' Régieket úgy érteni, a' hogy iskolázott Olvasó érti ! melly szeren
csétlen, a' ki bennek csak a' dolgot olvassa, nem a' Nyelvet és azt 
a' hasonlí thatatlan Mesterséget is ! és a' ki midőn ezt teszi, nem 
kérdi magától, mi által marad hátra az új szóllás amaz mellett. 
'S hány Nyelvtanítónk mond egyebet mint azt, hogy a' Magyarnak 
bajusz kell, nem görög pallást, nem Római tóga. 'S az a' mi kedves 
barátunk a' maga gyermekes koszperdjével! mintha nem látná hogy 
a' magyar öltözet a' Hunyadi sírköve szerint is 1400. a' török 
talárishoz hasonlíta, a' félre-vetett mentét hogy a' Spanyol pallást 
után hordjuk, 's mostani nadrágainkat Párizs tanítá szabnunk. — 
De hagyjuk szabadságában a' mi Döbrenteinket; tudod, én csak 
annyiban vagyok Neológus, hogy ezt is szabadnak nézem, de a' 
Neologiát az Orthologiával eggyesíteni akarom. — Élj szerencsésen, 
kedves barátom, tiszteld Endrét, 's a' Takács derék fijának sugd 
ezt mindég: An áoioreveiv etc. etc. Mondjad neki, hogy köszöntöm, 
's kérem szeretetét. Minden örömem jobb ifjaink. 

Eperjesnek gyönyörű Kálváriája van, 's 36,000, az az h a r -
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m i n c z h a t e z e r ostya készült a' Septemb. 14d. tar tot t innepre. 
Cultusotok engem Hellászba 's Rómába teszen által, 's én azt 
tudom is, akarom is sok oldalairól tekinteni. De nem engedném-
meg, hogy itt 's ekkor gyónások történjenek ; képzeled miért. — 
Magam is kimentem. Az igen sok kápolnák bokrok és fák köztt 
állanak, 's a : tetőn van az eggyik legnagyobb templom. Nem gon
dolák vele hogy csaknem betörék oldalbordájimat. Mint Zachéusz 
— vagy ki is volt az — úgy másza-fel a' sok férjfl a' vén dió, 
gesztenye, hárs ágaira. 'S most a' balkonra lépe eggy pap ; körül
fogva férjfiakkal, asszonyokkal, 's elkezdé a' Magyar Predikátziót, 
floseulusokkal, de épen nem rosszul. A' tót és német nép imád
kozott, 's a' sok felsóhajtás megszaggatta a' Pap ' szavát. Közel 
hozzám eggy hallani-akaró Zachéusz felkiálta: 

Tót atyafiak, kérem Kegyelmeteket, légyenek csendesen, hadd 
hallhassuk az Isten' igéjét. 

Felpillantok rá, hogy az első szó nem pajkosságból jöve e ki 
száján ? Nem; a' kegyesség vele még a' tótot is atyafinak tekinteté, 
az ellen pedig sokan protestálnánk. 

Midőn Ferencz Császár, a' mi kedves Theresiánk jó férje, 
Római Császárrá választaték, Borsod Vármegye Követeket külde 
Bécsbe, örvendését bemutatni . Eggyik Követ a' feleségem nagyatyja 
volt, a' másik Kánonok Gusztínyi, később Nyitrai Püspök. A' Kánonok 
ekkor látá legelébb Bécset, 's el nem tuda mozdulni az ablakból, 
a' Szarvasnál. Török hordatá a' párnazsákokat etc. etc. mert Bécset 
sokszor látta volt. Feledém mondani, hogy ez Vasárnap történt, 
mikor a' rántott-csirke' evőji nagy sokaságban mentek a' Práterbe. 
— Török, látván a' Kanonok elmerűlését, megszóllítá. Az nehezen 
tuda feleszmélni, 's imhol gyönyörű felelete: 

« A z o n c s u d á l k o z o m , h o g y a z I s t e n m i k é n t t e -
r e m t h e t e e n n y i N é m e t e t . » 

Ha a' miként alatt ezt érté : minek — úgy a' szó megérdemli 
hogy ne feledd és ne feledtessd. Én ezt örömest teszem. 

[Eredetije a sz. Benedek-rend pannonhalmi könyvtárában.] 
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4 3 9 4 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. 

Eperjes, Septbr. 20d. 1824. 

Tisztelt barátom, 

Nem tudom, van e szükséged tudni vagy nincs : de minthogy 
a' dolog Sógorodat illeti, inkább akarom elmondani a' szükség
telent, mint ollyat hallgatni-el, a' mit tudnod talán haszná l : egyedül 
a r ra kérlek, ne hidd, hogy az illynemü csapások jelentése nékem 
örömemre lehetne: — a' Bírák a' mai ülésben Sógorodat két adós
sági pőrében megbuktaták. Mennyi a' summa, nem tudom, de igen 
hogy mind a' kettőben Báró Sennyei a' Felperes. — A' mint ez 
az én jelenlétemben beszedtetek, eggy valaki megszóllak, hogy ő 
ismét a' jövő terminuson fogja a' Grófot megbuktatni eggy hasonlólag 
adóssági perében. — Ezt annál inkább kötelességemnek ismerem 
bejelenteni, mert tudom hogy Ö Nagysága a' Mélt. Grófnénak is 
lesz nem sokára pöre ellene. 

Én még is itt vagyok, "s alkalmasint híjába, mert a' Sógorom 
Fiscálisa nekem kimondá tartalék nélkül, hogy ő ugyan ezen a' termi
nuson nekem felelni nem fog, akármit csináljon [!]. Megértvén, hogy a' 
Mélt. Gróf Praeses panaszomat az Ülésben előadá, és hogy ott meg
hagyatott hogy Beferensem a' pört hozassa-el, hirtelen elkezde dol
gozni eggy Replicát, de előre elmondván, hogy ezt a" jövő termi
nusig félbeszakasztva hagyja, hogy most sententiát ne kaphassak. 
A' tavalyi Május 26dika olta csak e g g y r e p l i c á t kaptam, ha 
azon öt sorból állót oda nem számlálom, mellyel Január 21d. 
Revelatióját béadá. 'S midőn vele erről panaszkodva szóllottam, 
azt feleié, hogy Successionális pörben 16 holnap alatt elég eggy 
replicát adni. A' hántáson felül még ingerel. 

A' Sógoromat elrontja makacssága és ezek az ő Prócátorai. — 

Non te nullius exercent numinis irae, 
Magna luis commissa! — 

ezt í r tam én Töröknek eggy két esztendő előtt, midőn Szalárdról, 
midőn azt nem vára, kiesett, :s visszajőve Kázmérba, hol két esz
tendei jövedelmét Fiscálisa csaknem egészen elvendégeskedé. — 
Harmadnap olta itt az a' hír, hogy neki s z á z e z e r forintot fizet 
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Gróf Erdődy Ónodért, papiros pénzben. Én csak azt várom, hogy a r 

hírt valónak tudhassam, 's azonnal megszóllítom, hogy a' mit Ónod 
a' leányok' pénzéből elnyelt, adja-ki. Mind Pászthót elnyelte, mind 
Sávolyt, 's mind Pászthó, mind Sávoly B. Wécsey Susána által 
jöve-bé a' Török házba ; ezek eránt kezemben a' kérdést nem szen
vedhető bizonyságlevelek. Pászthó 68,000 fntot, Sávoly 58,400 fntot 
kíván vissza Ónodtól, 's pengő pénzben. Ezen 126,400 fntnak fele 
63,200 fntban a' vak Törökre mégyen által, a' másik fele a' Lajos' 
három gyermekét illeti. A' vak Török ki van fizetve, most Pepi 
fizetteté-ki magát. Feleségemre 52,666 frt. 40 xr. esik papiros 
pénzben. — Nem jobb volt volna e Pepinek a' húgaival szépen 
bánn i? 's mit nyert vele hogy makacskodot t? Elrontá mind őket r 

mind magát. De a' makacs mindég így jár, 's rendes hogy a' t a n u 
latlanul maradt ember mindég makacs is. 

A' Cicero' Leveleinek első könyvével készen vagyok. Most azt 
fordítom a' mit Quintushoz íra, de petitioné Consulatus. Én meg
vallom, sokkal inkább szeretem azokat a' Leveleit,, mellyek mintegy 
kipattanának lelkéből, mint ezt, hol magát parádában mutogatja,. 
Wielandot Mesternek nézem a' fordításban, 's ő, ki Mongault és 
Goujon 's mások után dolgozott, nékem sok elakadásimban ismét 
igen kedves Vezérem ; azt mindazáltal csak szabad kimondanom, 
hogy az a' neki tulajdon áradozása őtet; sokszor hfiségtelenné tette 
Cicero eránt. Igazán jegyzéd-fel sok helytt ólommal a' könyv' szélére, 
hogy nem jól beszéli. 

Tizeneggyet elütötte, 's álmos vagyok. Bár valaha a lhatnám ! 
Sok éjszakámat töltöm itt álmatlanul. Aludj te csendesen, tisztelt 
ember, kedves barátom, aludj gyönyörűséggel, 's Ö Nagysága, a' 
Mélt. Grófné, 's- a' Zseni . Principálisnéja 's kedves két fiad, és a' 
távol való kedves Utazó! — Élj szerencsésen! 

örök tisztelőd 
Kazinczy Ferenezmpr. 

í r tam e, hogy midőn Sept. 18d. magam is feljuték nagy 
nehezen a' Kálvária felső kápolnája elébe, hol épen akkor ta r tá 
eggy Pap a' Magyar Predikátziót a' Baleonról, eggy Magyar ember, 
ki a' nagy diófák ágaira felmászott, neheztelvén, hogy a' tótok 
szörnyű hangos felsohajtozások miatt a' Predikátziót nem értheti, 
így ki.álta., le a' dió, hárs vagy gesztenye ágáról: T ó t atyafiak, 
kérem Kelméteket, légyenek csendesen ; hadd hallhassuk az Isten 
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igéjét. — Felpillantok az emberre, ha azt az epithétet nem gono
szul tette e az atyafijaié e lébe ; de nem. Olly szomja vala a 
lelki forrás' itala után, hogy haragba jött a' tót atyafiak ellen, kik 
tótole ugyan, de atyafiak is ; de a' mit a' Debreezeni ember cum 
solenni protestatione hallott volna. 1 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában. M. írod. Lev. 4r. 33. sz.] 

4395. 

Kazinczy — Kis Jánosnak. 
Eperjes, Septemb. 23d. 1824. 

Édes barátom, 

Pirulva jelennék-meg előtted hogy olly régen hallgatok, ha 
bajaim, ha ezer gondjaim nem kelnének mentségemre, ha szeretetem 
felől kételkedhetnél, és ha barát i bocsánatodra számot nem ta r tha t 
nék. Ki vagyok forgatva életem' csendes rendéből egészen, és mintha 
meg volnék varázsolva, hogy magam is kínozzam magamat, minek
utána részint a' gonoszság, részint a' sors gyötör, ott sem szedek 
vigasztalást és erőt, a' hol azt bizonyosan találnék. — Talán a' 
Magy. Kurír' eggy Jelentéséből érted, hogy testvér öcsém Dienes, 
eggykor Vice-Ispánja Biharnak, később tituláris Gonsiliárius, April. 
30d. megholt,. 's nekem hagyá közel ötvenezer forintjába került, 's 
3525 • ölnyi tágassága udvarát 's házát, de adósságival. Azok 
27000 fntra mennek, 's ki vészen most negyvenezeres h á z a t ? Le 
kellé tehát mondanom a' reményről, 's általeresztém azt gyermekei' 
anyjoknak, ki felesége nem volt. Mint konyult volna meg te rhem, 
ha ott remélhettem volna va l ami t ! 

Én Aug. 20d. olta harmadszor vagyok itt, 's most két hétig 
eggy végtében. Sógorom hamisan esküdt-meg a' törvény előtt ; két 
levelemben kértem, hogy ne kényszerítene illy váddal kelni felesé
gem' testvére ellen. Nem haszná l t ; nem voná vissza ; 's talán azért 
mert Prókátora nem engedi. Úgy hitte, elég lesz, ha vissza adja a' 
kölcsönt, 's engem vádol ugyan-azon gaz és undok te t te l ; de ket
tőnk köztt az a' külömbség, hogy ő maga sem hiszi hogy én és 
feleségem pejerálánk, mi pedig igen felőle. Higyj nekem, édes ba rá 
tom, nagy részét az ő bántásinak én abban találom, hogy maga 

1 T. Kazinczy Fer. Ur levele Eperiesrűl. Jött Sept. 21ikén 1824. — Dulházy 
M. jegyzete. 
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kényszerít vádjára. A' pert azonban elvesztenem lehetetlen : de nekem 
várakozni is keserves. 

. Térjünk egyébre. — Óhajtanám hogy Zrínyimet Hébében olly 
örömmel olvashatnád, mint én olvastam ugyan-ott Julisodat. Irigy
lem erednek azt a' szerencsés ömledezését, -s pirulva vallom, hogy 
•én azt a' Románczot írni Eperjesért sem tudtam volna. Rímes ver
set írni nekem kővágás. Zrínyit Igaz és a' Bécsiek, sőt itt is sokan, 
nagyon megkedvelek ; de ők nem az én dolgozásomnak adják java-
latjokat, hanem a' tett ' nagyságának, 's ezt, ha ugyan józanon vagyok, 
nekem nem kell felejtenem. Most, mintha felejthetném, hogy eggy 
holnap múlva belépek 66dik esztendőmbe, és mintha sok el 
nem végzett dolgaim nem volnának, a' Cicero' Leveleinek fordítá
sokba fogtam, 's itt töltött üres időmet annak a d á m ; az első Könyv
vel készen vagyok. Wieland mesteri kézzel fordítá, de áradozásai 
minden nyomon elkapják; én az eredetinek praecisióját keresem, 
a' hol azt keresni kell, 's azon vagyok, hogy Olvasóm lássa, Cicerót 
fordítám e, vagy Wielandot. A' Cicero' Életét és a' Jegyzéseket 
dolgozza majd a' ki rá-ér ; én azt tenni nem fogom. 

Sallusthoz dolgozott Élőbeszédemet sokan nem szeretik, 's ezek
nek számokban van a' mi Döbrenteink is, ki szerencsétlen órában 
dolgozott Dialógusa által arra tanít bennünket, hogy a' Magyarnak 
bajusz kell ; de némellyek, kevesen, de nagyon, nem csak szeretik, 
hanem többet is cselekesznek, 's nekem elég a' kevesek' javalása. 
Én mindent szabadon hagyok menni a' maga útján; hiszen örök 
leczkém az, hogy az eggyszínűség nem tökély, hanem hiba, a' mit 
a ' íranczia nyelv erőtlen kedvessége, össze hasonlítva a' görög és 
latin erővel eléggé mutat . Velem azok ellenkeznek, a' kiknek ki 
merem mondani hogy nekik kedvesbb a' Ruaeusz' nyelve mint a' 
Virgilé, sőt ezt meg sem értik. De eluntam a' birkózgatást vélek, 
's magokra hagyom, kivált midőn olly faragatlan és epesaras embe
rekkel van dolgom, mint a' Faludi Verseinek Kiadója Linczben, 
Felső-Ausztriában. Nem átallom kimondani, hogy nekem az az ő 
ampulláit beszéde, és az a' mesterezés, mellyet úgy viszen, mintha 
tripószon ülne, épen úgy kiállhatatlan, mint az Aspásia' prózája. 
Azt a' görög leányt ezek az én Ultráim behalmozák üveg kláriz-
zsal 's nem gondolnak vele ha az üveg is, csak halmozva álljon, 
's sikoltsanak színei. De ez az Aspásia olly Versezeteket ada az 
•oláh czifra mellett, a' millyet Batsányi talán még nem ada ; 's mi 
lehet idővel ebből a' Kovacsóczyból, Bajzából, Vörösmartiból ! 
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Élj szerencsésen, édes barátom, 's szeress megszűnet nélkül. 
Octóber' 27dikén mutassd-be te is könyörgésedet barátod' életéért, 
mellyre az ő hét gyermekeinek szükségek van. Multum te amamus . 

[Eredetije Kis Gyula birtokában.] 

4396. 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. 
Eperjes Septemb. 26d. 1824. 

Tisztelt barátom, 

Levelem rövid, de kedves lesz előtted, mert azt a' hírt hozza, 
hogy Báró Prényi Zsigmond, Beregben, Péchy János Sárosi és Mára-
marosi Administrator Kir. Commissáriussága előtt t e l j e s e n t i s z 
t á n a k találtatott, úgy hogy csak eggy czikkelybén is nem vádol-
tathatik. Ezt én a' leghitelesebb hír után í rhatom Neked. 

E' terminuson csak holnap lesz ülése a' Táblának; az én 
perem submittálva van ; mind Védelmezőm, mind magam szinte az 
alkalmatlanságig já r tam a' Mélt. Gróf Praesesre, 's kértük, vétetné-fel; 
Sept. 21d. olta a' per mindég előtte áll a' zöld asztalon; de fel nem 
vétetek, és rettegek, holnap sem fog. Az én igazságom el nem foj-
tathatik, de a' Sógoromnak szabadság adatik kínzani engem és még 
tovább rontani. Tűröm, mert tűrnöm kell. Dabit Deus his quoque 
finem. — Élj szerencsésen, édes barátom. Ajánlj kegyességébe Ő Nagy
ságának a' Méltós. Grófnénak és Comtesse Virginienek. 1 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 33. sz.] 

4397. 

Kazinczy — Toldy Ferencznek. 
Eperjes, Septemb. 27d. 1824. 

Édes barátom ! 

Jól esett hogy Széphalomra szekeret nem kaptál ; én az egész 
Septembert itt töltém perem miatt, haszontalan' ugyan, mert minden 

1 T. Kazinczy Fer. Úr levele. Jött Eperjesről Sept. 27ikén 1824. — Dul
házy M. jegyzete. 



204 4397. Kazinczy — Toldy Ferencznek. 1824. 

sürgetésem mellett, fel nem tudám vétetni, de annyiban nem haszon
talan, hogy Novemberben annál inkább fogom kívánhatni, hogy 
döntessék-el. Istentelenség a' mit eggy hét gyermekű atyával a' 
Sógorom tészen, 's még ingerli fájdalmimat, 's velem ok nélkül köl
tet, holott a' nehéz időket az igen gazdagok is érzik. 

Kedves vala nekem tőled hallani, hogy az én tisztelt barátom 
Horvát meg vala lepve ajándékom által. Mind eddig azt sem tudám, 
hogy az kezéhez ért. Bár kiadná, még pedig glosszájival. — Erdélyi 
Leveleimet 's Sallustomat 's a' Cicero' Leveleit Novemberben Pesten 
fogjátok olvasni, még minekelőtte azok a' Bécsi Censor' kezeibe 
jutnak. 

Örvendek, hogy az olly fejeknek mint te, Sallusthoz írt Élő
beszédem megnyeré javalását. Reménylet tem azt, 's valóban több 
javalja mint reménylettem. De mit mondasz arra, hogy eggy olly 
férj fi, mint az én Döbrenteim, nem csak nem javalja, sőt még elrémít, 
's fedd, és dorgál ? Kénytelen valék neki megírni, hogy azok után 
a' miket nekem ír, nem gondolhatok, egyebet, mint azt, hogy neki 
kedvesebb a' Ruaeusz' nyelve mint a' Virgilé, és hogy ő, ha Virgilt 
neve nem védené, azt a' nyelv t ö r ő Virgilt még meg is korbácsolná, 
mivel az a' Róma' nyelvét a' graecismusokkal eltarkázta. Én feltet
tem magamban hogy ezeknek az érteni nem akaróknak, de tanítani 
akaróknak, többé nem felelek: de Döbrenteinek kellé felelnem, 's 
nem lehetetlen hogy nyomtatásban is fogok. Az az Új Szellem, és 
az a' Batsányi! Az elsőbbre az minden jegyzésem, bogy tréfája 
hosszú; a' Linczi Aristarchusz' izetlenségeire pedig, hogy szeretem 
hogy ő beszéli úgy. A' dühös ember maga adja nekem a' legszebb 
elégtételt. 

Hogy engem Kisfaludi Károly szeret, azt nagy örömmel hal
lom. Majd ha Pesten lészesz, mondjad neki, hogy én az ő barátságát 
életem' legszebb szerencséji közzé számlálom. — 

Én indulóban vagyok haza. Soká múlat tam itt, 's alig várom 
az időt, hogy kedves feleségemet 's gyermekimet meglássam. 

Nem rekeszthetem-be úgy levelemet, hogy el ne mondjam 
neked ítéletemet Aspásia felől. Gyönyörű Versezetek vannak benne : 
de, barátom, melly oláh czifrájú ez az Aspásia ! Melly badar beszéd 
mingyárt az Előszó. Mi az a' JceUemJcecs? az a' szettemgyümölcs? 
Kell e az ? Mi vagyunk okai, hogy a' Döbrenteiek bennünket Nyelv-
t ö r ö k n e k nevezgetnek. Az oláh leány nem gondol vele, ha keblét 
üveg klárizs ékesíti is, csak halmozva álljon és csillogjon, 's illyen-
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nek nézem Aspasiátokat. Verseitek azonban felejteti[k] velem az 
üvegklárizst ; azok gyöngyök és- gyémántok. 

Én kevés napok alatt Biharba megyek-le, 's bár otthon legyek 
mikor Széphalomra jössz. Kassán megtudod Dulházy Úrtól, kihez 
•elvezet Werfer, ha otthon, leszek e. Nem szeretném ha hijába fárad
nál. Élj szerencsésen. 1 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 134. sz.] 

4398. 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. 

Tisztelt barátom, 

Én Mihály napját Kassán töltöm, mert úgy kívánják bajaim. 
Holnap érek haza, minekutána Eperjesen három hetekig hiába űlék 
Ha ott postára tegnap tett levelem későbben menne kezedhez mint 
ez, örvendj annak megérkezéséig is azon hírnek, hogy Báró Prényi 
Zsigmond, Péchy János Sárosi Administrátornak vizsgálása alatt, 
t e l j e s e n t i s z t á n a k találtatott, s eggyétlen eggy váddal sem 
terheltethetik. Ezt nekem így monda Roskoványi volt V. Nótárius 
Űr, ki ezen Commissióban Péchynek Actuáriusa volt. 

Itt küldöm a Víz és Bor felől írt lelkes dalodat, nyomtatásban. 
Ha azt Igaz neked is megküldötte volna, méltóztassál ezt nekem 
visszaküldeni: ha meg nem küldötte volna, tartsd-meg. — Élj szeren-
•csésen. Ő Nagyságának a' Mélt. Grófnénak és Comtesse Virginienek 
kezeiket hálás tisztelettel csókolom. — 

Kassán, Sept. 29d. 1824.2 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r. 33. sz.] 

> nro 7. — Toldy F. jegyzete. 
2 T. Kazinczy Fer. Úr levele. Jött Sept. 29ikén 1824. — Dulházy M. 

jegyzete. 
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4399. 

Guzmics Izidor — Kazinczynak. 
Kazinczy Ferencznek 

Guzmics Iszidór 
idvezlését. 

Sőt épen én retteghetem leginkább a Te erántami beszéllő nyilt-
szívűségednek elnémulását, kinek leveleid annyira oktatók, olly gyen
gén érintve intők, s minden szépre szépen képzők. De nem a Te vét
kedből, mit rólad gondolnom annyi volna, mint Téged nem ismernem; 
mint inkább a természet vas utjának tapasztalt keménységéből szár
mazzék aggságom: hogy azok a szép tollú kezek, csüggedve mun
kálni nem szűnő lelkednek szüntelen parancsai alatt ne talán utóbbi 
szolgalatjukat felmondják. — Ha szivemért szeretsz, nem csalatkozol: 
az Te veled előbb tele volt, mint tőled ismertetve; érzi ez a Te 
méltatlan terheidet, és — mert nem könnyíthet rajtok — sír. De a 
Te nagy lelked alacsonyságnak hajolni nem fog; 's az ég könyörülni 
fog, 's nem lész oda. 

Én itthon ülök, várva Téged, 's kérve az eget, hogy Sógorod 
elég rossz legyen Téged Pestre idézni, 's jó, velem láttatni, öleltetni. 
beszélhetni. — Tegnap nálunk volt Sztánkovics, Győri Kanonok, a volt. 
Herczegi Püspöknek mindene, 's nekünk a papságból kevés barát ink 
közzül, mint eddig hinnünk engedi, eggyikünk [!]. A szeretetre igen 
méltó Férfiú, mindent magához vonzó, szép eszű, nagyobb ítéletü, mint 
tanultságú, egyenes, nyilt szívű, minden feszesség nélkül : bará tom
mal, Pesti iskolás társammal, Vurda Károllyal, a Theologiának Doc-
torával, s tanítójával. Ebéd után szobámban gyűlénk össze, hol Sztán
kovics képedet látván kérdé, kit ábrázol az ? Megmondani. Hozzá 
közelített, és sokáig szemlélt. Téged tart, ugy mond, a legszeren-
csésb Fordítónak, ki az eredetit sokban felmúlod ; és Göthét említé, 
és Gessnert; s Berkedet, az igen kevesektől ismert becsű Berket. 
Örvendett, hogy vagy csak képedet is láthatá. Az ellened szórt vádokat 
i n e p t i c l a m o r e s névvel nevezte. Öröm foga el minden tetemi-
met, 's nem szólltam; de mikor ment, kétszer csókoltam össze : : s 
megmondám, hogy a második értted volt. Megigérteté velem, hogy 
ha jősz, hírűi adom néki, hogy jöhessen ő is ; 's én az édes ígéretet 
örömmel tevém. Vurda ez előtt két héttel is volt nálunk, tanúja egy 
tüzes disputának emez mondásod felett: kevély mindenektől értetni 
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A vitát Győrött, a Seminarium asztala felett, hol Sztánkovics a. 
Rector elbeszéllé, az öreg spirituális, Pauer, kmél talán első magyar 
könyv a vallási eggyesülés, védelme alá vette, azt hogy t. i. ő azt jól 
érti, és tetszik neki. NB. a nagy magyar azt érthetetlennek monda. 
Bajuszos magyar! 

A Sz e 11 e m e t olvastam, mert akar tam tudni, mennyi észszel, 
is ízzel legyen irva. Horvát Endre csak hosszú kérésemre tudá magát 
megolvasására határozni. Kérem őtet, hogy ő, kit az egész magyar 
világ orthologosznak tart, tegyen egy komoly feddést közönségessé 
az illyen mocskos, gyalázatos vadságok ellen ; hogy az orthologo-
szok gyaláztatnak az efélék által meg, illy otrombaságot nézvén el,, 
's hagyván helyben hallgatásokkal- A gúnyoló Mondolatnak volt egy 
haszna : uj szótárt nyújtott kezünkbe, mellyben ha sok van is haszon-* 
vehetetlen, van sok jó is. — Aspásziát nem láttam. Döbrentei Ely-
seumjáról már i r t am; azt is, hogy neki eránta szót tettem ; de a 
levél, talán szerencsémre, visszajött, minthogy Döbrenteit Pesten 
nem kapta. Döbrenteit megbántani nem akarom, de sajnálom, hogy 
ő kezd olly feszes lenni. 

Édes Kazinczym, a Te míved, bár hol s miről jelenjék az meg, 
mennyire lit terátúránk hőseit ismerem, mindenkor Koszorú fog lenni, 
ha német censor nem mondja is. A hozzá értők tudják, mi Kazinczy 
nekünk. Te rontasz, s építésed ragyog; ellenid rontani akarnak, de-
építni sem akarnak, sem tudnak. Már mondtam : A ki azt hiteti-el 
magával, hogy nálunk minden legjobb, az bennünk tovább vinni nem fog. 

Ha az Erdélyi Püspök ugy papola, mint a Kurir után irod, 
akarnom kell, hogy minden papoló ugy papolna. Nincs is nagyobb 
hibánk, minthogy az igazságot az igazságnak méltóságához képest rit
kán tudjuk feladni. Hogy az Eggyesülhetés felől abba hagyánk beszé
dünket, magam is aka rám: in generalibus maradni kínos, és haszon
ta lan ; különösségekre kettőnknek kettőnk közt ereszkednünk nem 
különben haszontalan: mi ketten bizonyosan megeggyeznénk, de közön
séges nép-religioról van szó! Itthon ültömben, s rád várakozásom 
idejében az E g g y e s ü l é s I d e á j á t , és S z i k s z a i U n i ó j á t vettem 
fel, hogy felfedjem gáncsaikat, 's megismertessem érdemeiket. Igy 
fogjuk egymást közelebbről ismerni ; igy fogunk egymás eránt sze
retetre, bizodalomra gyúladni; és az eggyesülést észrevehetetlenül 
eszközölni. Az eggyesülés dolgában kiadott írásoknak tulajdonítom 
én Vurum Püspök Pastoralissát is, reméllem, hogy még több ollyant 
fogunk olvasni. 'S majd ha az Idea és Szikszai gondolkozásaik meg-



208 4400. Kazinczy — Dulházy Mihálynak. 1824. 

szűnnek vétkek lenni, a közfal is lerogyik. De ha te nem jősz is, 
az Unió nem oly veszedelmes portéka, mellyről irni vétek lehessen. 
Te kevéssel sokat fogsz mondhatni, s én mondásodat fogom hasz
nálni tudni. Rút dolog, édes barátom, egy szép nemzetnek annyi 
tekintetben megszaggatott erővel erőtlenkedni. Mennyi energiát nyerne 
a vallási eggyesülés által csak a nevelés is, hogy többet ne mondjak 

Ne édes barátom, ne emészd magadat szerencsétlenséged képei
vel. Nőd, kit Te szeretsz, szeretetedben tudja feledni, legalább békével 
viselni bajait : s gyermekid eleget nyertek, hogy attyok Te vagy, Te 
nevelőjük, A többit bizzd a gondviselésre, megtévén magad a mit ön 
erőd, s barátid segítségekkel tehetsz. Hiszem, s adj hogy Theokrit 
E ü s z t h e n e s z e - k é n t tiszteltessél, segítéssel tehetős barátid által. 

Kultsár megbosszulá magát Theokritomon a leültetett Istenes-
ségért. Én a bosszút bosszúval fizetni nem szeretem. De hozzá három 
epigrammát irtam, mellyek, minthogy sajtó alá nem mennek, álljanak 
hozzád irt levelemben. 

Kultsár Istvánhoz, 

Ki néhány szavaimat éretleneknek, hangmértékemet önkényesnek 
kürtölé. 

1) P i s t a csak é r e t t e t szeret, é re t lenét k ivet . í g y h á t 
É r e t t e t nem fog P i s t a h a r a p n i soha. 

2) Még csak P i s t a valál , é re t len gyermek, ha ekkor 
Ölne-meg a dajkád, P i s t a megérn i fogál ? 

3) Önkényesnek h ivád hangmérséklésemet , I s t v á n : 
Önkényül mondod, nem tudod adni okát . 

'Te majd olvassd-meg Theokritet, s ítélj. Élj szerencsésen, s gyakran 
i r j , haszon nélkül egy leveled sem marad. 

[K. és h. n.] 

[Eredetije a sz. Benedek-rend pannonhalmi könyvtárában.] 

^ ; 4400. »I { • Ü 

Kazinczy — Dulházy Mihálynak, 
Különös bízodalmú Drága Jó Uram Bibliothecárius Ur, 

kedves barátom, 

Ne rettenjen-meg az Ur a' hírre, de a' dolog nincs külömben; 
•én alig ha halál fija nem vagyok. Tüdő gyuladásba estem, "s hólyag 
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húzót raka rám feleségem, de annak nem leve haszna. Elromlott 
gyomromat sem lehete még eddig helyre hoznom, sőt csak enyhí
tenem i s ; 's tegnap dél u tán ki lele a' forró hideg. Ha az Isten 
nem könyörül rajtam, hagymáz lesz a' vége, 's akkor elmasírozok. 
Ez idén Octób. 27dikén léptem volna 66dik esztendőmbe, de ha 
N e r v e n f i e b e r lesz belőle, azt ugyan el nem érem. Ha az Urat 
nem látnám többé, fogadja-el köszönetemet, megbecsülhetetlen barát
ságáért. Comtesse Virginienek megírom a levelet, 's itt hagyom, 
hogy küldjék-meg neki árváim, majd ha nem leszek. 

Édes barátom, Szűcs Dániel Ur és Kalós barátunk kárt tettek, 
nem hasznot. Minthogy Szűcs Ur nem tudta, megcsináljuk e itt a' 
Contraetust, elijeszté Majoros Urat. Engem is elijeszte azon hírrel, 
hogy Fiscális Bálintffy Ur Majoros Urnák kiadta az Assessor Tek. 
Péchy Úrhoz szóllott levelet, és a' Tractátusunk exemplárját, melly
nek utolsó pontja az, hogy eggy holnapig elvárakozik, csak ezer ft. 
letétessék akkorára. Már most légyenek az Urak rajta, hogy Bálintffy 
Űr a' Tractátust és a' Péchy Assessor Urnák szólló levelet vegye 
ismét kezéhez, és azt holnap reggel vagy ez az ember, vagy más 
csalhatatlan alkalmatosság még holnap az az Octób. 3dikán meg
adja Tek. Péchy József Assessor Urnák, hogy az az Ur ide meg ne 
induljon. Az Ur, Kalós és Bálintffy Urakkal tegyen-meg mindent, és 
h a Majoros nem akarná a' leveleket kiadni, Bálintffy Fisc. Ur és az 
Ur áttestálják hogy illy Tractátusra lépe velem Majoros. De az 
Istenért, nem kell halasztani, mert az Assessor kijő. 

Itt küldöm a' Szűcs Dániel Ur Tractatusát is. De minthogy ez 
ná lam párban meg nincsen, 's olly gyenge vagyok, hogy azt le nem 
í rha tom; kérem az Urat írja-le, és vidimálja Bálintffy Úrral eggyütt. 

Édes barátom, tanácskozzék az Ur Fiscális Bálintffy Úrral, és 
legyen rajta, hogy baj ne érjen. 

Az Ur tiszteletemet érdemlő Kedvesét a' legszívesebb tiszte
lettel köszöntöm. Éljen szerencsésen. Octób. 2d. 1824. 

örök barátja 
Kazinczy Ferenczmpr. 

Szűcs Dániel Ur hibának vevé, hogy le nem írám a' Kassán 
•csinált Tractátust. De Majoros és Bálintffy Urak későn jövének, 's 
én beteg vol tam; nem volt időm rá. 

Az Assessor Péchy Urnák szólló levelet olvassa-meg Bálintffy 
Ur 's pecsételje-be az Ur, 's indítsa-el, hogy holnap Eperjesen legyen. 

Kazinczy F. levelezése. XIX. 14 
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Ha nem lesz bizonyos alkalmatosság, vigye-el ez az ember. — 
Bálintffy Ur pedig áttestálja a' levélben, hogy Majoros eggy holnapi 
respiriumot enged. 1 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 5. sz.] 

4401 . 

Kazinczy — Rumy Károly Györgynek. 
Széphalom, den 3ten Octób. 1824. 

Nicht unmöglich, mein theurer Freund, dass Sie hier mein 
letztes Schreiben erhalten ; ich schwebe in einer gefáhrlichen Lungen-
entzündung zwischen Lében und Tod. Beklagen werde ich mich 
nicht können, wenn ich auch abgerufen werde ; kurz habe ich nicht 
gelebt; den 27sten October werde ich in mein 66stes J ah r ein-
getreten seyn: aber meine armen Kinder brauchen mich noch. Seit 
St. Stephani, den 20sten August, war ich dreymal in Eperjes, und 
das drittemal 18 Tage in einem fort; ich drang auf die letzte En t -
scheidung meines Prozesses; dieser lag 7 Tage an der grünen Tafel; 
aber meine Schwágerin brachte es durch ihre Weinereyen so weit, 
dass man ihr wenigstens Frist liess, weil ihr Mann in Pest sich 
aufhált, und es ihr unbillig schien, ihn abwesend zu convinciren.. 
Lebe ich, so bin ich im November bis Weihnachten, wenn es nöthig 
ist, da, und werde die Sachen mit Feuer betreiben. 

Mein Schwager zwang mich ihm im Processe ein doppeltes 
p a r j u r e vorzuwerfen. Ich bat seine Frau mich dazu nicht zu zwin-
gen; ich schrieb mit meiner replique einen Brief an seinen Advo-
caten, in welchem ich diesen bat, die replique meinem Schwager 
gleich mitzutheilen, damit ich, wenn er thut was Biliigkeit fodert [!], 
die replique ausstreichen kann. Der schwache Mensch befolgte den 
Rath seines Fiscals, und glaubte besser zu thun, wenn er das dop-
pelte parjure mir zurückgibt; und so wáre er und ich vollkommen 
gleich, wenn hier der Unterschied nicht wáre, dass ich überzeugt 
bin und es beweisen kann, dass er falsch geschworen habe, er aber 
vollkommen weiss, dass ich nichts als Wahre s gesagt. Nun glaubte 
sein Herr Fiscal Kossuth am bestén zu thun, wenn er sich Grob-
heiten erlaubt, und das malitiose, impudenter, effronter, mendaeis-

1 1824—42. Kazinczy Fer. Levele Oct. 2dikán. — Dulházy M. jegyzete. 



4401. den 3ten Octob. 1824. 211 

sima criminatio, rapaces sororum manus kommt in jeder Zeile vor, 
worauf ich ihm mit Würde und Energie antwortete. Ich bat merne 
Richter, dass sie mich contra proterviam hominis schützen mögen. 
Meine Richter sind gerecht zu bekennen, dass ich Recht habe. 

Recht oder Unrecht? Dieser böse, nichts gelernte, und weil 
er böse und ungelehrt ist, eigensinnige Mensch richtet mich zu 
Grundé, und sich selbst dazu auch. Er ist so ungelehrt, dass er 
französisch und latéin gar nicht kann : ungrisch, deutseh, schlo-
wakisch ja, aber VieJi schreibt er Fih, und von Fon. Er wollte 
nicht lernen; mein Schwiegervater ist darán schuldlos; nicht so 
seine Mutter, die ihn wider den Vater immer in Schutz nahm. Als 
er das Jus Hungaricum hát te in einem privat-FJnterricht hören 
sollen, ward er Recrut, das Ding kostete dem Vater Geld, ihm aber 
eine dérbe bastonade. Nur so viel von dem Unglücklichen. — 

Jetzt lassen Sie mich sagen, dass ich seit November bis an 
April nie aus dem Bett kam. Den 30sten April starb mein Brúder 
Dienes, 16 Monathe jünger als ich, unverheurathet, aber Vater von 
3 Töchtern u. einem Sohn. Diesen liess er ein grosses Vermögen 
noch bey Lebzeiten, mir sein Haus in Gr. Wardein, auf einem Grundé 
von 3525 n Klaftern. Bloss die Einfassung kostete 6000 fl. denn 
es ist eine völlige Ingei, Das Haus kostete 40,000 fl. Sein Testament 
befahl aber, dass ich seine Schulden übernehme, wozu er noch seine 
pendens fructus, seine Weine, sein Vieh schlug. Diese belaufen sich 
auf 27000 fl. W e r kauft jetzt grosse Háuser ? Ich glaubte am bestén 
zu thun, wenn ich sein Legát nicht annehme. Er befahl auf diesen 
Fali, dass seine Universal-Erben (die Frau seines Leibhussaren und 
seine Kinder) alles zu Geld machen, u. was bleibt, mir gebén. Sie 
werden dafür sorgen, dass mir nichts bleibt. Dienes war subst. 
Vicegespann in Bihar, Diaetal Ablegat, dann Consiliaire, weil er sein 
Amt, vom Schlage an den Hánden geláhmt, niederlegen musste. Nur 
mit vieler Mühe war er im Stand, seinen Namen zu unterschreiben. — 

Ihr unsehatzbares Geschenk, Oláhs subscription habe ich erhal-
ten, aber Ihnen noch nicht gedankt. Sie können nicht glauben, wie 
mich diese Mühseligkeiten niederschlagen, und mich und meine 
Gescháfte diese vielen Beisen stöhren. Oft überfállt mich die W u t h 
zu arbeiten, dass ich meine Sorgen vergesse. In Eperjes habe ich 
Giceros Briefe 1. Buch, nach Wielands Abtheilung übersetzt. Zeit 
hatte ich dazu genug. Wieland ist auch als Übersetzer excellent, 
aber seine tödtende Breite, in der er sich so ivohl gefállt, die 

14* 
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ahmte ich nicht nach. Ich glaube, diese meine Arbeit wird nicht 
zwisehen die verunglückten gehören: aber wenig Leser fmden, denn 
wer liest classische Sehriftsteller ? Aus Stolz verschmáht man Über-
setzungen, weil man sich einbildet, man verstehe diese auch in der 
Ursprache. Wie sehr sich dieser Dünkel selbst betriegt, wissen Sie 
sehr wohl. 

Mi fráter, mi fráter, mi fráter, möchte ich Ihnen mit Cicero 
zurufen ; was habén Sie gethan, ihre Stelle zu verlassen, bis Sie 
eine andre habén? Ich zittere für Sie, ihre Frau, ihre Kinder. Ihre 
Feinde werden wieder sagen, Sie ivarén nirgends zufrieden. Warum 
kann ich Ihnen nicht helfen? Glauben Sie mir, Tag und Nacht 
schweben Sie mir vor. Sorgen Sie darán, dass Sie je eher eine 
Anstellung habén. Es ist schreeklich brodlos zu seyn. 

Und nun, lében Sie wohl, mein Freund, vielleieht auf ewig. 
Ich danke Ihnen für Ihre unschatzbare Liebe. Glauben Sie mir, ich 
bin stolz auf das Glück, dass ich mich Ihren Freund nennen durfte. 
Segen auf Ihre Frau, auf Ihre Kinder. 

Franz Kazinczympr. 
Den öten Octobr. abends. 

Ich bin gerettet. Meine Frau, meine Árzte, besonders aber 
meine starke Natúr halfen mir. — 

Kivűl: An den Herrn Professor Carl Georg Rumy, Doktor der 
Philosophie, und mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitglied, Pressburg. 

[Eredelije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 115. sz.] 

4402. 

Guzmics Izidor — Kazinczynak. 
1824. Octób. 4<L1 

Kazinczy Ferencznek Guzmics Iszidór 
tiszteletét, szíves idvezlését. 

Pannonhalmán 1824. Octob. 4kén. 

Neved' napján irom e levelet, minekulánna a Fejedelmért 
végeztük áldozatunkat. Az én imádságom éretted is röpül t ; 's ha 

1 A kelet itt Kazinczy F. jegyzete. 
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valamit óhajtok az égtől megnyerni, ezen imádságomnak meghall-
gattatását óhajtom. — Tegnap volt nálunk Gr. E s z t e r h á z y 
J á n o s , Erdélyi Kancellár, és Veszprimnek Fő Ispánja ; vele Imre, 
Rédének Ura, a megholt Püspöknek sequestere ; Bésány Gonsiliarral, 
Veszprimnek igen derék első Ispánjával. Mi ez napon egy 
derék magyar tagunknak primitziáját, első áldozatját, tartottuk. 
G z u c z o r Gergelyt a tavali Aurorából ismerheted, ő az. Egyházi 
beszédet az ifjúnak kivánságára, én tar tot tam. Jézus életének, külö
nösen a papokat érdeklő részét festettem. Nagy vendégeink jelen 
voltak; 's beszédemről távollétemben dicsérettel szóllottak. Imre 
nem tartozik ugyan a nagy lelkű magyarok közzé ; de azért szere
tetre méltó, hogy, bár hibásan, örömest beszéli magyarul, 's — 
nem lakja Bécset. 

Azon Benedictínusok, kikkel találkozál, még nem tértek utjok-
ból v issza; alig várom, hogy szóllhassak erántad vélek. Vajmi 
szerettem volna eggyik helyett én l enn i : egy ideig csak ugyan fen 
fogtalak akasztani, ha nevem nélkül reám ismernél e. De azok az 
én barát im könnyen utaznak, mer t Academiaban tanítnak ; 's nekem 
huzamost szekérben ülnöm kín. Vajha már egyszer vergődnél-ki 
bajodból, 's adatnál vissza magadnak! Az azonban, hogy olly 
könnyen járod, 's járni annyi ideig győzöd a hegyeket, engem azzal 
biztat, hogy épen nem olly gyenge erőben vagy, mint gondolám; 's 
azt hagyja hinnem, hogy imádságomnak egy része megvan hall
gatva. De azt nem szeretném, ha télben kellene utaznod; a téli, 
kivált tartós ut, a fiatalnak is ád mit tű rn i ; e mellett Pannon
halmát 's a Pázmándi magányt télben látni, szomorú látás. De te 
nem a tájt, hanem a táj embereit jősz látni. Ha már télben kell 
jőnöd, szeretném, ha Januarius 25d. nálunk lennél: már több esz
tendők' olta szoktak ekkor ifjaink játékot adni Pál igen jó Apá 
tunknak. Ha valami nem akadályozza őket, jövendőn is fognak adni. 

Hogy uj dolgozásba kezdél, én épen nem csudálom : az én 
68 eszt. a tyám mezei gazdaságát arendába adá, hogy csendben 
tölthesse hátra lévő napja i t ; de már fél esztendő alatt megbáná, 's 
az esztendő végét sem várhatván, megeggyezett emberével, hogy a 
jószágát bocsátná ki kezéből; most ismét gazdálkodik. Kétségen 
kívül egy munkád csonkán fog maradn i : az utolsó, de ez még 
Cicero nem lesz, Cicero ne legyen! Ugyan mond-meg nekem, micsoda 
emberek ezek a mi orthologuszaink, kiknek eggyike csak nem rég 
Kultsár Mulatságaiban azon meré különben is Ízetlen Neologo-
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mániáját kezdeni, hogy Róma nyelvének veszedelmére volt a Graeco-
mania (?), pedig ha Rómának szép nyelvéből kiszedjük a görög 
tollakat, egy, vagy egészen tollatlan, vagy legrendetlenebb tollú rút 
váz, monstrum horrendum, cui lumen ademtum, fog maradni. És 
Horátz nem azt a leczkét adta e Pisoinak ; si graeco fonté eadant, 
parce de to r ta? És Döbrentei illyenekkel fog.kezet! És az a Hipo-
kratesz fija fogna e csak egy Receptet irni tudni, nem mondom 
magyarul, de deákul tisztán ? Egy valaki azt monda maga felől: 
árkon túl hegymester; 's ez nem jól esett, mer t ő az nem volt ; 
de ez azt magáról, ha mondani szégyelli, magában, elgondolhatná, 
mer t valóban az. A csalfa szerénység, és a tudatlan merészség, egy
formán vétkes. De Te jól mondád, hogy szabadságokban kell őket 
hagyni! De hát ők miért dictatoroskodnak ? Mért vádolják az egész 
publicumot, hol csak eggyet, kettőt kellene leczkézniek? Az az uj 
Szellem mit akar t ? A szolga szájába adta ön konyha magyarságát 
akarja e tiszta magyarság gyanánt ajánlni? De igy vissza, nem elő 
kell mennünk; és unokáinknak engednünk azt, a mit magunk 
elaludtunk. De már ott nem állunk, hol 20 esztendővel ez előtt 
állánk ; s haki leginkább akarna ott állani, nem állhat, hanemha 
egész eddig aludt. Ki a régiekben csak a dolgot látja, s a mesterség 
mellett behunyt szemmel megy-el, az nem tudja, mért olvassa a 
régieket; az olvassa az ujabb történetírókat, ezekben a dolgot össze
függésben, világosan, s kritikával fogja látni. Én azt hiszem, hogy 
a régiek nagyobb gondot fordítottak a h o g y a n ra, mint a m i re. 

Az ifjú Takácsot, ki Bésán Vice Ispán mellett practizál, téltől 
fogva nem lát tam ; akkor is csak Játékunkra jelent-meg, 's ment. 
0 szép eszű, !s jó indulatú ifjú. Többet felőle nem tudok. 

Az ugy nevezett bucsujárásokat a mostani Váradi Püspök 
Fejérvárott tilalni kezdé; még inkább járták. De jelesb helyeken 
járni a búcsút, ha rend van, 's vigyázat, sokat é r ; 's én inkább 
t i l tanám a falusi búcsúkat, mellyeknek végek töbnyire verekedés, 
gyakran halál. Azok a jelesb helyekre szarándokoskodó karavá
miák buzgó emberekből állanak, 's közzülök bizonyosan egy kettő 
nafoyysvelg tér vissza egész életére nézve. Édes Barátom, a köz
népnek is kell különbféleség; ez is unja a mindég eggyet, s lelke 
szépül, mikor ujat l á t ; pedig néki csak vallás a képző vessző. 
Az eféle emberek, nagy részén, helységeken kivül alig fognának, e 
nélkül a vallásos utazás nélkül más valamit látni, tapasztalni. 

Te abban a Marczibányi Commissióban igen részre hajló bíró 
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lennél. Hagyjuk a ju ta lmat azoknak, kik érdemesebbek, és több 
szükséget éreznek, mint én. Nekem elég jutalom az, hogy Theokritból 
már nincsenek példányim. 

Somogy azt fogja a Diétán kivánni, hogy a protestáns ekkle-
siáknak fő 's al szolgái dotáltassanak, s egy rangúak legyenek a 
katholikus papsággal. í téletem szerint az egyenlőség egységre vezet : 
de ennek kell e most a főpontnak lenni? Találkoznak ollyak is, 
kik a volt Parisihoz hasonló Akadémiát kivánjanak a neologuszok 
•ellen ! — Élj szerencsésen, édes barátom, tisztelt tiéiddel. 

[Eredetije a sz. Benedek-rend pannonhalmi könyvtárában.] 

4403. 

Igaz Sámuel — Kazinczynak. 

Bécs, Oct. 5d. 1824. Alte Wieden Paniglgasse Nro. 54. 

Nagytiszteletű Kedves Barátom ! 

Buzgóbb tisztelőd nálamnál nincsen, 's ha a' sors tiszteletemhez 
illőleg engedne módot annak bebizonyításában, úgy márvány-oszlop 
készült volna írói dicső pályád' Jubileumára. Igy szegénységemtől 
vedd kedvesen a' mi itt megyén. Nekem gazdag ju ta lmam vagyon 
abban, hogy ezt tehetem. 'S ha Te kedvezőleg méltóztatol azt 
elfogadni tőlem kicsinyben, a' mit a' Hazának nagyban kellé vala 
adni, örömemnek e' tárgyban semmi híjjá. 

A' Haza' Geniusa öleli Büsztödet a' hold világította tájon, 's 
mintha mondaná égre emelt szemekkel : Jutalmazzd-meg te néki, 
én ar ra képes nem vagyok. — A' kép Hébébe jő. 

' Változhatatlan tisztelettel 's szeretettel vagyok 

Igaz barátod. 
reptiben.* 

* Igaz Sámuel velem ezen szándéka felől legkissebbet sem 
tudata. Eggyszerre vevém e' levelét és a' kép' nyomtatványát Octób. 
12d, 1824. Széphalmon. 

Kazinczy Ferenczmpr. 

A levél tisztán maradt 3-dik lapján pedig Kazinczy F. következő jegyzete 
olvasható : 
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Igaz Sámuel 

midőn engem a' Hébe' 1825diki Kötetének metszett réztábla által 
meglepe. — Félre teszem levelét mind megbecsülhetetlen barátsága' 
bizonyságául, mind annak megmutatására, hogy én a' szándék felől 
semmit nem tudtam. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 28. sz.] 

4404. 

Kazinczy — József nádornak. 

Felséges Fő-Herczeg, örökös Királyfi, Nádor, 
nagy-kegyelmű U r a m ! 

A' Hébe' Kiadója engem szóllíta-fel, hogy Zsebkönyve' számára 
dolgoznám a' Szigethi hős Zrínyi Miklós' Biographiáját; 's most, 
midőn ezen Biographia' íve elhagyá a' sajtót, közli azt velem, a' 
hős' képével, melly Hébéje' homloklapja mellé fog tétetni. Bizonyossá 
tészen, hogy ez azon réz után másoltatott, mellyet Gróf Festetics 
László Bahl által metszete, és hogy Krafft ezt viszi-által a' Múzeum
nak dolgozott hisztoriai táblára. 

Elrémültem a' hírre, mer t a' réz Zrínyi Miklóst adja ugyan, de 
nem a' ki Szigetiméi, hanem a' ki a' Krusaneczi erdőben veszet t ; 
nem a' nagy hőst, hanem a' nagy hős' unokájának fiját, a' Bánt, az 
Arany gyapjast, a' Poétát . A' kettőnek kora köztt eggy egész század 
teszi a' külömbséget: amaz 1566. hala-el a ' h a z á é r t ; ezt 1664. eggy 
vadkan ölte-meg vadaszatjában. 

Minthogy - Hébe Novemberben meg fog jelenni, 's új kép' met
szésére az idő már rövid, a' kész rezet elvetni nem lehetett, 's meg 
kellé vele elégednem, hogy a' Zrínyi' Biographiájának eggyik levelét 
kiszeletém 's újra nyomtattatám.* De rettegvén hogy Krafft a' maga 
táblája' dolgozásában előhaladott, és hogy az igazítást ha mingyárt 
most nem teszi, később nagy lárma nélkül nem fogja tehetni : szoros 
tisztemnek ismertem eggyszersmind, a' szerencsétlen tévedést tudo-
mánybeli előmenetelünk' áldott Védangyalának bemutatni, esedezvén, 
méltóztassék vakmerő közelítésemet felséges személyéhez kegyelme
sen azon bízodalomnak és hűségnek tulajdonítani, mellyel mi Nyelv'' 

* Ez meg nem leve, mert midó'n Igaz vette levelemet, kétszáz példánya. 
Hébének már kötve vala. Lásd itt hátúi levelét. — Kazinczy F. jegyzete. 
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barátjai annak felséges gyámolára és díszére felpillantani mindég 
szoktunk. 

Felséges Fő-Herczeg-Nádor! az ide-zárt három réznek eggyike 
a' Szigethi hőst adja-elő ; ezt mutatja szép halálának feljegyzett 
napja; * a' másika a' Poéta Zrínyit; ezt kiáltja Symboluma : Sors 
bona, nil aliud ! melly a' Forgács Simon által nyomtatásban kiadott 
Ne bántsd a' Magyart ! czímű Munkában is a' Poéta Zrínyi Miklós' 
symbolumának mondatik. Összevetvén már a' Hébe' rezét a' ket tő
vel, orr, széllyel-fésűlt bajusz, 's az a' gazdagfürtű haj kiáltják, hogy 
ez a' Hébe' Zrínyije, és a' mellyet a' symbolumos réz ád, azon eggy 
arcznak másai. 'S így világos, hogy ha Krafft a' maga vásznára a' 
Hébe' Zrínyijét vitte, a' Gróf Festetics' emberei, kik Csáktornyán a' 
Szigethi hős Zrínyi Miklós' képe helyett a' Poéta Zrínyi Miklós 
képét másoltaták-le, olly botlást tétetének Kraffttal, mellynek minél 
elébb és minél csendesebben kell megigazítatnia, mert a' Critica 
hallgatni nem fog. Itt ugyan maga a' costűme is bizonyítja a' téve
dést. A' Szigethi hős II. Maximilián alatt élt, midőn bajuszt szakái 
nélkül senki nem horda ; azt az I. Leopold és XIV. Lajos' százada 
hozá rossz szokásba. 'S Maximilián alatt mentéink ujatlan kaftányok 
voltak, 's dolmányaink lábikráinkat fedek : az a' sujtásos dolmány 
még a' Poéta Zrínyi' koránál is ifjabb czifrálkodás, és festésben 
ugyan szenvedhetetlen. 

Cs. K. Fő-Herczegségednek tiszteletre 's szeretetre méltó elő
képe Ferdinánd Fő-Herczeg, az I. Ferdinánd' fija 's a' II. Maximilián' 
testvére, az a' lelkes pártfogója a' Tudományoknak és Mesterségek
nek, a' Szigethi hős Zrínyi Miklóst Ambrázi Gyűjteménye' rezei köztt 
(Schrenkh Icones Ambrasian.) szakállal adja, 's virágos-szövésű 
ujatlan kaftányban 's hosszú dolmánnyal; 's ennek hinnünk kell, 
mert a' Fő-Herczeg (szül. 1529., f 1595.) ismerte Zrínyit. Ez a' 
Schrenkh' reze eggyez a' Dániel Custodis Augsburgi Metsző' rezével 
Ortéliusban : de arcz, és az a' galléros kaftány, több hitelt érdem
lenek a' Custodis' rezén mint a' Schrenkhén, melly gond nélkül van 
dolgozva. 

Az én szavam gyengébb mint hogy reménylenem lehetne, hogy 
Krafft az által munkájának kitörlésére indítathassék, 's Gróf Feste
ticset megkérje, hogy ez Csáktornyáról a' Szigethi hős' képét 

* A' Palatínushoz felküldött réznyomtatványon megvolt az : itt nincs-meg, . 
de a' perigraph mutatja, hogy ez a' Zrínyi Miklós a' Szigethi hős. — Kazinczy-
F. jegyzete. 
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hozassa-fel ; pedig a' dolog ezt nékem ugyan elmúlhatatlanúl látszik 
kívánni. Nekem elég vala szavamat Felséges Cs. K. Fő-Herczeg-
ségedig emelni-fel. Bölcsesége meg fogja ítélni, ha okaim bírnak e 
valamelly sulival, 's én ennek magamat tisztelettel vetem alá. 

Fogadja-el Felséges Fő-Herczegséged hódolásomnak alázatos és 
hű bizonyságát, 's méltóztassék királyi oltalmát kegyelemmel reám 
is kiárasztani. Azzal dicsekedhetni fő kevélységem volna, mint 
érdemleni örök vágyam. 

Felséges Cs. K. Fő-Herczegségednek 
Széphalom Octób. lOd. 1824. 

mély tiszteletű hív alattvalója 
Kazinczy Ferencz. 

[Kazinczy másolata a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r, 27. sz. 

4405. 

Kazinczy — Gr. Beckersnek. 

Generális Gróf Beckers Excell-hoz, a' Nádor' Udvari-Fő-Mesteréhez. 

Ew. Excellenz, 
Hochgeborner Herr Gráf, General, Obersthofmeister, 

tief zu verehrender Herr, 

Krafft, Historienmahler in Wien, soll sieheren Nachrichten zu 
Folge, an dem grossen Gemáhlde Zrínyis, das für das Ung. Museum 
best immt ist, im Port rá t und im Costüm des Helden einen sehr 
unglüeklichen Ir r thum begangen h a b é n : — stat t des Helden gab 
er den Sohn des Enkels von dem Helden. Da dieser Irr thum jetzt 
noch im Sülien gehoben werden kann, spáter aber Aufsehen erregen 
dürfte : achtete ich es für Pflieht, ihn Sr. K. K. Hoheit dem Erz-
herzog Palatin in tiefster Unterwürfigkeit anzuzeigen, und ich ílehe 
Ew. Excellenz unterthánigst an, die Beilagen Seiner K. K. Hoheit 
unterwerfen zu wollen. 

Mit tiefster Ehrfurcht habe ich die Gnade zu seyn 
Ew. Excellenz unterthánigster 
Széphalom d. 10. Octob. 1824 Franz v. Kazinczympr. 

[Kazinczy másolata a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r 
27. sz.] 
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4406. 

Kazinczy — Horvát Istvánnak. 

Tisztelt barátom, 

Novemberben Kazinczy Istvánnak, a' Te beneficiátusodnak, 
fjja, András, leviszi kezedhez Erdélyi Leveleimet, azért, hogy ez a' 
munkám a' Te megbecsülhetetlen szeretetedet, életemnek eggyik fő 
kevélységét, nekem újra 's szorosabban szerezze-meg, — mert abban 
tüzek szikráznak — és hogy botlásimat Te mutassd-ki, kinél azt 
inkább senki sem teheti —• a h ! az a' sok haszontalan corri g á t ő r ! 
— 's megolvastatván Gróf Teleki Józseffel, és ha Neked úgy tetszik, 
senkivel mással, küldd Igazhoz, Bécsbe. Most pedig, ugyan ezen 
munkára nézve, engedj nekem eggy kérés t : 

Cancellárius Gróf Teleki nekem azt beszédé, hogy az ő Mátyás 
Királya mása azon képnek, mellyet maga a' Király ajándékozott a' 
Német-Ujhelyi Magistrátusnak. Megkértem Maros-Vásárhelyi barát i 
mat, hogy azt nekem másoltassák, 's Vásárhelynek, sőt Erdélynek, 
most nincs festője : ellenben Gróf Mailáth József a' képnek mását 
véteté, 's azt bírja, 's Budán tartja. Leld szerét, édes barátom, hogy 
ezt a' Mailáthét lemásoltathassuk, 's én Erdélyi Leveleim elébe 
metszethessem. Az Igaz Sámuel Mátyása az Ámbrázi Gyűjteményből 
valamelly német ' képe ; hogy teremthetet t volna a' jó Isten olly 
Magyart! 

Jankovicstól tudom, hogy a' Debreczeni Hagiographusok kezed
hez jutottak. Bár ajándékom Neked kedves volt volna. Tisztelem 
hallgatásodat, 's higyd hogy én túl vagyok a' czeremoniákon. De azt 
is higyd, hogy midőn az a' Linczi Maultasch és több hozzá hasonlók 
űzik a' magok dolgaikat, kedves nekem Bólad emlékezni. Soha sem 
hi t tem volna hogy Verseginek annyi barátja is lehetett mint látom. 
Maga Döbrentei is — de ezeket az embereket érteni nem lehet, 's 
legkissebb gondom űzkölődésikre. — Élj szerencsésen, tisztelt bará
tom, életed' boldogítójával 's gyermekiddel. Tegyen az Isten téged 
második Ábrahámmá, 's teremtse fiaiddá még a' köveket is. Én 
most gyógyulok eggy gyilkos tüdőgyuladásból, melly csaknem megölt. 

Széphalom Octób. lOd. 1821. örök híved 
Kazinczy Ferenczmpr. 

[Eredetije a M. N. Múzeum könyvtárában.] 
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4407. 

Kazinczy — Ponori Thewrewk Józsefnek. 

Kedves barátom, 

Novemberben venni fogod, ha Pesten lészesz, Erdélyi Leveleimet, 
mellyeket miolta a Bécsi Censor engedelmét megnyerek, kétszer 
dolgoztam újra. Kérni foglak, hogy ha valamit a munka tökélyére 
adhatsz, add ; te ismered Erdélyt, s nem egyedül onnan, hogy ott 
születél. Értekezésemet Hunyadinak születése felől a Toldalékban 
hozom-elő, de megkurtítva. Te is dolgozád azt, s hihetőleg tudni 
fogod, hogy az Aranka által felidézett Kerchelich hol mondja azt, 
a mit Aranka emleget; mert ez a nemes-érzésű és hív ember, de 
irgalmatlanul nyavalyás író, csak azt is felejté említeni, s Kerche-
liche ezen a földön senkinek nincs; még a Pataki Collegium Biblio-
thecájának sincs. Szeretném ha ezt, és a mit ezen tárgy eránt t e 
tudsz, s én a Tud. Gy. ismert darabjában nem mondottam, nékem 
postán haladék nélkül megírnád. Ne kéméld e részben erszényemet ; 
semmire nem költök örömestebb mint postára. Én téged nagyon 
becsüllek és szeretlek, s sajnálom, hogy igen ritkán tudatod velem 
hollétedet. Hol a n y á d ? és mint v a n ? Tiszteld nevemben a lelkes 
Asszonyt. Higyd, hogy örvendek ismeretségének, s alig várom az 
időt, hogy téged is megölelhesselek, melly tavaszig, úgy hiszem, 
meglesz; igazságtalan sógorom Pestre hajt. Széphalom, Octób. 
12d. 1824. 

[Megjelent az Athenaeum 187.4. évf. 2189. hasábján.] 

4408. 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. 

Tisztelt bará tom, 1 

Azolta hogy én hozzád utolsó levelemet küldöttem, élet és 
halál köztt lebegének napjaim. Feleségem titkolta előttem sírását, 

1 T. Kazinczy Fer. Úr levele. Jött Oct. l ü k é n 1824. — Dulházy M. 
jegyzete. 
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én titkoltam előtte, hogy magamat elveszettnek érzem, de azért 
mind ketten érténk egymást. 

J a m Styx ante oculos, et regna carentia luce, 
Luridaque annosi cymba Charontis erat. 

Irkáltam leveleimet, búcsúmat vevém Comtesse Virginíetől is, 
megköszöntem Zseni eránt muta to t t kegyességét, : s általa nyújtot-
tam-be Neked, és 0 Nagyságának a' Méltós. Grófnénak tartozó 
hálámat . Hah, barátom, melly zavarban hagyám vala gyermekeimet, 
házamat, írásimat ! Maxima pars vitae elabitur nobis a 1 i u d argen-
tibus ! ezt kiáltozám, 's feltevém magamban, hogy ha a' jó Istenek 
visszaadják napjaimat, okosabb leszek. — Tüdőgyuladást hoztam 
haza Eperjesről, 's Lemesányban elnyeltem eggy büdös füstölt falatot, 
's a' complicált baj megfoszta minden reménységemtől hogy meg
szabadulhatok. Azonban feleségem, mihelytt haza érék, hólyag-
húzókat raka melyemre, 's három orvost segédemre kiálta. Azok 
visszarángattak az életre. Gosztonyiné Inczédivel jöve látogatásomra, 
: s Inczédinek az a' szava, hogy Gróf Erdődyné mind addig nem 
akar a' Sógorommal végezni, míg ez írva nem kötelezi magát, hogy 
a ' mit nekem Pásztóért és Sávolyért tartozik, kiadja, mint eggy 
mennyei sugár éleszte-fel ; öröm sikolta-ki belőlem, 's az vala & 
legforróbb hála a' mit a' Gondviselésnek adhaték. 'S most Inczédi, 
majd Nyomárkay beszéllek, hogy Te kegyes valál rólam emlékezni 
hozzájok írt levelidben. Mi volna nekem tőled vára t lan? és még is 
kegyességidnek ez a' megbecsülhetetlen újabb bizonysága úgy ha ta-
meg, mintha az váratlanul érne. — Nem köszönöm, édes barátom, 
mer t arra nincs s z ó m : de Te tudod, hogy elfelejtve nincs, hogy 
elfelejtve soha nem lesz. 

Tegnap felköltem, 's megbántam. Lélekzetem még nehéz, 's 
ismét érzem melyemben a' szúrást. Csak hogy meg nem halok. 
Bár nyolczvan esztendőt érhetnék, és épségben 's sok gondok nélkül. 

Ma írok eggy levelet a' Palatínusnak. Elijedsz ? nem felejtem 
a' nQenov-i, ; s tudom mi szabad. Generális Beckershez utasítom azt, 
's a' Palatínushoz szólló boríték nélkül megyén. A dolog ez. 

Igaz Zrínyinek Biographiáját kíváná tőlem azon ígérettel, 
hogy Zrínyinek (a' Szigetidnek) a : képét metszeti Hébe elibe 
azon réz után, mellyet Gróf Festetics László másoltata le a' Csák
tornyai Kastélyából, melly valaha Zrínyié volt. Tudnillik Krafft Péter 
Hisztoriai Festő kapa a' parancsot, hogy a' scénát eggy négy ölnyi 
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táblára fesse, a' midőn Zrínyi Miklós a' Szigeti hős kilép a' Várból 
[s] elesik. Festetics meg vala szóllítva hogy a' portrét másoltassa.. 
— Festetics kiadá a' parancsot Tisztjeinek, hogy Zrínyi Miklóst 
másoltassák. Azok lemásoltaták 's Uroknak felküldék. Valaki az t 
tanácslá Festeticsnek, hogy a' képet metszesse rézbe, 's mint a' 
Fejedelmek szoktak, adja ajándékul, de hogy több becse legyen, ne 
eressze Képkereskedők boltjába. Eggy nyomtatványt Referendár.. 
Márkus Ur kapa, 's ez muta tá Igaznak, 's megengedé hogy ez 
lemásolhassa 's Hébéje elébe tehesse. — 'S képzeld az iszonyú, 
botlást — Abderítai csíny! 

Igaz utolsó postával megküldi a' képet. Elréműlék. íme a' 
Szigeti hős Zrínyi Miklós helyett az a' György unokájától született 
Miklós maradéka, a' Poéta! a' II. Maximilián alatt Szigetnél elesett 
Miklós helyett az I. Leopold alatt Csáktornyai 's Krusaneczi erdejében 
elesett Miklós. Amaz 1566. 7-a Septbr. vesze t t : ez 1664. Novemb.. 
18d. — 'S ezt Gróf Festetics László, a' Zrínyi jószág mostani bir
tokosa, nem tudá ! 'S Krafft a' violaszín virágos selyem kaftányú 
szakálas Zrínyi Miklós helyett eggy sujtásos dolmányú szakálatlan 
Zrínyi Miklóst feste, 's nekem kellé felvilágosítanom őket, hogy azt 
Krafftal törlessék-ki. Ezért írék a' Palatínusnak, hogy a' dolog lármát 
ne üssön. Fertelmes megtévedés. Krafft káromkodni fog. De inkább 
káromkodjék. A' Palatínusnak megküldöm mind a' Szigethi hős 
Zrínyi Miklós, mind a' Poéta Zrínyi Miklós képét, mind az Igazét, 
melly eggy a' Krafftéval. Ezt a' három képet elég megpillantani, "s 
kiki érzeni fogja hogy igazam van, 's bizonyos vagyok, hogy a'' 
Nádornak kedves lesz a' felfedezés. 

Octob. 14d. 
Levelem a' Palatínushoz Gróf Beckers által elment, 's eddig 

már kezében van. Szükség volt felvilágosítanom a' Palatínust, hogy 
ÍX képet Kraffttal törlesse-ki. 

Major Újhelyi Predik. ma délután nálam vala. Beszéllé hogy 
Mádon valál, 's benn a' Conferentiában is. Nagyon kedves volt 
nekem ezt hallani. Major nagyon beléd szerété; nevette hogy a r 

rossz Predikátzio alatt csaknem elalvál, 's inkább a' Kézy verseit 
olvasád. Azokat én még nem lát tam. 

Utolsó postával ezt a' rezet vevém Igaztól. Sok ember nem 
fogja hinni, hogy a' dolog hírem nélkül történt, de Te hiszel 
szavamnak, hogy arról mind addig semmit nem tudtam, míg a r 

képet meg nem pillantám. Az oszlop aljára ez van írva : 
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Kazinczynak 
írói pályája 

ötvenedik esztendejében 
a' Rény 

és 
a' Khárisok. 

1825. 

Ferenczy a' Statuárius Rómából haza jött, de vissza megyén, 
's nem addig (úgy írja Igaz) míg engem meglát. — Melly ö röm! 
Ő a' nemzetnek nagy dísze. 

Melyem még nincs jól, 's félek hogy hectikává válik bajom. 
Elveszett minden erőm. Szüntelen ágyban vagyok. Erdélyi Leveleim 
egészen készek, 's most Szallusztomat készítem utolsó dolgozással. 

Jelentsd alázatos kézcsókomat 0 Nagyságának 's Comtesse 
Virginíenek. A' két kis Grófnak tiszteletemet. A' harmadikat hozza 
Isten haza n a g y ö r ö m e d r e . 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 33. sz.] 

4409. 

Kazinczy — Szem ere Pálnak, 

Szemeréhez. 

Édes Uram Öcsém, Az a' sok Tudós Pesten, Szeged körül és^ 
Linczen Felső-Ausztriában, a' mint látom, megint űzi a' maga régi 
vagy régen-forralt dolgait. Bacsányi engem soha birkózásra magával 
kicsalni nem fog. Hoc scio pro cer to ; ő és én nem vagyunk 
egyenlők. Uram Öcsém vigyázzon, hogy a' mi felünk valami gondo
latlant ne tegyen. Én Szallusztommal adtam nekik feleletemet. Leg
inkább Döbrentein csudálkozom. Isten tudja mi lelte. Ha Uram 
Öcsémmel szóllhatnék, ha csak eggy óráig is, sok felvilágosításokat 
adhatnánk egymásnak. Túladuna arról gondolkozik, hogy ha diéta 
lesz, Académie Hongroise-t fog alkotni. Azt az Udvar nem á d ; 's 
minek volna az. Mihelytt azt a' húrt megpendítik, én egyenesen 
vágok közzéjek. Azt hiszik e ők, hogy az Académie Hongr. mellett 
is elhallgatnak a' Nyelv t ö r ő k ? (Nagyon szeretem Döbrenteinek 
ezt a' szavát!) Nem azok soha. Nagy vakság nem látni melly sok 
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j ó t adtak ők. A' Szalluszt' Élőbeszédében elmondom, hogy ezek a' 
mi Praeeepíoraink inkább szeretik a' Ruaeusz' nyelvét mint a' 
Virgilét, — és ez a' szó méltó hogy ők engem értté megöljenek, 
mert olly szó, a' mire nem felelhetnek. De az is igaz, hogy a' mi 
felünk is sok okot ád nekik a' panaszra. — Édes Öcsém Uram, én 
Octóber 27d. belépek 66dik évembe. Közelítek halálomhoz, 's négy 
hét előtt nem hit tem hogy születésem' napját elérem. Szeressen Uram 
Öcsém, Novemberben olvasni fogja Vitkoviccsal Erdélyi Leveleimet. 
— Az Pesten nem fog nyomtattatni, mert a' mi Corri g á t o r aink 
csínt ejthetnének benne. Éljen szerenesésen. 

Octób. 23d. 1824. 

[Eredetije a Szemeretár VIII. kötetében.] 

4410. 

Gr. Beekers — Kazinczynak. 

Wohlgeborner Herr, 

Das Schreiben Ew. Wohlgeboren unterm lOd. M. ist mir hier 
zugekommen und ich habe den Einschluss des Erzherzogs Palatins 
k. k. H. alsbald unterthánigst überreicht. 

Höchstdieselben geruhten mir die Untersuchung der vermuthe-
ten Mángel an dem Meisterwerk des Hrn Krafft gnádigst aufzutragen 
und Ew. Wohlgeboren unter Vermeldung Höchstihres Dankes für 
die mitgetheilten Anmerkungen wie für das Interessé, welches die
selben an diesem Denkmal von National Grossthaten nehmen über 
den Erfolg Nachricht zu gebén. 

Dieser höchste Auftrag war mir um so angenehmer, da ich 
von Anfang her, Theil an dem hochherzigen Vorsatz der Darstellung 
von Zrínyis Heldentod genommen, mir alle Umstánde bekannt sind, 
und ich den Karakter wie die Meisterschaft des Herrn Krafft hoch-
schátze. 

Die Anmerkungen Ew. Wohlg. wurden dem Beförderer dieses 
Unternehmens Hrn Jacob von Szvetics übergeben, worauf die hier 
in der Urschrift anliegende Antwort des Hrn. Krafft erfolgte. Nebst-
bey hat mich Hr. Krafft, dessen Gemáhlde im Palais der ungarischen 
Garde verfertiget, von Ihrer Majestát der Kaiserin vor einigen Wochen 
mi t dem grössten Beyfall gewürdiget, und im Verlauf des Jahres 
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1825. vollendet seyn wird, öfters besucht u. folgende Erörterungen 
mitgetheilt. 

1. Dass die Abbildung, welche dem Tasehenbuche Hebe im 
J. 1825. vorgesetzt ist, obgleich von ihm gemacht, weder jene von 
Zrínyi dem Helden noch von Zrínyi dem Poeten sondern geradezu 
ein Ideál des Hr. Grafen Ladislaus von Festetics sey. 

2. Dass zum Behuf des grossen Gemáhldes mit der allergná-
digsten Gestattung und vieler Theilnahme Sr. Maj. des Kaisers aus 
den Bibliotheken, Archíven und Sammlungen der Hauptstadt allé 
Hülfsmittel benutzt worden um den Karakter, die Gestalt, Kleidung 
und Rüstung des grossen Zrínyi, wie das Locale von Szigeth mit 
de r möglichsten Genauigkeit und Wahrheit , wie es auch vollkommen 
gelungen bildlich darzustellen. 

Ad 1. Hr. Krafft wurde zum Hrn Grafen Festetics nach Keszt
hely berufen, u. ihm dort das in Gsakathurn aufbewahrte Bild des 
Zrínyi zur Abbildung vorgelegt. K. hat schon zu der Zeit dieses 
ganz verzeichnete, in neuer Zeit u. zwar schleeht gemahlte Bild 
nicht für das Por t ra t des Helden Zrínyi erkannt, doeh hat er das-
selbe lediglich zum Gebrauch des F[estetics] mit allén Zusatzen 
und überflüssigen Zierathen die F. angegeben in der Hoffnung copiert, 
dass dieses Bild niemals zu irgend einem öffentlich. Gebrauch dienen 
sollte. Indessen verfasste F. eine Zuschrift dazu, liess dieselbe dureh 
den geschickten Calligraphen Warsow dem Bilde beyfügen, gab davon 
eine Copie der Frau Grafin von Brunswik-Majthényi und liess das 
Ganzé von dem Hrn Rahl in Kupfer stechen, worüber Krafft ent-
rüstet ist, da dieses Ideál wie auch jenes von Berkowetz verbreitet 
und für acht betrachtet wird. Spáterhin wollte F. Zrínyis Heldentod 
mit einem Angebote von 4000 fl. durch Krafft, der die Skizze dazu 
entworfen, mahlen lassen; alléin derselbe hat diesen Antrag abge-
lehnt, um seinen Ruf nicht zu gefáhrden, als F. dieses Gemáhlde 
seinem Sinn gemass verándern lassen wollte. 

Ad 2. Der gelehrte k. k. Hofrath Bartsch hat die Leitung der 
Nachforschungen zum Entwurf des grossen Gemáhldes über Zrínyis 
Heldentod übernommen und 

a. in Beziehung auf Portrat den in der k. k. Hofbibliothek 
befmdlichen seltenen Kupferstich vom Jah r 1570 des Zr. in welchem 
die rechte Hand des Helden auf dem Saebel ruht und er in der 
linken Hand die Schlüssel von Szigeth halt mit der Aussicht auf 
diese Feste, zum Muster genommen. Das von Ew. Wohlgeb. mit 

Kazinczy F. levelezése. XIX. 15 
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der Jahreszahl des Hintritts bemerkte Bild ist mit jenem aus der 
Bibliothek vollkommen áhnlich u. scheint von demselben abgenom-
men worden zu seyn. 

b. In Beziehung auf Costume diente der in der Ambraser 
Sammlung beíindliche Kaftány des Zrinyi, dann die 5 ungr. Kapi-
táns aus dem Triumphzug von Max L, ferner Abbildungen von Ungarn 
aus dem Weiss-Kunig X. Y. für Nachbildung. 

c. In Beziehung auf Büstung galt der Sábel des Zrinyi aus der 
Ambraser Sammlung und für die Pferderüstung Ábrahám Bruguus [!} 
Bilderbuch vom J . 1575. 

d. In Beziehung auf das Locale das berühmte Werk des Prin-
zen Eugen von Savoyen, welches derselbe der k. k. Hofbibliotek a ls 
Vermáchtniss hinterliess. 

Béliében Ew. Wohlg. aus dieser kleinen Erörterung des Hrn 
Krafft sowohl das Stúdium dieses grossen u. ersten Historienmahlers 
in unserm Kaiserreich als seine Uebereinstimmung mit den Ansichten 
zu en tnehmen; nur lásst er nicht gelten, dass zur Zeit des Zr. allé 
Oberkleider ohne Ármel gewesen und er hat mir klar aus mehreren 
altén Kupferstichen der Hofbibliothek u. Ambraser Sammlung bewie-
sen, dass auch Oberkleider mit kurzen oder mit herabhangenden 
Ármeln u. einem Schlitz bestanden ; und eben so wichtig ist es, 
dass im XVI. Jahrhunder t der gemeine Ungar keinen Kinnbart der 
Edelmann aber sowohl den Knebel als Kinnbart getragen. 

Empfangen Ew. Wohlg. bey dieser Veranlassung die Versiche-
rung der vollkommensten Hochachtung mit welcher ich verharre 

Ew. Wohlgeboren 
Wien, am 26 octob. 1824. ergebenster Diener 

Gráf von Beckers. 

[Megjelent a Művészet 1905. évf. 66—67. lapjain.] 

4411 . 

Kazinczy — Horvát Istvánnak. 

Horvát Istvánnak Kazinczy Ferenez 
szíves tiszteletét. 

Erdélyi Leveleimet nem merem addig kiereszteni míg Te olvasod-
meg, nagy tudományú, tisztelt, kedves barátom. Kérlek, olvassd-meg 
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nagy gonddal, 's Jegyzéseidet tudassd velem, 's postán. Nagyon kér
nélek, hogy a' Munkát add-által Jankoviehnak is, de azon kéréssel, 
hogy azt kezeiből senkinek ki ne adja, nem csak hogy el ne vesz-
szenek, hanem azért is, hogy valaki gonoszul olly csínt ne tegyen 
rajta, mint eggy írásommal, mellyet a' Tud. Gyűjt, számára küldöt
tem volt. 

Jacobus Ferdinandus idvezüle, és így most már remélhetem 
a' mit eddig tőle meg nem nyerhetek. Kérlek, ha teheted, ajándé-
kozzál-meg engem a' Széchényi Indexének három első Kötetivei. 
A' többit b í r o m ; ezt kénytelen valék eggy külföldi barátomnak 
küldeni. 

'S e' mellé tégy a' Nádor képeiből eggy nyomtatványt, hogy 
szobám' falát ékesítse. Azt kérem, melly az Aetáh előtt áll. — 
Élj szerencsésen, édes barátom. Én eggy halálos betegségből gyó-
gyulgatok. — 

Széphalom Octób. 30d. 1 8 2 4 

[Eredetije a M. N. Múzeum könyvtárában.] 

4412. 

Kazinczy — Ponori Thewrewk Józsefnek. 

Ponori Thewrewk Józsefnek 
Kazinczy Ferenez baráti idvezletét. 

Édes barátom, Te Erdély fia vagy, s Erdélyt tudósán ismered. 
Illő vala tehát hogy Erdélyi Leveleimet veled megolvastassam, s 
ar ra kérjelek, hogy minden tévedésimet nekem leveledben kimutasd, 
hézagjaimat kipótold, és a mi bővítést kíván, kibővítsd, s erre nagyon 
kérlek. Feleségem azt szokta mondani, hogy munkám elveszte 
interesséjét, mer t u t am után sok eszt. múlva jelen meg ; s a meg
jegyzés igaz. De mennyivel jobb most mint elsőbb dolgozásiban volt! 
Óhajtom hogy érzéseim sikerrel menjenek által olvasóim lelkeikbe. 
Ha dolgozásimnak van valamelly érdeme, ügy az, a mint ugyan én 
hiszem, egyedül abban áll, hogy a mit írok, lángoló szívvel í rom; s 
az Erd. Levelek így írattak. 

A munka mellé én Fae Similéket adok. E részben bírok egy 
kis gazdagsággal, de mindent korántsem bírok. Kérlek, kelj e részben 
is segélyemre. Másold le nekem ezeket: 

15* 
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1. Bátori István Lengyel kir. 
2. Bákóczy Zsigmond. 
3. Rhédey Ferenez. 
4. Baresay Ákos. 
5. Teleki Mihály, és ha mi még olyakat tudsz, a mik Erdélyi 

leveleim Autographiai Gyüjt.-ben helyt kívánhatnak. Minden nagy, 
minden jó vagy Gonosz, minden nevezetes Tudós helyt kívánhat itt. 

Én az illy másolásokban e szert követem. A kéziratot az ablak 
üvegéhez nyomom, s rá teszem a velin papirosát. Ekkor erre ólom
mal általviszem a nevet. Olmozásomat gondosan összehasonlítom az 
Originállal, s az ólmozást befestem tintával, de az Originált, s nem 
az ólmozást követvén. Te igen szépen írsz, és így ha talán az efféle 
munkában kezedet nem gyakorlád is, egy-két próba megadja a kívánt 
ügyességet. A Nemz. Múzeum s a Jankovieh gazdag gyűjteménye e 
részben neked sokat adhat, a mit nekem dolgozhatsz. . 

Schwartner kiadá a Hunyadi Mátyás kir. kézírását, de rosszul. 
Kérlek, vedd Te jobb mását, s ajándékozzál meg vele. — A mit 
nekem küldesz, add által pecsét alatt Tek. Zsiday Sándor Curiális 
Prókátor Urnák. 

Ajánlom vezérlő, oktató barátságodba két öcsémet, Kazinczy 
Andrást és Józsefet ; András az atyám testvérének unokája, József 
a testvér öcsém fia. Mind ketten most mennek Juratériára. Keresd 
fel őket, s vidd olly helyekre, a hol láthassanak. 

Te engem egy gyönyörű Epigrammal tisztelél meg az ezidei 
Hébében. Nagyon örvendek megtiszteltetésemnek, s nemcsak azért 
mer t tőled jő, kinek barátsága előttem igen nagy becsű : hanem 
kivált azért, mert az Epigramm igen szép. 

Élj szerencsésen, édes barátom. Széphalom Octób. 30d. 1824. 

Kivűl: Ponori Thewrewk József barátomnak. Pesten. 

[Megjelent a P. Thewrewk J. «Magyar Nyelvkincseks cz. műve 77 — 78. lapjain.] 

4413. 

Igaz Sámuel — Kazinczynak. 
3 /11 . 24. 

Bocsáss-meg Nagyon tisztelt Barátom, hogy mostanában olly 
keveset írhatok. Ez volna nekem legfőbb gyönyörűségem, de rend
kívül terhes bajaim nem engednek benne részt vennem. 
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Mind egyre aggódom, hogy a' boríték alatt küldött Hébe 
elveszett. — Miként szállítom így már hozzád Velin nyomtatványo
mat, nem tudom. Mert a' Posta szekéren sokba kerül a' küldés. 

Klauzál megígéré igen nagy örömemre hogy a' jövő Hébébe 
dolgozni fog. 

Légy meggyőzetve az iránt ha [nem] mindég irhatok is mint 
szeretném, hogy határ ta lan tisztellek és szeretlek. 

Igaz Sámuel. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r. 28. sz.] 

4414. 

Ferenczy István — Kazinczynak. 

Novemb 5dik napján 1824.* 

Kazinczy Ferencznek, Ferenczy István a' Művész 
különös tiszteletből. 

Öreg reményem 's mindenem! A mostoha Sors még most is 
vélünk annyira kegyetlen, hogy a rég óhajtót öszve jövést mész-
szel te t i : de más r é sz rő l 1 meg kedvesebb véggel kecsegtet, midőn 
talán én többé nem Romai hanem Magyar Lakos lehetek, és igy 
minden tudományos Hazafiakkal, de kiváltképpen te veled egy hiv 
Barátcságot és Nestori tapasztalataidból kedves Gyümölcsöt szerez
hetek, 's egy mostani búnk felejtésére, vig Innepet innepelünk ; De 
hogy ennyi Categoriának okát megtudhad, közlök [!] veled, e követ
kezőket : Én Szüleimet látogatván, jó utasítások után Csetnek vidé
kére mentem, az ott lévő hegyi Márványokat meg vizsgálni, és a' 
leg jobb Carrarai Márványhoz hasonló fejér márványt találtam, a' 
melly az én munkám ki üzésére igen alkalmatos lenne; most már 
szükség mint jó vadásznak a vad után lennem, semmit el nem 
mulatni, ha valakik találtatnának, a kik nagy munkámat, vagy ezen 
márványt használni akarnák, fel találni, ma megyek Esztergomba, 
onnan Budára, s ha valami jót végeztem, Műhelyemet fel állítani, 

* Rimaszombatból, a ' mint levelének utolsó sora mutatja. — Kazinczy 
F. jegyzete a levél kelte alatt. 

1 Ferenczy a hosszú o és ü hangokat S 2-vel jelzi. 
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és már ezen télen valami modeleket készíteni, jövőleg a te kedves 
Széphalmodat meg látogatni. 

Más alkalmatossággal irt Leveleidet kaptam, egész háládatos 
köszönetem fő tárgyává lett, csak ismét sajnállom hogy véled öszve 
nem jöhetek, mivel Jósef öcsém, a kivel most szembe vagyok, 
r i tka dolgokat beszéli felőlied. 

Élly szerencsésen fáradt férfi, kivánnya a' Rima Szombatin 
Ferenczy István 
a Művész mpr. 

Kivűl: 1 

a Monsieur Monsieur Frangois de Kazinczy 
Assesseur des plusieurs Comitats á Széphalom. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 27. sz.] 

4415. 

Ferenczy József — Kazinczynak. 

Tekintetes Tábla Biró Úr, 
Kegyes Jólíévő U r a m ! 

Folyó Hóldnapunk' 1-ője vala az a' szerentsés és tőlem olly 
régen óhajtott nap, mellyen Kedves Testvéremet tíz évek után ismét 
láthattam. Mihelyt a' Testvéreknél is helyt találó tisztelkedések 's 
köszöntések megszűntek, sürgettem, hogy jönne velem eggyütt Szép
halomra. Nem engedték ezt tenni halaszthatatlan dolgai, tehát tsak 
Levelét adá kezembe, melly most az enyimmel eggyütt megyén. 
5d. Novemberben indúltt Bimaszombathból Esztergomba, a' honnan, 
ha dolgait szerencsésen végezheti, tsak hamar visszajő hozzánk, 's 
az egész telet Vidékünkön fogja tölteni, akkor vészen időt magának 
hogy Széphalmot is meglássa. —• Egyébberánt sokak az ő gondjai. 
Csetnek vidékén ugyan olly szerentsés volt, hogy olly szép fejér 
márványt talált, melly minden részben vetélkedhetik a Carraraival. 
De sokat kellene még addig tenni, míg nagyobb munkáit elkezd
hetné. Mert a' három 's négy száz má'sát haladó nehéz márvány
darabokat Pestre — Hazánk középpontjába vinni, a' nem eléggé 
alkalmatos útak és még kevésbé erőss hidak akadályozzák. ítéletünk 

1 A levél zárlatán kettétört piros pecsét. 
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szerént, legjobb volna tán Ároktőnél, vagy Lúcznál a' Tiszára — 'a 
osztán a' Ferenez' Csatornáján a' Dunára tenni. Mostani útjában 
különösen erről kellene a' H. Prímással tanátskozni. Ezen szándéka 
szerentsés vagy szerentsétlen végétől, ő reá nézve igen sok függ. 
Nem lészen tán gyanús az én számból is, ha ezt sóhajtom : bártsak 
a' dicső Nemzet, ér tem a' Nagyokat, a' Testvérem bajait 's gondjait 
köz üggyé tenné! A' Kedveskedőt olvasám, olvasta jó Testvérem is 
még Bétsben, örvend hogy a' Szép Műveknek, 's az ő dolgozásainak, 
édes Hazánkban is méltó Birái vágynak. A' Graphidion' reze nagyon 
meglepé őtet. Én pedig most értem, miért nem adta az 1824 Hébe 
az Epigrammát. — A' mennyire fájdalmasan értettem a' Tekintetes 
Ur' terhes betegségét: most éppen olly szívesen örvendek gyógyu
lásának. Hol 's hogy vágynak az én igen kedves Barátaim Emil, és 
Antonin? Forró kívánságaim minden napon zörgetik az Egeket, 
hogy ezekben a' Tekintetes Űrnak várt t reményei tellyesedésre jus
sanak. Ajánlom magamat a' Tekintetes Úrnak becses kegyeibe, a' 
Mélt. Grófné kezeit alázatosan tsókolván, soha meg nem szűnő igaz 
tisztelettel vagyok 

Tekintetes Tábla Biró Úrnak 
Kegyes Jóltévő Uramnak alázatos szolgája 

Ferenczy Jósef mpria. 
Miskólcz Novemb. 8d. 1824. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 27. sz.] 

4416. 

Igaz Sámuel — Kazinczynak. 

Bécs, Nov. 9d. 1824. Wieden, Panilggasse [!] Nro. 54. 

Nagy köszönettel tartozik Néked újra Hazád, hogy Zrínyi 
képének dolgozásában így és olly helyt szóllaltál-meg. Én Krafftoí 
azolta négyszer keresem a' Gárdánál hogy a' képet festi, ; de a' 
homályos rút idők miat t egyszer sem találhatám. Ma, derűit nap 
van, ha holnap is illyen lesz, reménylem, megkapom, 's megírom, 
mit mond. £ j 

Cons. Görög midőn Fő Herczegjétől megvált volna, ez keser
vesen sírt. Kérdezvén Ő Felsége Görögöt, miként lett búcsúzása, ez 
monda, hogy olly szerencsés volt, hogy a' Fő Herczeg könnyekre 
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fakadott, 's ez neki több minden felséges kegyelemnél 's af. J a r 

'ber, mond Urunk, er wiire ja nicht mein Sohn, wenn er n icht 
geweint hat te — Az emberi szép érzésekkel, nem tudom, mellyik 
Udvar bír olly mértékben, mint a' mienk. — Görög elvévé régi 
Kedveltjét, : s Grinzingbe ment lakni. 

Rövid időn küldöm Dulházy Barátomnak az eladni való Hébé-
ket. Ezekkel egy csomót számodra, mellyben leszen 1 velin Hébe, 
és 4 közönséges, Jubilaeumod rezéből 25 Exemplár nagyobb és 
testesebb papiroson. 

Ferenczyről, miolta lement, semmit sem tudok. Nem azjt] is, 
meddig mulat hon. Csupán azt hogy Téged meg fog keresni. 

Be sok öröm ér engem azért, hogy tiszteletedre azt &' csekély 
rezet lehete szerencsém készittetni. 

Igaz barátod. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r. 28. sz.] 

4417. 

Horvát István — Kazinczynak. 

Tekéntetes Tudós 
Kazinczy Ferentznek, 

az állhatatos Barátnak, 
Horvát István szíves üdvözleteit! 

Öt évi néma hallgatásomat egyedül nagylelkűséged, melly néma 
hallgatásomat is tiszteié, tudta megtörni. Ez oka, hogy öt év lefolyta, 
után — millyen hoszszu időszak ! — Hozzád irom az első barát
ságos Levelet. Miért hallgattam, : s miért nem ír tam semmit is, se 
Neked, se Másoknak, sem a' Hazának és Nemzeti Literaturának ? 
az mind a' mellett, hogy e' kérdésnek itt igen is helye volna, nem 
ide való. Te ki hallgatásomat is, mint írád, tiszteléd, bizonyosan hinni 
fogod: hogy fontos — a'legfontosabb ok bírhatott engemet illyen éktelen 
tselekedetre. Türelmed győzött vívni makats feltételeimen, 's könyen 
megeshetik, mert ar ra még most sem szántom reá magamot, hogy 
türelmed uj kezdetet nyújthat literátori pályafutásomnak is. Ebből 
észre veheted, a' miről úgy sem kételkedtél, hogy felette nagyon 
betsüllek, hogy az a' bizodalom, mellyet bennem helyheztettél, erős 
kősziklákon épült. Légy hasonló indulattal hozzám ezentúl i s : én 
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jószívedet eléggé tudom betsCüni még akkor is, midőn épen ellen
kezőt tenni látszatom. Nagy, felette nagy áldozatomba került meg-
szólamlásom. Megtettem éretted, noha a' mit én egyszer felteszek, 
attól a' menykőhullások sem tudnak egy hamar elmozdítani. 

Azonban ha nem ír tam is, nem mondhatom, hogy illy hoszszu 
idő alatt nem dolgozgattam. Ezt tennem a Haza szeretete nem 
engedé. Dolgoztam tehát, sőt igen is sokat és fontosat dolgoztam. 
Képzelj magadnak egy Pragmatica Magyar Históriát Ábrahám 
korától kezdve Árpád Magyar Vezérig minden Sidó, Görög, Római, 
Arabs, és egyébb Közép Századi írókból. Ha ezt képzelted, noha 
ezt tsak képzelni is nehéz, elhiszed, hogy valóban nagyot akar tam 
dolgozni. Nem bánt még eddig, hála a' kegyes Természetnek! semmi 
örülés ; nem indult meg agyam kereke, következésképen elhiheted 
eszem józanságát : és én hideg vérrel, a' Kritikus Főhöz illő hideg 
vérrel, újra mondom 's írom örömödre, sőt magyar büszkeségedre, 
hogy én egy Magyar Pragmatica Históriát készítettem az Ábrahám 
előtti időktől fogva Árpád Magyar Vezérig. A' História ugyan nem 
Mathesis; mindazáltal a' Fides Historica is majdnem annyi, ha meg 
üti a' Kritika legszorosabb szabásait, mint a' Mathesis; és én Caesar 
és Nero létét, vagy inkább voltát, szinte úgy hiszem, mint azt, hogy 
kétszer kettő valóban négyet tészen. Hiszem, hogy soraimat olvas-
todban el akadsz. Ezen nem tsudálkozom, de felteszem egyszer 's 
mind elakadásodat abban meg nyugodni, hogy eddig Hiu Képekkel 
soha sem ketsegtettem Hazám Tudósait ; hogy betsületemet min
denkor fő kintsemnek tar tot tam. — E' munkám lészen Koronája 
minden igyekezetemnek. Ezért fog emlékezni nevemről még a' leg
utolsó Magyar is. 

Nevelem elakadásodat, ha azt í rom: hogy utolsó Ajándékod 
által ezen épülethez nekem néhány igen derék faragott köveket 
küldöttéi. A' Debretzeni Magyar Legendák is egypár oszlopot tesznek 
alkatmányomban; 's ezért kétszeresen köszönöm drága, és felette 
betses ajándékodat. Nem küldhettél volna nagyobb kintset számomra ; 
mert ámbár Sinai eredeti leveleit Cornideshez e' Kéziratról birom 
és Cornides jegyzeteit belőlök még 1803-dikban lemásoltam szá
momra ; sőt azt a' keveset is, a mit rólok Veszprémi in Biographia 
Medicorum Hungáriáé mondott, haszná l tam: még is egészen más 
vala magát az egész Kéziratot használni, a' mit egyenesen forró 
Barátságodnak köszönök. Áldjon meg ajándékodért még késő m a r a -
dékidban is a' Magyar Nemzet élő és éltető Istene ! — A' XlV-dik 
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századi Magyar Biblia után Te nyujtád kezembe annak, ujabb bizony
ságát : hogy Dávid Király a' Jászokkal több izben hadakat visel t ; 
hogy a' Magyar még a' XVI. század kezdetén Mag-er-nak széltében 
hivatott és íratott. 

A' boldog emlékezetű Kovachieh, kit nem tsak mint igen nagy 
érdemű Barátomat szerettem, hanem mint másod Atyámot tiszteltem 
is, és a' ki még életének hetven negyedik évében is meg nem áll
hatta, hogy hetenként hozzám legalább kétszer a' Budai várból gyalog 
által nem jött volna, midőn Magyar Ország gyökeres Nemzetségeiről 
•értekező Könyvemet végig olvasta, nyakamba borulva és öszve meg 
•öszve tsókolva m o n d a : «Barátom! a' vállaimra hágott, és lát tat ta 
velem, mint lehet és kell a' silány hazai Krónikáknak hitelt és 
tekéntetet szerezni.» Mint amott, ugy bán tam emitt is a' silány 
Legendákkal és Hazai ringy rongy maradványokkal. Munkámban 
Moses, a' mi első Magyar Historiographusunk, az Aegyiptomi Mane-
thonnal ; Homerus az Erdélyi Adprobata ex Compilátával, Herodotus 
:Sylvester Jánossa l ; Plató, Virgilius, Ovidius, Seneca Lucanus Luit-
pranddal és Ottó Frisingensissel; Hieronymus Kadlubkoval és Rode-
vicussal; Abulfeda Anonymussal, Szent Margit Biographiájával, Szent 
Domonkos Magyar életével, a' Debretzeni Magyar Legendával és a' 
Liber Confirmitatum. Christi cum S. Francisco különben igen bal
gatag Könyvvel szakadatlan erősségű lántzot tesznek, noha egyenként 
teljesek némelly tárgyaikra nézve sürü homállyal, ügy vélem, hogy 
a' Chaosból rendes világosságot hoztam ki Nemzetünk ditsőségére, 
mellyet már Sesostris korában az Aegyiptomi Pyramisok hegyére 
függesztettem. Láthatod tehát, nagy érdemű és tudományú Barátom, 
hogy hallgatásomat, noha ez egészen más okból eredett, csak a' 
súlyos munkám miatt is nekem vétkül nem tulajdoníthatod. Mind 
ezeket, ha élek, két év múlva nyomtatás alá ereszthetem rendes 
foglalatosságaim mellett is. Ha azoktól felmentenének, talán egy év 
lefolyta u tán is. Most nyakra főre a' Materialékat irom öszve; a' 
mi t ha elvégzek, maga a' kidolgozás három vagy négy hónap alatt 
könnyen végbe megyén. Bevezetésül fog szolgálni e' munkába : egy 
uj «Theoria eondendae Históriáé Pragmaticae Veteris». 

És mind ezeket egyenesen a' Haza szeretve tisztelt Felséges 
Nádor Ispányának, a' mi nagylelkű Jósefünknek, illik forró hálával 
köszönnünk. Ha e' Nemzetünk kegyes Jótevője Kriebel óriási Pla-
n u m á t pártfogása alá nem vette, 's engemet a' nélkül, hogy ezt 
valaha kértem, munkája segedelmére egyenesen ki nem nevezett 
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volna, úgy az ezerektől fogva zavarodásba dűlt tárgyok talán soha 
sem jöttek volna tiszta fényességbe. Tiszteltem már akkor e' Fő 
Hertzeget, midőn az Ország Gyűlésében Árpád vérét ereiben buzogni 
mondván a' Magyar Nemzet Regeneratiójáről beszélett, 's igaznak 
tar tot tam róla a' tiszteletre méltó Desőfi Jósef gróf sorait: «Hazánk 
Geniusa kit arra megkér e, hogy ne légy ezentúl korts Nemzet 
Vezére* : De midőn kegyes gondoskodásait napról napra közelebb 
kezdettem esmérni, már akkor határ ta lan vala eránta hálám, és 
semmi terhes munkát e' hála kijelentetése miat t súlyosnak nem 
tartot tam. Örömmel öltem, ugy szólván, a' munkával, olvasással, és 
éjelezéssel magamot, tsak hogy ollyast mondhassak, a' mi neki 
bizonyosan kedvét találhatja. Hol állanánk, nagy érdemű Barátom! 
ha ez előtt tsak két százoddal is már egy Ferentzünk és egy 
Jósefünk volt volna!! Ébredjünk, de a' tántorí thatat lan hivség Paisa 
alatt, Nemzetünk ditsőségének félemeltetésére! — Rólunk- mondja 
Lucanus : «Gens uniea mundi est, de qua Caesareis possim gaudere 
triumphis.» Rólunk irja Thueidydes: «Nam huic Scytharum potentiae 
non modo gentes, quae sunt in Európa, aequari nequeunt ; verum 
et iam earum, quae in Asia sunt, nulla, gente genti opposita, Scythis 
universis, si concordes inter se fuerint, resistere valent.» Még is mivé 
lettünk az ujabb időkben! -— Atyáinkról, a' világ tsudáiról, holmi 
alatsony Vadász és Pásztor Képek tsuszamodván lelkünkbe, mi, 
valóban törpék, elhittük Bayernak, Fisehernek és Sehlözernek. hogy 
a' becsületes Szittya név bizonytalan, és Barbarussal egyet jelentő 
nevezet. Magunk dolgozni 's fáradni restelvén, vagy nem is bátor
kodván, idegenektől vártuk Nemzeteink eredetének felvilágosítta-
tását ! ! — 

Mellesleg oklevelekből a' 108. Magyar Nemzetségeket, a' mit 
ön magam se reménylettem, rendre feltaláltam, és így Patriarchális 
állapotunkat, mellyet Európában tudtomra egy Nemzet sem tud úgy 
előállítani, mint mi, szépen meghatároztam. Sőt ezenkívül három
száz Magyar Országot illető Kéziratokat is öszve szedegettem a' 
Mohátsi Veszedelemig. Mind ezek, ha nem. említeném is, tudod, 
millyen huzamos és barom munkát kívántak, 's nem hagyának időt 
haszontalan irka firkálásokra. Pedig még ezeken kivűl is hány eredeti 
levelet másoltam le, hány diplomatikai és törvényes tárgyokat fel
világosítottam, mellyekről a' Magyar szinte úgy nem gondolkodott, 
mint azt soha nem űzte fűzte, noha mindennapi gyűléseinkben a7 

kifejezés, kik legyenek nálunk a' Statusok, és kik tegyék az Ordine-
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sebet ! Vélted volna-e, hogy nálunk a' Nemtelenek is mindenkor, 
egy két epochát kivévén, a' Repraesentativum Systema gyakorlásban 
részt ve t tek? Sok hever, valóban, újra mondom, sok hever lelkem
ben. Bár egy véletlen halál (mert nekünk erre is viszsza kell emlé
keznünk) mind ezeket a' sírba ne vigye. 

De nem szólok többet saját munkáimról, ne hogy különben 
nagy türedelmeddel vissza éljek. Által megyek tehát leveled tár
gyaira, 's kimondom rólok, a' mit egész egyenességgel megírni 
tartozom. 

Erdélyi Leveleidet szívesen által fogom olvasni, 's ha tsak 
ugyan ez tekéllett akaratod, hogy jobbítsak Magyarságodon, ezt is 
megteszem. De vallyon én vagyok-e, ki tolladon, vagy tollad után, 
jobbíthatok va lami t? Egy szabad Nemzet nyelve békó és kemény 
páltza alatt nem állhat, kivévén, hogy minden grammatikai rend
szabás nélkül való zűrzavar sem lehet. Kell-e pedig az utóbbi sze
méttől dolgozásaidat félteni? Egy két esetet alig fogok találni, hol 
én másképen szólanék. Sok uj szavaiddal hiszen magam is széltében 
élek, de nem tanulatlan néhány majmaid találmányaival, kik németül 
gondolkodva irnak magyarul. Te művészi ízléssel, esmérettel, és 
erővel szólasz, 's magát a' nemzeti nyelvet is kezed alá hajtottad: 
azoknak még oskola, lélek, erő, nyelvtanulás, és gyakorlásra vagyon 
szükségek. Nem képzeled, mi nagyon betsűl Tégedet velem együtt. 
Teleky Jósef Gróf, 's talán Kultsárt is tsak az éretlen gyerkőtzék 
ingerlettek néhányszor pattogásokra. Mondj akármit, azt ki nem 
veheted főmből, hogy tudatlan Követőid túl hágtak és hágnak a' 
szabadság és okosság határán, 's érthetetlenné tették munkáikat. 
Neked ezeket, ha lehet, korlátok közé kell szorítanod. Hogy mi a' 
nyelvkifejlésnek gátot vetni nem akarunk, arról a' Gróf Ju ta lom 
Felelete, melly védelmedért készült, meggyőzhetett : most tsak az 
minden óhajtásunk vége, hogy alkalmunk legyen a' Nádor Ispán 
elébe a' ditsőség ösvényén állítani. Döbröntei [!] akármit mondjon, 
az keveset nyom előttünk. A' jó szándékon kivűl mit bámultak 
sokan benne, nem tudom. Vajha nem illyen emberek magasztaltak 
volna annyiszor Tégedet! Előttem a' magasztalás tollokból gyalázat, 
vagy legalább semmi serkentés, semmi ösztön, semmi jutalom. 

Vérségi nintsen többé, 's akármit írjanak róla buzgó imádói, 
soha őt a' nagyság körébe fel nem emelik: ellenben Révai nagy
ságát, ha kevesítheti is a' bővebb tudomány idővel, semmi kor fel 
nem döntheti. Vágynak tévedései, főkép ha Finlandról, Laplandról, 
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és az Israel fiainak nyelvekről beszél ; de hibáiban is tiszteletre 
méltó, a' mennyiben tudomány környékezi botlásait is. Mosese marad 
örökre nyelvünknek, még akkor is, midőn Josuenk a' valósághoz 
bennünket egészen elvezet. Az ut, mellyen elindult, helyes, ha még 
göröngyös is. 

Majláth Gróf régóta nintsen Budán, 's hol lappang hitelezői 
e lő t t? nem tudom, 's még mostanig ki sem tanúihat tam. Kérdezős
ködni fogok róla Mednyánszky Alajos Barátomtól, 's ha kitanulhatom 
mulatása helyét, sürgetni fogom Mátyás Király Képe Másának lefes
tését. Hát ha Jankovics két képe közül választanád egyiket vagy a' 
más ika t? Az Erdélyi Kép, ugy vélem, egy azzal, mellyet már Bél 
Mátyás Not. Hungáriáé Novae Tom. III. rézbe vésetett. Ha úgy 
volna, ezzel a Museum is, Jankovics Ur is szolgálhatna. Jankovics 
Urnák másik képe a' kettőtől különbőz. Igaz példányát a' Mátyás 
Kéziratain látszó festett Képek nagyon hitelesítik. De a' bizonytalan 
tárgyban nem merek határozottan szólani. Ha hozzá juthatsz, nézd 
meg Bél Mátyás Bezét. 

Addig is, még ismét irhatok, élj boldogul ! Tiszteld Grófnédat 
nevemben; öleld kedves magzataidat helyettem is. Virággal szólva; 
Élni siess! Pesten November 12-dikén 1824.. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 28. sz.] 

4418. 

Guzmics Izidor — Kazinczynak. 
1824. Nov. HOd.1 

Kazinczy Ferencznek Guzmics Iszidór 
tiszteletét, idvezletét. 

Nov. 30d. 1824. 
i 

Hosszú hallgatásod, édes Barátom, ismét aggalomba döntött. 
— Bajod lehet! — szüntelen ez a gondolat nyugtalanít. írjunk, édes 
Kazinczym, ha már az óhajtott viszon látáshoz nem juthatunk, 
írjunk: én hogy tiszteletemet, szeretetemet erántad kiönthessem; 
Te, hogy mennél több szépet, jót közölhess a tanítvánnyal, 's gaz
dagítsd lelkét lelkednek kincstárából. Engedj igen boldognak lennem, 
minekutánna későn kezdek az lehetni. Tegnap forgatván az Erd. 

1 A kelet itt Kazinczy F. jegyzete. 
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Museumot, jó fertályt mula t tam azon szép versezeted mellett, melly-
ben bajokat kérsz Istenedtől örömidhez. Megnyered, m o n d á m : 's 
kezdem magamat, barát imat, 's az emberiséget vigasztalni bajainkban. 

Szerzetes társaim, a boldog utazók, kik téged láthatának, 
szerencsésen érkeztek-meg. Első szavok hozzám: «Láttuk Kazinczyt* 
— 's megcsókoltak; 's én őket hagyásod szerint. Voltak M[unká]cson, 
's kivánságodat tellyesíték. Szivemre köték, hogy ha irok, tisztele
teket zárjam levelembe. Ősz vagy tehát, mint a ha t tyú ; de virgoncz ; 
tehát még sem kell még reszketnem. Az utazóknak egy bajok esett • 
eggyik lovok kidűlt a h á m b ó l ; hat forinton adák-el, s egy Erdélyit 
vettek helyébe; ez, ha párja volna, kipótolná a kárt . Sokáig nem 
mulathat tak velünk, itt lévén az iskolai i dő ; de még is beszéltettünk 
vélek, felőled, 's Erdélyről. Különösen a Mathesis Prof. jól eltanulá 
az Erdélyi dialectet, 's az éneklő beszédet. Emlékezem, hogy így 
énekelve beszélitek a Szálai Göcseiek. A tapasztalt szívességet nem 
győzték magasztalni, lé nekünk az igen tetszett, hogy a Tokajit ugy 
itták, mint mi közönséges borunkat isszuk. De hol terem az a sok 
Tokaji? Mennyit hordanak-el, mennyi felé ! Igaz* hogy sok pseudót 
is talál az ember minde[n]hol. 

Fáy András Meséjit most végzem, ! s örvendek uj nyereségünk
nek. Melly eredeti, remek gondolatok! melly oda illő styl! az ugyan 
azon egy nemnek mennyi különféle fordulása ! 's mennyi ránk illő
igazság fekszik majd minden lapon! Grammatikája ugyan a Deb-
reczeniek és Verseghi u tán sánt ikál ; de én az illyeneken, ott, hol 
a dolog jó, akadozni nem szeretek. Néhány vidéki szavai ujak 
előttem. Te őtet fogod személyében ismerni, ki ha van valami igaz 
mesés biographiájában, Zemplinben született. Igen kedves dolgot 
fogsz tenni, ha őt velem közelebbről megismerteted. 

Mikor fogjuk venni Erdélyi Leveleidet? Szallusztot? Cicerót? 
Ne késsél, édes Barátom, ezen kincsekkel gazdagítni a hazát ! — 
Én minden jó irót neologosznak is orthologosnak is tar tok egyszer
smind; 's ez ar ra megy, a mit Te mondasz, hogy a kettőt eggye-
sítni akarod. Azért nem szeretem közttök, mint két ellentábor 
között, a különséget, 's azt a gyermekes villongást; 's mikor ezt a 
buták teszik, vagy szelesek, nevetem ; de mikor derék férfiak a vil
longok, fájlalom. A ki épen semmit sem távozik a régi Írásmódtól 
azt ma jó írónak, vagy inkább szépnek nem t a r t h a t n i ; a ki minden 
megválasztás nélkül halmozza össze az uj ezifrákat, 's vélek ugy 
tarkázza írását, hogy egy csudálhataflan csudát t e remtsen ; s h a 
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még ezekhez valóságos nyelvhibákat is aggat : az illyen nem j ó r 

nem szép író, 's épen azért nem szép, mert erőszakkal akar szép
lenni. Mit kellene mind itt mondanom, 's nem mondhatom-ki ! azt 
a menyei aiszthesziszt, csak nem lehet bebeszélleni más lelkébe ~ 
's az a te, nekem igen kedves, mot tód : &ve raiq /a^iraig, vajmi 
kevésnek van kezé re ! Mindég bosszonkodva haliám azt a vádot,. 
hogy Te itt így, ott meg amúgy írsz! de ha nem vakandokok vagy 
nem tökök a vádlók: élőbeszéded kielégítheti őket egész fülig. 
Előttem mindég az volt a Te fő érdemed, 's ebben tart lak hason
líthatatlanul nagynak, hogy nyelved egészen hatalmadban áll. 

Hallottad hírét, a vallási eggyesülés Ideájának? olvastad 
Szikszai Unióját ? Ezek utánnam i r tak ; 's az első izolspixiog, de 
évTifxiog; a másik el^qviic&g és tvvipwq egyszersmind. De czélomat 
nem látták ált. Feleltem nekik, vagy inkább visgálat alá vettem 
gondolatjaikot. Én már azt is nagy nyereségnek tar tom, hogy a 
dolog szóra kapot t ; 's ha nagyobb következése nem leend, az már 
is, hogy egymás eránt kedvezőbbleg ítélgetünk, 's érzelgünk: és ez 
is valami az egy hazának megoszlott gyermekei között. 

Az ember gyakran maga sem tudja, mennyire tiszták mun
kásságának rugóji. Ez eránt én már többszer kilestem magamat . 
A mult napokban vevék tudósítást Olasz országból Deáky Sigmond 
Győr Megyei paptól, ki most ott Eszterházinál nevelő. Ő ennekelőtte 
egy érzékeny Angol versezetet fordított le, s megkéré észrevételeimet; 
most ezeket köszönvén, egyszersmind ezeket tudatja v e l e m : hogy 
Szemerénknek egy Sonettjét olvasta légyen Angol fordításban (ezt 
meg is küldé, kezdete : Sad Silence chains thy tongue. stb.), hogy 
Kisfaludy Sándor Doboziját, és Káról Élet-korait most fordítják.. 
Gondold el, mint olvadtam ö römömben! Tüstént tollat ragadtam, 
hogy a kedves hírt Thaisszal közöljem; «Szivem melegével* igy 
kezdem a levelet ; 's valóban olly melege volt, hogy a levelet 
akkor nem folytathatám tovább. Örömömben annak is örültem, 
hogy annyira tudok örvendeni, látván a Külföld figyelmét li t tera-
turánk eránt, bátor semmi részem a dicsőségben. Vágyom tudni 
Szemerének ezen szerencsés Sonettjét; az Angolból egy szót sem 
értek, ha csak a Sad silence annyit nem tesz, mint a német satt.. 
Szemere Sonettjeiből pedig csak az Erdélyi Museumban birok 
eggyel. Örvendj te is, kinek nem kevés részed van a dicsőség
ben is. — 

Mire mentél pereddel ? Jősz e ? Isten tartson 's őrizzen minden 
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nagy rossztól, téged, és egész házadat ; a kis bajok édesbbekké 
teszik az örömöket. Nálunk sok a rablás, és Vármegyénk, tudod, 
igen szelíd. 

[Eredetije a sz. Benedek-rend pannonhalmi könyvtárában.) 

4419. 

Kazinczy — Dulházy Mihálynak. 

Édes barátom, 

Én olly náthával jövök Eperjesről, hogy nem mehetek emberek 
közzé. Azért nem a' Grófnéhoz is, 's kérem az Urat méltóztassék 
o t t m e g n e m j e l e n é s e m e t kimenteni. — Noveinb. 27d. igen 
jó sententiát kaptam, a' Tábla újra recognoscálja feleségem jusát, 
és ugy parancsolja hogy minél elébb bérekesszük a' pert. így dolgom 
most nem lévén, o t t hagyám Eperjest, sietve megyek, hogy még ma 
otthon lehessek. 

Az Istenért in 4° ne nyomtassák Minervát, 's még inkább ne 
in 4to és hasított colunmában. Ha így adják ugyan, én a' Viczay 
életén kívül adni semmit nem fogok : ha in 8<> adják az Urak, úgy 
•én is adok ezen első Kötetre. Most bővebben nem írhatok, mert 
sietek. Ha a' dátumok készek a' Viczay életére, adja által az Ur 
V. Ispán Komáromi Urnák, ki holnap jő Mikóházára. Az 5 könyvet 
i t t hagyom köszönettel és kár nélkül. 

2. Xbr. 1824.1 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r. 5. sz.] 

4420. 

Kazinczy — Nyomárkay Józsefnek. 

2-a Xbr. 

Szüret olta beteg vagyok. Forró nyavalya, tüdő gyuladás kör-
nyékeze meg. Előttem lebege az idvezűlés. Nem tudok erőhöz jutni. 
Csak rövideden tehát. 

1 1828—45. K. Ferenez Ur levele December 2ikáról. — Dulházy M. jegyzete. 
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Eggy Ujhelyben lakó Özvegy, Aranyosiné nevű, a Sennyei 
fundatióban óhajt részesitetni. Elöregedett, elbetegesedett férje birtok, 
minden jövedelem, minden hajlék nélkül hagyá három gyermekkel, 
kiknek ketteje közzűl az idősbb is az ifjabb is 7dik Eminens az 
Újhelyi Piaristáknál. Megírtam nevében az Instantiát. Méltóztassék 
boldogítani. 

Szíves tiszteletemet a' Tekint. Asszonynak, az Urnák édes 
barátom, sok házi örömeket, éjjel és nappal, 's most és még 65dik 
esztendőben is. 

Kivű l : 1 Tekintetes Ny. Nyomárkay József Táblabíró és Director 
Urnák. Újhely. 

4421 . 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Aurélnak. 

Méltóságos Gróf, 
tisztelt kedves barátom, 

Ismét valék Kassán, 's nem tet tem tiszteletemet Ő Nagy
ságánál és Comtesse Virginienél. De az a' kifogyhatatlan kegyesség 
a' mellyel én erántam Ő Nagyságok, a' Mélt. Gróf imádásomra 
méltó Szüleji és testvére Comtesse Virginie, viseltetnek, Ő Nagy
ságoknak azt az érzést adja, hogy akármit cselekedjem én, soha 
cselekedetem tiszteletlennek 's hálátalannak nem véte thet ik ; itt 
pedig mentségemre kelhet az, hogy én mással jövék, 's az eggy 
óránál tovább Kassán, nem m u l a t h a t a ; és a' mit Dulházy Úr 
elmondhata, hogy gonoszabb náthát és hurutot képzelni nem lehet, 
mint a' miben ezen u t am alatt kínlódtam; alig lehete lélegzenem: 
szóllani épen nem tudtam. De a' tisztelés olly érzete az emberi 
szívnek, melly jobban esik a' tisztelőnek mint a' tiszteltnek, 's így 
nem Ő Nagysága és Comtesse Virginie a' vesztes, hanem én. 
Légyen védelmem a' Mélt. Gróf, 's jelentse-be alázatos tiszteletemet 
mind Ő Nagyságának a' Mélt. Grófnénak, mind Comtesse Virginienek, 
kit én és feleségem a' legforróbb tisztelet és hála érzésivei tisztelünk. 

Eperjesen Berzeviczy Kálmán és Balázs Adalbert dicsekvének 
előttem hogy a Méltós. Grófot Mádon látták. Derék két ifjú, 's 
kivált azért szeretetre méltó, mer t legkissebb nyoma sincs rajtok 
a ' hiúságnak. Szeretem őket teljes lelkemből, 's sokat vagyok vélek. 

1 A levél zárlatán, piros pecsét nyomai. 

Kazinczy F. levelezése. XIX. 16 



242 4422. Kazinczy — Ponori Thewrewk Józsefnek. 1824. 

Eperjesen sententiát kaptam. Feleségem jusai meg vágynak 
ismerve újobban, 's parancsoltatik hogy végezzük-be a' pert minél 
elébb. A' Sógorom azt mondja, hogy ő is óhajtja a' bevégződést. — 
Nekem nehezen esik kételkedni a' más szavaiban, mert magam 
nem mondok mást mint a' mit é rzek : de ennyi kínzás után nem 
tudom meg-fogni, mint változhatott volna meg egyszerre. 

Az Ellinger Minerváját féltem. Rosszul indul. 
Éljen szerencsésen a' Méltós. Gróf, 's tartson meg kedvező

emlékezetében. Alig várom az időt, hogy hallhassam, miket látott, 
hallott a' Méltós. Gróf, ezen első utja alatt. 

A Méltós. Grófnak 
Széphalom, Decemb. 4d. 1824. 

alázatos szolgája 
Kazinczy Ferenczmpr. 

[Eredetije a kolozsvári egyetemi könyvtárban.] 

4422. 

Kazinczy — Ponori Thewrewk Józsefnek. 

Kedves barátom, 

Én neked annyival tartozom, hogy kénytelen volnék téged 
szeretni, ha becsülni olly sok okaim nem volnának is ; ítéld-meg 
tehát, melly visszásán esett az nekem, hogy ismeretségünk szorosbb 
barátságra nem érhetett, és ollykor esztendőkig nem tudhatám, hol 
múlatsz és mit csinálsz. Most tudom lakásodat, s próbát teszek, ha 
ezen mintegy első levelem kezdete lehet e bíztosbb társalkodásunknak, 
mellyet, hogy tartós légyen, olly sok tekintetekre nézve kell óhajtanom.. 

A mit nekem Jankovich, a maga megbecsülhetetlen barátsága 
s lelke nemessége szerint külde, tudnillik a de Brosses Sallustját s 
az Africa réz tábláját, vettem, és hogy vettem, magának meg is 
írtam. Rajtam annyi gond, annyi baj, annyi nyomorúság s ez az 
Eperjesi út, mellyet szekerem ezidén 8szor, magam öször tettem,, 
úgy zavarba hozza dolgaimat, hogy sokszor nem emlékezem mit 
csinálék már és mi van még hátra : de úgy hiszem, levelébe zár tam 
valamit hozzád is. 

Nem szóllasz Erdélyi Leveleim felől, és így azok még nincsenek 
kezedben- De a nyaláb bizonyosan elért Pestre. Keressd-fel Curiális-
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Prókátor Tek. Szathmári Mihály Urnái Kazinczy József öcsémet, s 
tudd-meg tőle hol van Kazinczy András. Eggyike ezeknek, vagy 
mind ketten, általadák azt annak a kinek illett, s eggy negyedik 
kézből te is veszed. Nem magyarságomon igazíts, s a Munka alko
tásán, hanem tudósításimat tedd igazokká a hol megbotlottam volna, 
s bővebbekké, a hol azok hijányosok. S a mit belé szúrni akarsz, 
a mit kitörleni, elébb közöld velem. 

Hogy a Nyelvtörők ellenjei a Kéziratot meg ne lássák! Erre 
nagyon kérlek. Ezek az Urak nagyon szeretik a corvigatiót; nekem 
pedig semmi kedvem olly corrigaíorok szolgalatjaival élni. 

Cserei Farkas Pesten vala — ezt írod. De miért nem írod, 
ha tudnom szabad, hova m e n t ? keletnek, reménylem és óhajtom. 

Várom a mit küldeni akarsz eggyik vagy másik öcsém ál ta l ; 
de elhozza Péterffy Ur is, ki Tek. Zsiday Űr mellett s talán asztalánál 
is van. Élj szerencsésen, s a nemes lelkű Jankovichot tiszteld. 
Kovacsóczyt és társait köszöntsd. — Széphalom Decemb. 7d. 1824. 
ágyban fekve . . . (pituita molesta est.) 

U. i. A Kassai Folyóírás kiadásában semmi részem, és ha e 
csuda czím alatt, e csuda formátumban ereszti-ki csakugyan Ellinger, 
nem is lesz. Híjába kűzde vele Dulházy, híjába Gróf Dezsőffy József. 
Én a szándék felől csak akkor tudék valamit, midőn keresztül 
menvén Kassán, a Meghívó levelek nagy csomókban készen állának. 
Ti azonban segéljétek, mer t a czél szép, s hogy Ellinger díjt ígér, 
szokatlan. Addig kalapácsolom Dezsőffyvel, míg leteszen bohó-
czímjéről és a negyedrét formátumról. 

[Megjelent az Athenaeum 1874. évf. 2189—2190. hasábjain.] 

4423. 

Kazinczy — Cserey Miklósnak. 

Tisztelt kedves barátom, 

Képzelem, hosszas hallgatásom után szinte váratlanul esik 
Neked levelemet venned. De melly bajokon vive-keresztűl ez idén 
a' Gondviselés! Kétszer valék halálos betegségben, Eperjesen nyolcz-
szor vala szekerem, 's ott perem miatt eggyszer három hétig ültem. 
Váradra háromszor j á r t a m ; ki voltam forgatva dolgaimból egészen, 
's mindenem zavarba süllyedt. Nov. 27d. az Eperjesi Tábla újra 

16* 
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megismerő igazaimat feleségem' örökségéhez, 's parancsolta hogy a' 
per minél elébb berekesztessék. De timeo Danaos vei dona ferentes! 
ki eddig követett-el istentelenséget testvérén és rajtam hét gyermek' 
atyján, ezután is fog, ha rá módja lesz. — Azonban est et columbis 
sua bilis, 's nekem nagy szerencsém e' perben, hogy a' Classicusokat 
olvastam. Replicáimra midőn most referáltatott a' per, két ízben 
kiáltának-fel Bírá im: Be gyönyörű deákság! — Nekem ez minden 
csalásom hogy szépen igyekeztem írni 's ez által infascinálni 
Bíráimat hogy figyelmezzenek. 

Itt semmi hír. Beszéllik hogy Diétánk lesz, de sok nem hiszi. — 
Beszéllik hogy Zemplényre Septemvir Adamovics Ur jő Kir. Com-
missáriusnak, szorosan vizsgálgatni, mi történt itt Mélt. Lónyai 
Úrral, midőn megcaraffáztatott. Ezt is sok ember nem hiszi. 

Hogy Lónyait Zemplény minden gyengeségei mellett szívesen 
sajnálja, és bizonyosan nem azért, mivel a' Vármegye inkábbára a' 
Kálvin tanítványaiból áll 's ő is az vala, azt Neked, kedves barátom, 
írhatom. Olvasád talán mit mondot tam én Halotti pompáját beszéll-
vén-el a' Magy. Kurírban. Ő engem mindég szeretett 's szinte kol-
dulgatá szeretetemet, de azt soha sem bírta nagy mértékben, sokszor 
világosan is k imutatám hogy tetteit nem szenvedhetem. Lelkes tüzes 
fiatal ember sok jóval, sok gonosszal, mint Alcibiád. A' megcaraffáz-
tatás eszméletre hozá, 's feltette magában, a' mit már elébb is 
forgata, hogy üres titulusain kívül semmi dignitását nem tartja-meg. 

Én a' te megbecsülhetetlen, kiáraszthatatlan barátságodtól eggy 
új jótétet kérek, sőt minthogy Zejkhez tet t kéréseim által nem 
boldogultam, ezt Tőled kívánni is bátorkodom. ímhol a z : — 

Gancellárius Teleki nekem azt monda, hogy az ő Bibliothecája 
Vásárhelyit igaz képét bírja Hunyadi Mátyás Királynak. Ezt onnan 
hitte a' Gancellárius, mert az ő képe mindenben hasonlít ahhoz, a' 
mellyet maga ez a' Király ajándékozott a' Wienerisch-Neustadt 
Város Magistratusának. A' mit Igaz metszete Hébéjéhez az Ambrázi 
Gyűjteményből, az ugyan nem lehet m a g y a r ember a rcza ; az 
eggy ostoba németet mutat. Édes barátom, tekintessd-meg valakivel, 
hogy a' Vásárhelyi Bibliothecában függő Mátyás képe eggyezik e 
azzal, a' melly 

Bél Mátyásnak Notit. Hungar. Tomo III. 

rézbe van vésve. Mikor én M. Vásárhelyit voltam, akkor még a' 
kép nem függe ott, és így nem az én hibám, hogy meg nem tekin-
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tettem. És ha a' Teleki Mátyása más mint a' Bél Mátyásé, kérlek, 
bírd rá a' mi kedves Gróf Kornis Mihályunkat, hogy a' Vásárhelyi 
Bibliotheca Mátyását festesse-le magának, 's küldje dilizsánszon 
hozzám, hogy az én Erdélyi Leveleim elibe metszethessem. Az ő 
barátságától, mellynek a' Burnouf Sallustját is köszönöm, remény
leni merem azt. 

Az 1825diki Hébét talán lát tad már. Ott is megcsalatta magát 
Igaz. — Krafft Péter Hisztoriai Festő parancsolatot veve a' Pala
tínustól, hogy a' Pesti Muséum számára* fesse a' Szigethi hőst. 
Minthogy a' Zrínyiek jószágát Csáktornyát (hol a Zrínyiek' képei 
most is függnek) most Gróf Festetics László, a' György fija, bírja, 
Krafft megkéré ezt, hogy hozassa-fel a' Zrínyi Miklós képét. Ez fel-
hozatá, : s Krafft a' képet neki is lefesté. Hihető valaki azt tanácslá 
Festeticsnek, hogy azt metszesse rézre, mert F. maga az effélékkel 
nem gondol; az ő gondja a' ragyogás Bécsben. A' réz kijött, 's hogy 
nyomtatványainak több becse legyen, nem adta Képáros boltjába, 
hanem ajándékul adá barátinak. Eggy illyet Referend. Márkus is 
kapott, 's Igaz ettől engedelmet nyere Hébéje' számára lemásoltatni. 
Igaz most velem dolgoztatá Zrínyit, mellyet, káromkodnék ha valaki 
nagy javalással nem olvasna, mert magam forró lélekkel írtam. Eggy-
szer, midőn Hébe egészen elkészült, meglátom a' Hébe Zrínyijét, az 
az rezét. Csaknem lerogytam ijedtemben, a' Szigeti hős Zrínyi 
Miklós helyett ki 1566. vesze-el, a' Krusaneczi erdőben vadaszatjában 
1664. elesett Zrínyi Miklós! Bizonyossá tettek barátom, hogy Krafft 
ezt az utóbbikat adá az első helyett, a' Szigeti hős helyett annak 
unokája fiját. Minthogy Krafft vége felé van 22 lábnyi hosszúságú 
képének, a' Palatínusnak ír tam m a g y a r n y e l v e n , 's levelemet 
Udv. Fő Mestere Generál. Gr. Beckers által küldém-be. Vettem a' 
Választ, igen kegyes kifejezésekkel: a Palatínus kössöni jelen
tésemet. — Élj boldog új esztendőt tisztelt kedves barátom 's engem 
tarts-meg kegyes emlékezetedben. 

Széphalom Decemb. l l d . 1824. 
örökös tisztelőd 

Kazinczy Ferenczmpr. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 43. sz.] 
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4424. 

Kazinczy Ferenez — Kazinczy Honoriának. 

Édes Húgom, 

Örömmel, sőt gyönyörűséggel haliam István öcsémtől, hogy 
javallva olvasád az Újságokban a' mit a' szegény bátyám Uram 
halála felől kevés sorokban, de meleg szívvel mondottam. Óhaj
tot tam azt, mert én mind magadat, mind azt a' megbecsülhetetlen 
embert szívesen szerettem és szeretlek, 's a' Jók ' emlékezete érdemli 
hogy azt tiszteletben tartsuk, a' jók' fájdalma érdemli hogy abban 
részt vegyünk 's azt enyhítsük. 

Könyveid eránt azt tanácslanám hogy csináltassd meg Cata-
logusát, és küldd által nekem. Gróf Dezsőffy 7000 darabból álló 
Bibliothecát bír, de jó könyveket még is nem idegenkedik venni. 
E' pénztelen időben sok van úgy mint én, a' ki semmit nem vészen. 
Talán a' Pataki Collégium is megvenné .— 

Én ö t s z ö r valék Eperjesen ez idén, 's Január iusban ismét 
ott leszek. Ez nagy kín, nagy bosszúság, nagy kölcség [!]. De — 
meg kell lenni. — Ölellek édes húgom tiszta szívből, 's barátsággal, 
tisztelettel. 

Sietve Decemb. 13d. 1824. Ferenczmpr. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 27. sz,] 

4425. 

Kazinczy — Guzmics Izidornak. 

Guzmics Iszidórnak Kazinczy Ferencz 
szíves tisztel, baráts. idvezl. 

Melly közel valék hozzá ez előtt harmadfél holnappal, hogy 
levelem helyett holt híremet vedd! Tüdőgyúladást hoztam haza 
Eperjesről Sept. utolsó napján, 's más nap már feleségemtől titkolva 
írogattam rendelésimet 's búcsúzó leveleimet, míg ő, viszont titkoló
zással, szemvizeit vette-elő, hogy sírását meg ne sejtsem. Orvosaim 
és feleségem, ki megél őzé az Orvosokat, megtartanak, 's szeretem 
hinni, hogy életem akkor, épen akkor, tére-vissza, midőn Te, drága 
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barátom, áldozatodat muta tád be érettem. Higyjük azt, 's tiltsuk-el 
főmet, vizsgálni, ha kell e, 's lehet e hinni, hogy azt nekem a' te 
-áldozatod tartá-meg. Sinu paulo infirmior! mond az enyelgeni 
szerető Bölcs, az Ibam forte via sacra, szép Versezetében. Nem 
bölcs az, a' ki nem mer nem bölcs lenni, 's mindég csak azt a' 
sovány igazat keresi. 

Örvendek hogy utazó társaid ajakidra nyomák csókomat. Bár 
azt magam tehetném minél előbb. Örvendek hogy látták szobámat, 
hol Aug. 25. 1800. a' követk. Június 28dikáig lakattat tam. Horvát 
Endrének elmondám, melly szép öröm ére engem ott. Négy hol
napig tápláltam négy embert, kit, az éhség is kínza, "s merész tettel, 
míg végre rajta veszték. Ezért jutalmul engem Te is meg fogsz 
csókolni. 

Ismét valék Eperjesen, 's ez idén ott ö t s z ö r, szekerem 
n y o l c z s z o r . Nov. 27dikén ismét megismertettek igazaim, 's a : 

Bírák sürgetek, hogy rekesszük-be a' pert. 
Fáy András Pest Vármegyei születés, nem Zemplényi; Zemp-

lényből csak anyját (Szemere leányt) vette. Hatodik nagyanyja az 
•én nagyatyám nagyatyjának Kazinczy Péternek leánya volt. Vérek 
vagyunk tehát, de miolta iskolájit elhagyá, nem láttam. Arczát 
elmocskolá a' himlő : de szivén semmi himlő nem teve k á r t ; az 
tiszta. Eggy gátlott szerelem elugrattatá vele a' házasságot, 's ez a' 
baj színt ád minden sorának a' mit tolla ír. Vérei nem engedek, 
hogy eggy nem alacsony, hanem csak nem fényes születésű lyányt 
elvegyen. Fides et ingenii benigna vena est, — ezt kellene írni képe 
alá. Én csak azt sajnálom, hogy sok fabrikai Románt és azt a' 
szépen mázoló Koczebűt olvasta sokat. 

Láttad e Hébé t? 's melegítette e kebledet az én Zr ínyim? 
mer t azt ugyan tőled várom, nagyon kívánom. Lángoló szívvel 
í r tam azt, 's úgy hiszem, lángomnak által kell csapni Olvasóim' 
leikeikbe. 'S az engem eggy igen szép szerencséhez ju t t a t a : — 
magyar nyelven í r tam levelet a' mi kedves Palatínusunkhoz, 's 
azt le nem pecsételve Udv. Fő-Mesterének Gróf Beckers Generálisnak 
küldém-meg postán. A' történet ez : 

Krafft, Hisztoriai-festő, parancsot veve, hogy Zrínyinek elestét 
fesse a' Pesti Museum' számára. Ez Festetics Lászlót kéré, hogy 
Csáktornyáról hozassa-fel a' Zrínyi Miklós képét. Festetics magának 
is lemásoltatá Krafft által a' képet, hogy müvész-ecsettel dolgozva 
bírhatná. Voltak, a' kik kerék Festeticset, hogy ez metszesse rézbe. 
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Ez megleve. Mélt. Márkus Ignátz Ur is kapa eggy nyomtatványt. 
Igaz innen engedelmet kapa, lemásoltatni, 's Igaz most a' hős töt tet 
velem dolgoztatá. Kijőve Hébe, 's Igaz a' Zrínyi képét az utolsó 
ívvel küldé-meg nekem. Elrémültem, mert ez nem a' Szigeti Zrínyi 
hanem a' Szigeti hős unokájának fija Zrínyi Miklós, a' Poéta. Amaz 
1566. esett-el: ezt 1664. ölte-meg a' vagy négy vagy két lábú vadkan. 
Igaz bizonyossá töve, hogy Zrínyi ezen képében, ezen arczával van 
a' Krafft 22 lábnyi vásznára általvive. Könyü képzelni,- melly zavar, 
melly lárma, melly kaczagás lett volna, ha a' tévedés akkor vilá
gosodott volna-fel, midőn a' kép ki volt volna téve, fel volt volna 
függesztve. Én a' két Zrínyi Miklós képeit bémuta tám Nádorunknak, 
's tanúságra szóllítám a' Schrenkh Icones Ambrasian. Collect. 
Zrínyijét, mellyet az 1529. szül. és 1595. megholt Ferdinánd Fő 
Herczeg állíta, ki ismerte Zrínyit, a' Szigeti hőst, és ezt szakállal 
adja. — A' Nádor kegyelemmel vette jelentésemet, 's meghagyta a' 
Generálisnak, hogy nékem azt köszönje meg. Mit Vermeldung 
Höchstihro Dankes — — — — ez a' kifejezése. Ezt, édes barátom,, 
vedd örömmel, barátod' szerencséjén ; de ne tudassd sokakkal, kivált 
ne azokkal, a' kik engem nem szeretnek. 

Igaz az én Jubi leumomra is metszete eggy rezet Hébéjében. 
Félre tevém levelét, melly bizonyítja, hogy szándéka felől mind 
addig nem tudtam semmit, míg a' réz nyomtatványát nem láttam. 
Hallom Kulcsár valamit íra felőle. Azt még nem láttam, de fogom. 
Szörnyű Vindexe ez a' Kulcsár a' Magyar Nyelv tisztaságának. 

Mit íra Theokrítoszod felől, Gr. Dezsőffy fogja velem közleni; 
én pedig az Ellinger Folyó-Irásában akarok fordításod érdeme felől 
szóllani, de bajaim, gondjaim, egésségem nem engedé [!], hogy azt 
a' göröggel összehasonlítsam. 

Ellinger hálát érdemel szándékáért, de csuda czímjét meg kell 
változtatnia, valamint azt a' n e g y e d r é t e t is, a' mi szokatlan. 
Erről másszor. Szép hogy arannyal akarja fizetni az ívet. Ollyat 
Trat tner is ígért ; de csak ígért. Nekem hírem nélkül tette Ellinger 
a' mit t e t t ; csak akkor haliám mit akar, mikor a' Meghívó levelek 
közre eresztettek. 

Élj szerencsésen, kedves barátom, 's tiszteld nevemben tár
saidat, kik láttak. Ajánlom magamat igen nagy becsű barátságodba. 
Endrének ezer áldást az új esztendőre. — Ujhely Decemb. 13d. 1824. 

[Eredetije a sz. Benedek-rend pannonhalmi könyvtárában.] 
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4426. 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. 

Tisztelt barátom, 

Ujhelyben vagyok Gyűlés alatt, 's eggy katona jő az Archivá-
riushoz hogy holnap Kassára megyén eggy Commandó. Hasznomra 
fordítom a' dolgot, 's sietve írom ezt, tudván hogy a' rossz útban 
a' posta Tályának kerülve későbben vinné levelemet. 

E r á n t a d valami mondani-valóm volna, 's nem Literatúrai 
dologban, nem pénz eránt; a' mik Neked és nekem két kedves tár
gyaink. De azt levélben nem írhatom most. Kevés időn veszed jelen
tésemet. Addig kérlek, ne idegeníts-el magadtól némelly jókat, neve
zetesen azt, a' ki eránt veled ágyadban szóllék, itt Ujhelyben léted 
alatt. Jó lesz, ha a' jók lerázhatják magokról azt a' vélekedést, 
mellyet beléjek némelly gonoszok vertek. — Ebből áll majd az a' 
Jelentésem, a' mit várhatsz, de világosabban fogok szóllani. 

Gróf Aurél vette levelemet, 's Ő Nagysága a' Mélt. Grófné, 's 
Comtesse Virginie, kiknek kezeiket csókolom, bizonyosan kimentenek, 
hogy Eperjesről visszajővén, nálad meg nem jelentem. Eggy óránál 
tovább nem múlat tam Kassán ; kegyetlen nátha és hurut vala r a j 
tam, 's olly úti módra sárosan és mocskosan valék öltözve, hogy 
0 Nagyságánál meg nem jelenhettem. 

Dulházy Urat kérem, Hébéimet küldje-ki, ha már kezében 
vágynak. Ez a' Commandó kihozhatná, de jól bepakkolva. 

Alig várom az időt hogy muta thassam a' Palatínusnak ír t 
magyar levelemet. Dulházy olvasta. Gener. Gróf Beckers által nyúj-
ta t tam-be. Vettem a' kegyes választ Gróf Beckers Exctól, mit Ver-
meldung Höchst Ihro Dankes. 

Pestről írt levelek után írhatom, hogy az Ellinger igyekezetitől 
kevés jót várnak, látván a' monstruosus czímet, és a' gondolatlan 
formátumot. Még itt is kaczagva kérdé valaki tőlem, mint ju thata 
Ellinger arra a' czímre. Én a' Viczay képéhez megírom a' textust, 
és adok még valami egyebet is. De nagyon szeretném, ha Ellingert 
arra bírhatnánk, hogy írását 

A m a l t h e á n a k 

nevezné-el. Videantur lüe rae Ciceronis, et Fabr i Thesaurus Erud. 
Scholasticae, melly justificálná az Amalthea nevezetet. Az a' M i n e r v a 
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csak azért sem jó, mert már van Magyar Minervánk, 's a' Németek 
köztt is van Minerva folyóírás. Und der Nahme ist abgenutzt. 

Szeretném elmondani előtted mi történt Eperjesen. A' Senten-
tiám ddo. 27. Nov. ismét elismerte feleségem igazait, 's parancsolja 
hogy a' pert rekesszük-be : de ha ez kegyes ítélet i s : nem nyug-
hatom-meg a' praemissákon, és azok eránt appelláltam. 

Itt az a' hír, hogy Septemvir Adamovics Ur jő Januariusban 
mint invesíigáns Kir. Commissárius. Sokan hiszik, sokan nem. Élj 
szerencsésen, ajánlom magamat kegyességedbe. Az Isten adjon Neked 
is jó új esztendőt. Zseni mégis Szabolcsban van Kállay Gábornénál. 
Az Innepekre várom. Hálás tiszteletét örömmel említem, noha ha 
nem említeném is, szíved érzi hogy ő és én Neked, Ő Nagyságának, 
Comtesse Virginienek örökös hálával, tisztelettel tartozik. 

Decemb. 13d. 1824. 

Kivű l : 1 á Monsieur Monsieur le Comte Joseph Dezsőffy de 
•Csernek et Tarkő etc. etc. — a Cassovie. im eigenen Hause, gegen-
über von der Franciseaner-Kirche, 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r. 33. sz.] 

4427. 

Gr. Dessewffy József — Kazinczynak. 

1824. deczember 13. 

Drága, édes Ferenczem ! 

Első szeptember óta annyi bajok, alkalmatlanságok, annyi fog
lalatosság, és annyi boszúságok borítottak el engem, a mennyit alig 
képzelhetsz, ámbátor néked is elég részed vagyon az affélékben és 
magamos szívű sógoroddal lévén dolgod, a legjobb sententia mellett 
is még elég messze állasz igazságodnak kiszolgáltatásától. Nagy 
örömmel haliám Klingensteintól, miképen nem akar Gr. Erdődy 
addig egyezségre lépni sógoroddal, míg ő veled nem végez — többet 
nyomand remélem ezen kinyilatkoztatás három táblabeli ítélettételnél. 
Nékem is perre fog kelleni fakadnom sógorommal. Ez is húzni 

• A levél zárlatán kettétört piros pecsét s mellette Dulházy M. szokott 
jegyzete: T, Kazinczy Fer, Úr levele. Jött Dec . . . . ikén 1825 [!] [A nap helye 
üresen van hagyva.] 
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vonni fogja a dolgot, míg megbukik, ő is érdemleni fogja a meg-
bukást, de mit [lehet] tenni a képzetlen szívű emberekkel? ha 
képzelt eszűek egyszersmind még rosszabb, mert ezer okokat keres
gélnek rossz és durva szívűségek palástolására. Nekem az fáj leg
inkább bajaim közt, hogy nem igen olvasgathatok, barát immal nem 
levelezhetek úgy, a mint akarnám, s idő fogytában lévén, az, a mi 
még hátra van belőle, semmiségekre tékozoltatik el. 

Lányodat jó egészségben hallom lenni. Orvosom [!] kívánom, 
hozzon mind atyjának, mind neki sok örömet ott mulatása. 

Fiamnak Aurélnak (a Méltóságos Grófnak, a mint nevezed) 
nagyon kegyesen irál, de megütközém, ezen szavadat olvasván: 
«Féltem Minervát, rosszul indul.» Kértem Dulházyt, magyarázná 
meg nékem ezen szavak értelmét. Elbeszélé, miben különbözik véle-
ménytek Ellingerrel — ő mint könyvnyomtató azt nézi : hogy minél 
több férjen minden ívre, mert mindegyikért egy aranyat ajánla. Te 
a negyedrét formán akadsz fel, mint szokatlanon, és a ketté vált 
lapi nyomtatást ellenzed, ugyan nem egyezhetnétek-e meg, ha ő az 
oszlopos nyomtatással felhagyna ; te pedig kibékülnél a negyedrét
formával, mely a franczia és angol havi írásokban nem szokatlan, 
é s talán éppen szokatlansága által a publikum kedvét megnyerhetné. 
Nem hihetem felőled, hogy kész légy egy ily kicsinység miatt maga
dat a kassai Minervától félre húzni, és ez által nagy díszétől meg
fosztani. Emlékezzél meg felföldi létedről, fővárosának hajdan általad 
szerzett dicsőségéről, a jó, szép igyekezet általad történhető meg-
akadályoztathatásáról — kedves Aurélod és atyjának megszomorítá-
sáról — Dulházy elbúsulásáról, — gondold meg, hogy még gr. Csáky 
Emánuel is pennát akar fogni elfáradott kezébe. Esedezem tehát 
nálad a haza és ezen vidék, mely szinte a tiéd, mint az enyém, 
díszénél fogva, el ne hagyj minket, ápolgasd az árvákat, és ne essél 
kezdetkor kétségbe, a mikor minden ember remélni szokott. Dul
házy által nékem jelentett meghagyásodból én dolgoztam az Előszót, 
remélem, meg lesznek vele minden felekezetek elégedve. 

Partout divers esprit font Tesprit d'un Journal . 
Meglátom szeretsz-e minke t? 
Vale. Cupio tibi vultum multa et praeclara minantis. 

[Megjelent a «Gr. Dessewffy József Munkái* III. köt. 151—152, lapjain.] 
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4428. 

Gr. Dessewffy József — Kazinczynak. 

1824. deczember 16. 
Édes Barátom ! 

Tegnap küldék neked levelet, abban bővebben szólék a kassai 
folyóirásról; az egész idea Ellingeré, melyről én egy szót sem tud
tam, a midőn esedező levelet adott be a Fels. H. Tanácsnál; én is 
más titulust javaslot tam volna, de minekutána Minervának ada
tott az engedelem, látnod kell: minő bajba keverhetné Ellingert a 
dicasterialis ausztriai magyarral kevert piczinkedés, ha a czímet 
változtatná. Kritika nélkül sohasem fogunk semmit csinálhatni. írd 
meg kérlek Pestre, kedves barátom, hogy nem is illő kicsinységeken 
akadozni, a midőn a magyar l i t teratura gyarapodásáról van a szó. 
Én a czímképet még nem is lát tam, — minden tudtom és hírem 
nélkül gondolták. Csak mikor már minden meg volt, megkérének : 
í rnám meg az Előszót; ezt megtévén, közölni fogja veled Dulházy. 
Örvendeni fogok, ha igazítasz rajta. Én minden nem essentiális 
dolgokról elszoktam felejtkezni, mikor a hazáról és litteraturájáról 
van szó, —• a legszebb czímü és képű munkában lehet középszerű
ségeket nyomtatni, a legízetlenebb czíműbe pedig köztetszésü dol
gokat — én mind tanácsommal mind pennámmal a mennyire tőlem 
kitellik és a mennyiben Ellinger meghallgat, segíteni fogom a rossz 
ízlésű Minervát, de azért valahányszor csak lehet, küldeni fogok, 
ha beveendik a magam dolgozásaiból valamennyi magyar űjságinkba 
és havi írásinkba, almanachokba, akárhol jöjjenek ki. írd meg kérlek 
mindezeket a pesti litteratoroknak, és mondd meg nékik nevemben, 
hogy jövendölöm mind hazánk, mind constitutiónk, mind nyelvünk, 
mind li t teraturánk vesztét, ha mindenben kicsinységeken fogunk 
akadozni, és nem leszünk több türedelemmel és kíméléssel egymás 
véleménye iránt. Olvassák kérem gyakran Szabó Dávid Diófáját. — 
Kritizáljuk egymást elmésen, nem bánom, de azért szeressük egy
mást és örüljünk, minél több folyóirataink lesznek. Az én Előszóm 
minden felekezetnek eleget fog tenni. Maradok a legigazabb és leg
egyenesebb magyar szívvel és barátsággal. 

U. I. A monstruosus Minerva alá, melyet még nem is lát tam, 
ezt az epigramm-félét ítélném illőnek. 
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Opto tibi vultum multa et praeclara minantis. 
Nagyon szívesen fogom olvasni a budai udvarral folyt levele

zésedet. 
Barátságos jelentésedet szokás szerint a legigazabb szívvel 

fogadom. 

[Megjelent a «Gr. Dessewffy József Munkái* III. köt. 152—153. lapjain.] 

4429. 

Kazinczy - Rumy Károly Györgynek. 

Theurester, geliebtester Freund, 

Auch ich weiss schon aus den Bláttern des Magyar Kurir, so 
wie aus dem allgemeinen Gerede, dass Sie zur cathol. Kirche über-
gegangen sind. Dieser Schritt schadet meiner Hochachtung, meiner 
Freundschaft für Sie nicht im mindesten, und ich betrachte ihn als 
eine Sache, welche mich nichts angeht. Übertritte aus einer Beligion 1 

in eine andere können verehrungs- oder verachtungswerth seyn, so 
wie ihre Bewegungsgründe rein oder edel sind und nicht sind, und 
wir sind Verantwortung darüber niemand andern als Gott und uns 
selbst schuldig. Ich flehe nur Gott an, dass er den edlen, recht-
schaffenen Mann, den ich in Ihnen stets fand, segnen, endlich Glück 
und Ruhe finden lassen möge. 

Wann Ihre Sachen geordnet seyn werden, sagen Sie mir doch, 
ich bitté Sie sehr darum, wie Sie auf diesen schweren Entschluss 
gekommen sind, und ob Ihre Frau den Schritt mitgemacht habe, 
ob Ihre áltern Kindern dazu vorbereitet waren. Kulcsár, und nach 
i hm Igaz, habén weder den Tag Ihres Übertritts, noch die Kirche, 
wo dieser geschah, genannt, und Sie wissen, wie begierig ich bin 
solche Kleinigkeiten, wenn sie das sind, zu kennen. 

Da ich Sie, wie meinen Brúder, liebe, so möchte ich auch 
wissen, wie Sie nun lében, und ich wünschte Ihnen eine andere 
Stelle, als die ist, welche Kulcsár nennt. Ich zittere bey jeder Ver-
ánderung Ihrer Wohnorte , die fast jáhrlich neu waren, Ihnen Geld 
und Zeit raubten, und auf Sie eínen nachtheiligen Verdacht zogen. 
Wie viele Ihrer vorigen Freunde zogen sich jetzt theils aus Gefühlen. 

1 E szó fölé Rumy K. ezt í r ta: Kirche. 
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theils aus Furcht vor andern zurück! und werden Sie nun für diesen 
Verlust einen hinlánglichen Ersatz finden? — Da Sie mich und 
meine Freundsehaft für Sie kennen, so bin ich frey Sie zu bitten, 
mir alles zu sagen, was ich wissen darf. 

Dieses J a h r brachte ich entweder in meinem Krankenbette 
oder auf Reisen zu. Dreymal war mein Wagen in Grosswardein, 
achtmal in Eperjes, wo ich vier Wochen mich aufhielt. Die Tafel 
fállte den 27. Nov. wieder eine vortheilhafte Sentenz für meine 
Frau wider ihren Brúder, und befahl endlich einmal den Prozess 
zu enden. Er thut aber was Gewissen und Éhre ihm gewiss nicht 
anrathen. 

Lében Sie recht wohl, mein theurer geliebter Freund. Quod 
tibi bonum, felix, fortunatumque eveniat. 

den 17. Xber 1 8 2 4 Ihr ewiger Freund 
Kazinczy Ferencz. 

Kivűl: A Monsieur Charles George Bumy, Dr. en Philosophie, 
Membre de plusieures Sociétés des Savants, Assesseur au Comté de 
Szepes etc. etc. á Vienne. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 115. sz.] 

4430. 

Kazinczy — Krafft Péternek. 

An des Herrn 
Historienmahlers Péter Krafft 

Hochwohlgeboren. 

Eine anhaltende Kránkheit, welcher ich endlich entronnen bin, 
möge mich bey Ew. Hochwohlgeb. entschuldigen, dass ich auf Ihr 
Schreiben an den Kammerer Herrn von Szvetics, das ich zu besitzen 
das Glück habe, so spát antworte. 

Es zeugt nicht von meiner Bescheidenheit, dass ich mich 
erkühnt, meine Stimme in Bezúg auf das Bildniss von dem Helden 
von Szigeth zu unserm Hohen zu erheben: alléin ich bin mir das 
Zeugniss schuldig, dass mir diese Vorstellung keinen leichten Kampf 
gekostet habe. Hátte ich die Éhre gehabt von Ew. Hochwohlgeb. 
gekannt zu seyn, so würde ich mir die Freyheit genommen habén, 
gerade an Sie zu schreiben. Auch glaubte ich, dass das grosse 
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Werk seinem Ende schon sehr nahe ist, und dass hier alsó keine 
Zeit zu verlieren sey ; und so schlug ich den Weg ein, der mich 
an sichersten, und so früh als möglich, zum Ziele führen sollte. 

Gráf Festetics bezeichnete Rahls Kupfer mit dem Namen des 
Helden von Szigeth, und meine Freunde, die glücklich waren Ih r 
grosses Blatt, so wie auch seine Skizze gesehen zu habén, versichern 
mich, dass Zrinyi an beiden ohne Bart erscheint. Ich konnte alsó 
darán, dass hier der unglückliche Irr thum wirklich obwaltet, nicht 
zweifeln. Dieser Irr thum entstand aus dem Umstand, dass der Held 
von Szigeth, so wie der Sohn seines Enkels, Miklós (Nikolaus) 
hiessen. Die Ew. Hochwohlgeb. bey diesem Meisterwerke leiten soll-
ten, nahmen den jüngern für den áltern. Dieser fiel zu Szigeth 
1566., jener wurde bey einer Jagd 1664. getödtet. 

Als Ungar, der auf den Glanz des Helden stolz seyn darf, 
stolz seyn muss, und als Herausgeber der Gedichte des jüngern, der 
den schönen Tod seines Ahnherrn in einem Epos besang, musste 
ich mich mit allém dem, was die zwey Zrínyis betrifft, bekannt 
machen ; und niehts kann mehr wahr seyn, als dass der Zrínyi der 
Hebe das verschönte Portrát des jüngern Zrínyi sey; dass wir alle 
Ursach habén das Portrát , welches uns Ortelius von dem Helden 
von Szigeth aufbewahrt hat, für sein Portrát anzusehen. Es gleicht 
dem andern, das wir in den Kupfertafeln der Ambrasischen Samm
lung, das Schrenkh, auf Befehl des gleichzeitigen Erzherzogs Fer
dinánd, Sohn des Kaisers Ferdinánd L, u. Bruders von Maximilián II. 
herausgab, finden. 

Was ich aber von den Kaftány des áltern Zrínyi, mit den 
kurzen Ármeln, gesagt habe, findet bloss in meinem Sinne Bestátti-
gung; man trug sie unter Maximilián II., aber man trug auch Ober
kleider, die wie Kaftány aussahen, aber lange Ármel hatten. So 
sehen wir den König von Pohlen Stefan Báthory, der ein geborner 
Ungar war, auf der Kupfertafel der Ambras. Sammlung, und doch 
lebte auch dieser unter Maximilián II. — Zrínyi trug sein Oberkleid 
nach dem áltern Schri t t : Báthory nach dem jüngern. Alte und 
Junge tragen sich auch in unsern Tagén nicht völlig gleich. 

Dieser Vorfall gewáhrt mir Gelegenheit, dem grossen Künstler, 
den Európa hochachtet, u. der nun auch mein Vaterland mit zwey 
herrlichen Gemáhlden schmückt, meine Verehrung darzubringen, und 
zugleich Ihm für das grosse Vergnügen, das auch ich in Betrachtung 
der Bildnisse Sr. Maj. unseres Monarchen und Sr. K. K. Hoheit des. 
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Erzherzogs Palatínus genoss, zu danken. Ich bin kühn zu sagen, 
dass diese zwey schönen Bildnisse wenige meiner Landleute mit so 
vieler Freudé als ich angestaunt habén. In dem Versammlungs-Saale 
des Biharer Comitats zu Grosswardein stehn sie neben den Bild-
nissen unserer geliebten Theresia u. Kaiser Jos. II., gemahlt v. Hickels 
Hand; jene in ihrem schwartzen Síickrock, dieser in dem Ordens-
kleid von St. Stephan. Die zwey Gemáhlde von Hickel habén das 
Costüme voraus, und gebén ein áusserst schönes Helldunkel: aber 
wie staunt der Kunstfreund vor Ihren Gemáhlden über das Zauber-
spiel der Farben an den unmahlerischen Kleidern, besonders der 
weissfárbigen Mente's! Jedes unserer Gomitate sollíe nach dem Glück 
geitzen, etwas von Ihrer Hand zu besitzen. 

Auf den Fali, wenn es Ew. Hochwohlgeb. béliében möchte 
mir zu schreiben, setze ich meine Adresse, von einem Zeitungsblatt 
abgenommen, hieher, und merke nur noch an, dass mein Name, 
•den ersten Buchstab ausgenommen, ganz mit den Tönen ausge-
sproehen wird, wie das deutsche: Da sind sie! 

Mit der innigsten Hochachtung beharre ich 
Ew. Hochwohlgeb. 
Széphalom, bey Tokaj, d. 17t. Decemb. 1824. 

gehorsamster Diener 
Franz v. Kazinczy mpr. 

[Kazinczy másolata a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 27. sz.] 

4431. 

Kazinczy — Dulházy Mihálynak. 

Bizodalmas Drága Jó Uram Bibliothecárius Űr, 
kedves barátom, 1 

Itt küldöm valamit Ellinger Úrtól általvettem, ! s óhajtanám 
hogy ez a' barátunk a' Viezay életét és a' Montesquieu 1 beszédének 
lefordítását, azon szíves tisztelet jeléül elfogadni méltóztassék, a' 
mellyel én Ellinger Úr eránt gyönyörű szándéka miat t valóban 
viseltetem. Mihelytt időm lesz, mingyárt általküldöm Értekezésemet 

SL' Nyelvek eredete felől ; de mindeddig felkeresni rá nem értem. 

i 1824—45. K. Fer. Dec. 17dikén. — Dulházy M. jegyzete. 
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Óhajtom hogy az a' Munka' vége felé találjon helyt ezen Első 
Negyedben, 's így még elég időm lesz elkészíteni. 

Ne higyje Ellinger Úr, hogy én eléggé immodestus lehetnék, 
a' más dolgában kormányzó hatalmat affectálni; gyűlölöm az affélét 
már csak azért is, mer t nem akarom hogy minden eggy forma arczot 
viseljen; annyival inkább azért mert nem tisztelek semmit annyira 
mint a' személyes szabadságot. De ha erőszakoskodni nem akarok is, 
tisztemnek ismerem kimondani, hogy azt a' monstruosus titulust, és 
azt a' monstruosus formátumot kevesen fogják javallani. Eggy Cor-
respondensem azt is tudakozza, hogy negyedrétben nyomtatott Folyó-
írás mint fog postára tétetni ? Ha valamit óhajtok, azt óhajtom igen 
szívesen, hogy Ő Nagysága a' Mélt. Gróf ostromolja Ellinger Urat 
mind addig, míg e' két czikkely eránt magát kérésemnek megadja. 
Bizonyosan kedvetlen dolgot tészen Ellinger Ur a' Publicumnak, ha 
szándéka mellett tovább is megmarad. 

Én ide teszem a' Munka' Homloklapját, de csak p r o j e c t u m 
képében. Ellinger Űr lássa, jónak láthatja e elfogadását, 's tegye a' 
mit tetszik. 

Az Amalthéa név elfogadását javallhatná, a' mit ide a' Fabri 
Thesaurus Eruditionis Scholasticae czimű Dietionáriumból ki í r tam. 1 

Folyó-írásnak nem lehetne jobb neve. — De elég róla. Ellinger Űr 
lássa, mit csinál. Jó volna mind azáltal, ha a' dolgot Kassán a' jobb 
fejekkel közlené, értelmeket kikérné, és a' votum decisivumot magá
nak fenn tartván azt tenné, a' mit legjobbnak akkor látna. 

A' Mélt. Gróf Bibliothecájának itt küldöm vissza az Űj Szelle
met, a' Bátori István életét, és Faludit. Egyebem onnan nem marad, 
min t Jenischnek két Kötete és a' Cicero Levelei. — 

Kérem Bibliothecárius Urat, nyerje-meg Ő Nagyságának azt a' 
kegyességét, hogy a' Kultsár Újságjait és Hasznos Mulatságát nekem 
kiküldhesse. Azt akarom látni, mit íra Kulcsár a' Guzmics Theo-
krítoszáról, az Új Szellemről, és Nro 44 a' Hébe felől. De ezeket 
most várom. Első alkalmatossággal vissza küldöm. 

Decemb. 17d. 1824. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 5. sz.] 

1 Nincs a levél mellett. 

Kazinczy F. levelezése. XIX. 17 
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4432. 

Kazinczy — Gr. Gyulay Karolinának. 

Tisztelt barátném, 

E' pillantatban veszem a' Hébe' kiadójának eggy kis paketjét, 
négy Hébével, ajándékban. Miért nincs itt az én Lottim, hogy Néki 
nyújthassam belőle az első áldozatot ! De a' könyvet eddig talán 
látta Nagysád. Vegye tehát úgy, mintha én adnám, 's vegye étrennes 
gyanánt, új-esztendei kívánásimmal, hogy Isten Nagysádat, Ő Nagy
ságát a' Méltós. Grófnét, 's minden testvéreit, 's azok köztt a' mi 
kedves Lajosunkat, boldogítsa. Hébében interessans rezeket lát Nagy
sád; eggy gyönyörű Krisztusfőt Hannibál Garácsitól, 's gyönyörűen 
dolgozva; — a' Ferenczy márványból faragott lyányát, ki szerető
jének árnyékképét rajzolja a' fövenybe, 's látván hogy a fej el van 
találva, feleszmél, hogy l e h e t f e s t e n i , 's ez által a' f e s t é s 
m e s t e r s é g é t ő találta-fel; — tovább a' Cecília halálát, hol az 
a' két Angyal igen szerencsésen van gondolva is dolgozva is, — és 
végre eggy rezet, melly felől mind addig semmit sem tudtam mig 
elkészült 's Igaz azt nekem megküldé. Annak magyarázatja ímez: 

A' Haza, persönificálva eggy Matrónának, balkezével általöleli 
képemet, 's az égre könyörögve tekint, hogy estvémet (az az, utolsó 
napjaimat) derítse-fel 's tegye boldoggá. A' Kép alatt ez a' felül
írás áll : Kazinczynak írói-pályája 50dik esztendejében a' Virtus és 
Grátziák, 1825. — 

A' tömjén Istent illet, nem ember t : de az Igaz barátsága ' s 
cselekedete könnyeket csafart-ki szememből. 

Hogy Bárczay József és Lónyai Piroska jegyben vágynak, ta lán 
tudja Nagysád. Bárczay gyönyörű ifjú és jó ifjú, de kérdés ha Pirka 
szerencsés lesz e. A' világ úgy hiszi, hogy mátkája pillogásra szü
letett, nem a' házi kör' örömeire. Én a' menyasszonyt soha nem 
láttam, a' vőlegényt ismerem, 's jót várok; olly gazdag ifjú nem 
csuda ha eddig szeleskedett. Külömben a' Bárczayaknak vérekben 
a' fösvénykedés, 's én sok Bárczayt ismerek, a' ki abba hagyá a' 
pillogást. 

Fáy Ferenczné, a' Bárczay Ferenczné testvére, 18 eszt. meddő
sége után, kereszteltetni fog; de minap csaknem szerencsétlen leve. 
Eggy vizslája felugrott a' gyomrára. — Ezeket azért írom, mer t 
ismeri Nagysád a' személyeket. 
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Zseni nincs itthon. Kállay Péterné húgomnál van Octóber első 
napjai olta. A' Nagysád Bálint keresztfija Augustusban kezde tanulni, 
és úgy látszik, hogy minden testvérei köztt ő fog a' könyvek szere-
tetiben leginkább ütni reám. Emil eggy pontban engem már utóiéri: 
Novemb. 24dikén lőtt eggy nyulat. Én sem lőttem többet egész 
életemben; de én ugyan puskás vagyok ám, mert ki mondhatja a' 
mit é n ? én az enyémet kocsiból lőttem. Emil Uramnak azonban 
megmondtam, hogy szeretem ugyan, hogy lőni is t u d ; de én a' 
fiamat Jágernak nem nevelem. Maradok örök tisztelettel Nagyságod
nak alázatos szolgája 

Széphalom Decemb. 20d. 1824. 

Kazinczy Ferenczmpr. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 5. sz.] 

4433. 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. 

Tisztelt barátom, 

Ellingernek küldök itt valamit, 's azt ígérem neki, hogy minek
utána holnapos írásába nem csak t u d o m á n y o s , hanem m ú 1 a t -
t a t ó dolgokat is akar adni, ezen első Kötetére legalább annyit, 
mint most küldök, adni fogok. Vedd ezen lépésemet erántad való 
tiszteletemnek 's hálámnak jeléül. Nem szeretnék én Teerántad 
találtatni hálátalannak, tiszteletlennek; 's vallást teszek, hogy dolgo
zásomat ezen monstruosus formátumban pillantani-meg nekem 
kimondhatatlanul fájdalmasan esik. Ki látott Folyóírást in quarto 
's hasított oszlopokban ?. Vannak illyenek, de Újságok, Űjságformák, 
mellyek ívenként küldetnek-el. Megítélteti magát Ellinger, 's Tra t tner 
és Werfer hallgatni nem fognak. A' s z o k a t l a n csak akkor talál 
mentséget, ha valamelly ok szóll mellette. Itt olly ok nincs. 
A' Viczay' nyolczadrétű reze hogy fog in-quartóhoz il leni? Elárulja 
magát Ellinger, hogy azt szegénységből vette-fel, hogy kénytelen ne 
legyen újat metszetni, 's ezt ingyen kapta. 

De én elmondám szabadon, bátran, a' mit szükségesnek 
láttam. Nem fér gondolkozásomhoz a' más dolgait kormányozni. 
Útálom a' ki azt cselekedheti. 

Nem jobb volna e Amalthéa, Te ítéld-meg. Ide teszem a' mit 
17* 
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a' szóra Fabri Thesaur. Erudit. Scholast. mond.* — Azonban a" 
MINERVA név nem bánt úgy mint a' negyedrét. —• Azt nem 
ellenzem, igen a' formátumot. 

Panaszlod hogy gondjaid, bajaid, nem engedik hogy olvashass, 
levelezhess. Vedd az én bajomat, gondjaimat, 's kérdd, ha az 
Ellinger' igyekezetit segéllhetem e mint akarnám. A' mit neki itt 
küldök, harmad napomat vonta-el egyéb dolgaimtól 's Eperjesi u tam 
olta Sallusthoz hozzá nem nyúlhattam. 

Itt küldöm a' Nádorhoz írt levelem mását , 1 nem hogy Ellinger 
vegye-fel, hanem hogy Te tudd, mi eránt írtam. A' Gróf Beckers 
levelét leírni nincs időm. Gyönyörű levél, és én kevélykedhetnem 
vele. — Tagadtatik a' bot lás : de látni fogod nálam a 'bizonyságokat 
hogy a' képre bizonyosan a' Poéta Zrínyi festetet t ; 's hogy az most 
ki lesz törölve, 's a' Poéta Zr. helyébe a' Szigethi hős tétetik, 
o)g &efug; az az én érdemem. Ha majd Eperjesre megyek, elő
muta tom a' Gróf Beckers és a' Krafft leveleiket. 

Decemb. 20dikán. 

Ma veszem az Újhelyi katonák által leveledet és a' Hébe 
csomóját. Nagy örömem van rajta. A' bor' dicséretét ismét elolvasám. 
Gyönyörű! gyönyörű ! Eggyike legjobb minden dolgozásaidnak. — 

Ne küldd, kérlek, Élőbeszédedet. Tudom én hogy jó az a' mit 
Te csinálsz. Jelentésed az Ellinger Meghívó leveleiben bizony igen 
igen jó. Nem tudnám mint küldjem mingyárt vissza. 

Ezen levelemen kivűl eggy másat is ad-által Dulházy, melly 
e' szókkal van megjegyezve : Ad manus proprias. 

Csókolom mély tisztelettel Ő Nagyságának és Comtesse Vir
ginienek kezeiket, nagy reményű gyermekeidet forróan ölelem. 
Adjon az ég Neked, hasonlíthatatlan férjfiu, boldog új esztendőt 

örök tisztelőd 
Kazinczy Ferenez mpr. 

Két dolog van a' mit külön levélre kell írnom, hogy eléget-
hessd, mihelylt megolvasod. 

1. Ujhelyben lévén, szó vala a' Diétáról, és hogy ki küldessék. 
Felkiá l tanak: — Szemere, Gróf D. J. és senki nem más. — 

* Azt Ellinger fogja általadni. — Kazinczy F. jegyzete. 
1 Nincs a levél mellett. 
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A' dolog akkor történt, midőn Szemere Aszalónak elcserélése miat t 
Miskolczra elment. — Ujhely tele van Cabalákkal, és higyj nekem, 
ennek talán legnagyobb kovásza Matolay. Eggy valaki felkiálta, hogy 
gondolhatna valaki olly képtelent, hogy Diétára két esküdt ellenség, 
te és Sz., küldessenek. Dókus protestált, 's elbeszéllé, hogy Te 
őáltala mint tevéd Sz-t bizonyossá jó indulatod felől. 

Matolay jó ember, de szeles, de kevély, de raptusai vágynak. 
Az Aristocratiai gondolkozású Sz. sok ízben összekapa Matolaival 
in publico. Jelen valék eggyszer kedves Administratorunk' első 
gyűléseiben, midőn Sz. felele Matolaynak, ez félre biggyeszté száját, 
's Sz. megintette, hogy feleljen majd ha ő elvégzi beszédét, de az 
ő szavát ne hallgassa nevetéssel, mosollyal. Ebbe Szemerét szinte 
csudáltam. Matolay most B. Wjécsey] Pált feltüzelte Szemere ellen. 
Ehhez járult a' Gróf Schmidegg baja, 's Matolay még a' vallást is 
a' dologba csavará, hogy Szemerének árthasson, holott tudva van, 
hogy Matolay nem vallásos ember. 

Barátom, én szörnyű Aristocrata vagyok, a' mint tudod. Nincs 
személyes okom rá, de látom a' rendek összekeveréséből a' veszélyt. 
Eggy Szirmay in possessorio van, 's nyugton v a n : eggy Matolay 
retteg hogy származatlansága miatt nincs elég tekintete, 's dühében 
csinálja a' mit nem kell. — Eggy Vice-Ispán feje a' rendeknek, és 
ha valakit, a' V. Ispánt nagy tekintet illeti. Magunk ellen vétünk 
ha nem tiszteljük, még pedig nagyon, csak ne a' szabadság' kárával. 

Légy rajta hogy megválasztassál. Magadért is, a' Vármegyéért 
is óhajtom az t ; de magamért is, hogy örömem legyen, látni barátom' 
ragyogását, és hogy az én Aurélemnek alkalma légyen csudálni az 
atyját. 

A' megölt istentelen Komáromy Gábor 500 ftot hagya az 
Újhelyi templomnak lelke' váltságára, érezvén hogy várja külömben 
a' pokol. Özvegye orosz vallású szolgáló vala, 's pápistává leve hogy 
elfedje alacsonyságát. Nem akara fizetni, 's az Ecclésia pert indíta 
ellene. Matolay defendálta. Tudom nem hiszed, de ha parancsolod, 
bizonyságot hozok róla írva, vagy kérlek, tudakozzd-meg magát 
Matolait, igaz e a' hír. Ez a' bohókás, lunaticus ember, azt kérdé 
a' Processusban, hogy mint lehet a! sola salvifica hiten lévő Asszonyt 
arra kényszeríteni, hogy a' férje adósságát a' Kálvin, templomnak 
megadja? — Tréfa, azt fogja Matolay mondani : én pedig azt, hogy 
a ' ki így tréfál, kötözni való bolond. 
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Én magam is bajban vagyok vele. Csúful, csúful csala-meg; 
pert indíta ellenem, Tomsics barátja e lő t t ; két Sententiát Matolai 
i rata a' perbe Tomsics' híre nélkül, 's a' nélkül hogy az Incattus 
submittálta volna. Rá ijesztek Tomsiesra, 's most Matolay hallgat. 

Patr ióta is lehet az ember ex secundis finibus. — Én Szemerét 
nagyon szeretem; nagy okom van rá. De Szemerét, mint akármelly 
más embert, nem imádom, azt ő maga sem kívánja. Kérlek, légy 
jól vele, 's ne higyj e' részben még az általam igen nagyon tisztelt 
Wécsey Pálnak is. — Gróf Sehmidegg eránt volna valami mondani 
valóm, de ta lám nem szükség hogy elmondjam. 

[2.] Ugy tetszik, édes barátom, Zseni eránt írt soraidban vala-
melly kevés, valamelly kegyes, és tőlem eléggé nem tisztelhető nehez
telés érezteti magát. Az illy neheztelés a' legédesebb bizonysága a' 
kegyes indulatnak. De gondolod e, hogy én, hogy feleségem, hogy 
maga Zseni a' legnagyobb gratziának nem néztük, hogy Zseni 
házadnál vol t? Hiszen én azzal még mindég kevélykedem, és, ha 
attól nem tartanék, hogy terhedre, legalább alkalmatlanságodra nincs 
a' gyermek, én őtet két kézzel adnám vissza. De csak engedj eggy 
előterjesztést: Ö Nagysága Bártfára megyén, 's Zsenit magával viszi. 
Édes barátom, lehetetlen hogy ez Ő Nagyságának alkalmatlan ne 
legyen ; 's az vagyok e én, a' ki az én hasznom miat t alkalmatlan 
akarhassak lenni annak az Asszonyságnak, a' kit én, ha sok 
jótéteményeiteket nem nézem is, kénytelen volnék, mint nemének 
eggy fő díszét tisztelni, csudálni. Melly nő, barátom, melly kegyes, 
gondos anya, melly imádást érdemlő házi-asszony! Avagy nem 
láttam e, mint jöttek hozzá Szent-Mihálytt a' betegek, 's ez a' nagy 
születésű Asszony mint gyógyította, mint ada nekik orvosságot, mint 
látott gondjaikhoz. Madame de Boufflers azt monda, hogy csak azok 
t ö k é l l e t e s e k (hibátlanok) a' kiket n e m - i s m e r ü n k , 's Voltaire 
azt, hogy nincs n a g y e m b e r a' világon a' Komornyikja előtt — 
tudnillik ennek alkalma vala a' Napóleonokat a' magok nem őrzött 
órájikban is látni. De édes barátom, ha bennem van valami jó, úgy 
az bizonyosan az, én legalább esküszöm Istenekre, emberekre, hogy 
én magamban egyéb jót nem találok, mint azt, hogy az igazán
jóknak sem nem látom, sem látni nem akarom, erőtlenségeiket. 
Hogy Ő Nagyságára térjek vissza, azt mondom, hogy én tudom 
jól, hogy Ö Nagysága, hogy Gróf Dezsőffy József, hogy a' Dulházy 
által is imádott Virginie, hogy az én ideálom Aurél, hogy a' Zseni 
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által annyira magasztalt Marcell, hogy az a' kimondhatat lan édes-
ségű Emil, nem Istenek, nem Angyalok, hanem testből lélekből 
gyúrt emberek : de higyj nekem, az én lelkem mindég lángot kap, 
valamikor a' Grófné jut eszembe. 

Ein h o h e s , ein h e h r e s Weib! 

Zseninek a' Ti látástokban tölteni 11 holnapot olly szerencse 
volt, a' mit vén korában is dicsekedve fog említeni. 

De nem mer tem vele terhetekre lenni, kivált hogy láttam, 
hogy ez az imádást érdemlő Asszony neki még leczkéket is adott, 
sőt hogy költséget is csináltatok magatoknak. Gondolsz e te engem 
olly fertelmesnek, olly gaznak, kegyességeidre olly méltatlannak, 
hogy én spionkodtam, ha lyányom nem szenved e valamit ? gon
dolod e, hogy Zseni panaszkodott valaha ? Utálj, sőt ölj-meg, öljön-
meg Isten engemet és Zsenit, ha ezt ő vagy én cselekedtük. Nem 
mernék soha szemetekbe pillantani ha ezt te t tem volna, mert 
érzeném, hogy ördög vagyok. Szerencsyné hallván hogy elhozom 
Zsenit, megszóllíta hogy azt ne tegyem. Zseni nő, jó az ha a' Világ 
látja hogy ő is existál, 's jobb helyt nem lehet mint nálad ; itt 
hamarább akad szem, melly megszeresse, elvegye, mint Széphalmon. 
— Mind ezt édes barátom, én is érzettem, modestiám, tiszteletem 
cselekedte hogy elhozzam, nem mintha kegyeteket nem becsültem 
volna. Fáj nekem, hogy gyanúd terhel, noha az szeretetből ered. — 
Alig volt ide haza, 's imhol jő Kállay Gábor, a' Kraynikné húgom 
veje, hogy felesége gyermekágyat fog feküdni, adjam oda Zsenit. Én 
minden testvérim köztt Krayniknét szeretem leginkább, noha pénzt 
tőle nem kérek, 's ő magától nem ád : nem lehete megtagadnom, 
'.s oda adtam, noha fájt hogy idejét elvesztegeti. Kérlek alázatosan, 
ezen levelemből mondd-el Ő Nagyságának a' mit jónak ítélsz. 
Az volna halálom, ha Ő Nagysága, te, és Comtesse Virzsinie hálát
lannak hihetnétek. 1 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r, 33. sz,] 

1 T. Kazinczy Fer. Úr levele. Dec. . . . ikén 1825 [!] [A nap helye üres.] 
— Dulházy M. jegyzete. [Későbbi jegyzés: Nem 1825, hanem 1824, A Minerva 
Élőbeszéde dec. 20. 1824 költ.]. 
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4434. 

Kazinczy — Ponori Thewrewk Józsefnek. 

Édes barátom, 

Nyalábod kezemben van, de leveled nélkül, mellyet azért jelentek, 
hogy ha talán a nyaláb mellé tetted, tudd hogy elveszett. Könnyeket 
csafart-ki jóságod szememből; a ki így gondoskodik a más örömeiről, 
az nem lehet nem nemes. Nem köszönöm, mert nem lelek illő szót, 
melly hálámat fesse. De a r ra kérlek, hogy ha ismét lesz alkalmad így 
boldogítani, boldogíts, s kérésem, úgy hiszem azt, köszönet, m e r t 
bizodalmomat mutatja. 

Te sem utálod jobban azokat a mi nemzetünk gonosz ellen
ségeiket, a Szászokat, mint én; örülök hogy Toppeltínus Szászt illy 
miserabilis figurában látom mint a mivel itt paradíroz. Benkő sokat 
firkált ízetlenséggel, de melly kincsek! AuaX&eíag xepag minden 
munkája. Ezt a munkáját ismertem, ki is í r tam belőle holmit Erdélyi 
Leveleim Bevezetésének végén; de nem bírtam. A vett könyveket 
visszaküldöm nem sokára. 

Tudassd velem, hol vágynak Erdélyi Leveleim ; olvassd-meg: 
igen nagy gonddal, jegyezzd fel dolgozásomnak minden botlásit, min
den hijányát, s azokat írd meg nekem. Ne kíméld erszényemet a 
postapénzzel; ez minden költségem. 

A Grosser Ciceróját bírom, de benne van keze írása. Szeret
ném ezt a példányt megtartani. 

Igaz e, hogy Döbrentei Provinciális Commissárius leve Budán ? 
Mi leié azt az embert, hogy most az is a Nyelvrontókat korbácsol-
gatja? Még nevet is csinált nekik — Nyelvtörő — mint szentség
törő, házasságtörő. 

Az a Luther olly becsületes ember vala, hogy Kálvinistának 
is beillett volna; elég goromba volt hozzá szent egyenességével. De 
ugyan hagya Sectát, vesztette volna Isten! Meg kellene újítatni az 
1525diki törvényt, ut Lutherani comburantur. Nem érdemlenek 
egyebet. 

Ez az 1525. év engem eggy indulatos kérésre bátorít. Soha 
nem lát tam azt a híres Diaetai Végezést, mellyet Kovachieh említ 
Vestig. Comit. I.; p. 448. Teleki Mihálynál meg volt. ibid. pag. sequ. 
Oltsd-el szomjamat, édes barátom, küldd meg azt nekem. Leírom, 
s a tiédet vissza küldöm. 
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Az Ellinger holnapos vagy inkább fertályos írása számára régi 
maradványaink felől készítettem valamit. Ezeket említem: 

1. Latiatue feleym. 
2. Szerelmes bratym. 
3. Margit élete. 
4. Megmutatom hogy nem való a mit Szirmay Antal, (kit jól' 

ismertem, szerettem és nem szeret tem: tudós, munkás ember volt, 
s jó míg nem félt vagy hasznot nem reményit) in Notit. Topogr.. 
Gottus Zempl. pag. 84. mond. Maga az az affectált Orthographia 
mutatja, hogy az csak valamelly seiolus ember játéka. 

5. Ruth könyve etc. 
6. A Debreezeni Hagiographusok. 

. 7. A Ludov. I. alatt szokásban volt esk formája in Corp. Jur is 
Hung. — elrontva Mosóczy által. 

8. Szent Elek élete T. T. Révai Antiqu. Hung.; —• ha mit tudsz 
egyebet, kérlek, engedd tudnom, hogy mellé tegyem. 

Élj szerencsésen. Széphalom Decemb. 20d. 1824. 

Kovacsóczyt, Bajzát, Schédelt csókold. Erre nagyon kérlek. 
Schédelnek nálam még csomója. Leküldöm mihelytt lehet. 

[Megjelent az Athenaeum 1874. évf. 2191—2192. hasábjain.] 

4435. 

Kazinczy — Édes Albertnek. 

Édes Albert Úrnak Kazinczy Ferenez barátságos idvezlését. 

Az Ur versezetet csak barátságos indulatja bizonyságául veszem, 
és annak jeléül, hogy az Ur méltó gyermeke érdemes atyjának; de 
midőn ezt a becses indulatot köszönöm s az Űr szeretetét továbbra 
kikérem, engedje az Űr azt az intést adnom, hogy erejét ne vesz
tegesse névnapi köszöntőkre, és egyéb alkalmi versezetek dolgozá
sara; az afféle nem tetszhetik az olvasóknak. A szív érzései és a 
felséges gondolatok a lant méltó tárgyai. — Ugy hallom az iskola 
professoraitól s ezt mutatja az Űr gyönyörű keze is, hogy az Ur 
sok ügyességeket szerze, s tanulása, valamint erkölcs[e]i díszére 
vannak az iskolának. Óhajtom, hogy az Ur ismeretségébe eljuthassak, 
s rég olta óhajtom azt; de ezidén vagy ágyban valék mindég, vagy 
útban Biharba háromszor; perem miat t Eperjesre ötször. Addig is 
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míg az Urat megláthatom, higyje el hogy az Urat szeretem s óhajtom, 
hogy magamhoz kapcsolhassam. Éljen szerencsésen, édes barátom. 

Széphalom, Decemb. 22dikén 1824. 

[Megjelent a Figyelő 1879. évf. VI. köt. 377. lapján.] 

Dulházy úr ma vette a' csomót melly a' Ts Űr dolgozásait, 
Minerva számára, magában foglalja, 's örömmel látta, hogy a' Ts 
Űr mindég elfelejti a' kicsinységeket, mikor nagyobb és fontosabb 
interesszékről — a' hazai li teratúra előmozdításáról — van a' szó. 
Ellinger már hajlandóbbnak mutatja magát a' formátum' változta
tására, 's ettől őtet már csak a' következetlenség vádja elkerülése 
kívánsága tartóztatja — de a' czím mellett megmarad, mert azt 
hiszi, hogy az annak változtatására való engedelem megnyerése sok 
időt kívánna — 's így ebbe bevágni nem akar. Atyám a' múlt 
Csütörtökön ment Olysóra, 's visszajövetelével bizonyosan azon lesz, 
hogy Ellingert mind arra, a' miben lehetséges a' Ts. Űr kedvét 
tölteni, rábírja. 

Rendkívül sajnálom, hogy a' Ts Űr kétszeri átutazta mellett 
is Kassán, a' Ts Űrhöz szerencsém egyszer se lehetett. Még továbbra 
kell tehát azon szerencsét halasztanom, hogy tudvalévő, Gr. Barkóczy 
társaságában tett kis utazásom történeteit a' Ts Űrnak elbeszéljem 
— addig csak azt mondom rövideden, hogy a' Szepesség neveze
tességeit megtekintvén, Gallícziában Wieliczkát, Lengyel országban 
Krakkót hasítván, Árva 's Trencsén vármegyét végig futván, innen 
Morva országba tértünk, 's itt Kremsirt, Ollmützot, 's Brünnt láttuk, 
's Holicson keresztül Posonyba, Bécsbe, 's ismét Posonyba, a' honnan 
a' Csalóközön keresztül Nagy Szombatra, Nyitrára, Selmetzre, Kör-
mötzre, 's Nógrád, Gömör 's Torna vármegyéken keresztül 8 hetek 
elfolyta után, 24d octoberben Kassára visszatértünk. 

Az Anyám 's Virginie tiszteletét jelentvén, a' legigazabb hála 
's tisztelet érzeményeivel maradok , . , , , ,'„. 

4436. 

a' Ts Űr 
alázatos szolgája 's tisztelője 

Dessewffy Aurélmpr. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 36. sz.] 
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4437. 

Cserey Miklós — Kazinczynak, 

Kedves Barátom! 

Épen akkor szakasztom vala félbe a hoszszas hálgatást, mikor 
e fojó l i k é n költ Leveledet vettem. Peres bajaidat képzeltem, s 
aztis hogy valamely munkába merültél, — de betegséged nem volt 
tudva előttem. Az egesség első at tr ibútuma az életnek, Cura ut 
valeas! — Örvendem hogy jobban vagy. — Magam sem vagyok úgy 
a mint szoktam lenni ennekelőtte, — nem abban az eleven érzé
sében az életnek, sem abban a melegében a munkásságnak, melyről 
Zejk azt szokta mondani hogy erössen élek. Most valóban gyengén 
•és lassan élek, — fájdalom nélkül, de kevés ösztönnel. A mi az én 
koromban s állapotomban az életnek izt adna, a közhaszonnak, a 
Haza javának előmozdítása lenne, — de mü e részben keveset 
tehetünk, — az egész Tanátsunk 1 tsak egy felmagasztalt Machina, 
a mely úgy mozog a mint mozgattyák, — nints magától való léte, 
nints tulajdon élete. Itt olyan dólgokbanis (de ezt tsak a Te tudá
sodra botsátom) a mi a Fejedelemnek és a Hazának egyenlő hasz
nára lenne, minden szokatlan kerültetik, — s nem szabad a malomnak 
jobb lisztet őrölni mint eddig. — Ez az a mit unok. Mert jól látom 
milyen sok volna a mit megigazítsunk, s nem lehet. — Magyar 
Országon a Királyi Biztosok járása, mind a mellettis hogy erősza
kossággal volt egybe kötve, jól fogott; ébresztő orvosság gyanánt 
szóigált a lethargia ellen. Sokszór a roszszis jót teszen. — 

A mit innen nevezetesebbet irhatok, tsak az hogy Nemzeti 
Theatrumunk haldoklik. Nem mintha nem jádzanának benne, vagy 
roszszabbúl mint ezelőtt, hanem hogy 12 ezer váltóbeli forintot 
vettünk volt fel épületének bé végzésére, s készületeinek megszer
zésére, a várostól : és az Udvar meg tudván, azt parantsolá, hogy 
exequáltassa a Gubernium. Honnan fizeti meg az Inst i tutum? — 
Honnan a Patr ióták egy ilyen pénzetlen Országban ? — Alig van a 
Fő renden tiz ember a ki megszokott szükségeit (mindennapi kenyerét) 
erölkedés nélkül ki pótolhassa, — s éppen attól a tíztől nem lehet 
erre a tzélra semmit várni. Tsakugyan teszek egy próbát, minthogy 
az Ország által rendelt Theatralis Commissionak most Praesesse 

1 Az eredetiben tollhiba: Tanátmnk. 
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vagyok, — meglátom mire mehetek, — s annak idejében megírom 
Neked hogy tudhassad. — 

A Mátyás Király Képének leírásáról még tavaj szóllottam volt 
Boér nevű Képíróval, — de minekelőtte fogadását betölthette volna, 
valami véletlen történetbe esett, — egy embert lelökött a gráditsán, 
és a megholt. Közkereset alá vetették a Képírót, s már most elenyé
szett innen, nem tudom hová lett. Ha honnyába, M. Vásárhelyre, 
ment viszsza, telyesedik tetzésed, —• de ha nints ott, nem biztatlak, 
mert mást, a kivel a Képet jól levétethetném, nem tudok. — írok 
Teleki Ferencznek, és Zejknek, beszéllek Kórnis Mihályalis. 

Hogy Diaeta legyen, bajosan hiszem. Az annyira óhajtott győ
zedelem és Békesség más fórmát adtak Európának, a Nemzetek 
meghalgatására nints szükség. De miis lenne most az Ország tanáts-
kozásának t á rgya? Talám a Gravamenek? azt nem hiszem meg 
engedjék. Tehát egy koronázás, egy ajándék és Indigenatus. — Ha 
remélni lehetne, hogy az Ország bóldogittására tsak egy arasznyi 
elé lépésis lehetne, óhajtani kellene a Diaetát, — de mikor a Nem
zeteket a lopó hideg leli, magok magokat szokták elrontani, h a 
egybe gyűlnek. — Nem mások rontot ták eddigis a Magyart, hanem 
ő maga magát. Mikor a testiség és a ragyogás fő kévánativá lettek 
az elméknek, akkor heába leng a bokor az öszve omlott vár falai
ról. — Mind ezeket tsak Neked. — Tartson meg az Isten Barátom 
sok ujj esztendőken keresz tü l ! •— s adjon örömet Házadban és 
Hazádban ! — Én állandóul vagyok 

Kolosváron 26a Xbr. 824. igaz barátod 
Cserei Miklósmpr. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 26. sz.] 

4438. 

Kazinczy — Dulházy Mihálynak. 

Édes barátom, 

A' skatulyát méltóztassék spárgával által kötni és lepecsételni, 
külömben megtörténhetnék hogy az úton valaki curiositásból meg
nyitja, 's vagy elrontja a' főkötőt, vagy róla valamit le is vág. 

Az Ellinger Ur szándékáról Kassa és Eperjes köztt sokat gon
dolkodtam. Óhajtásim ezek: 
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1. Octávban nyomtattassék, és ne in 4to, leginkább ne pedig 
hasított oszlopokban. Nincs erre példa periodicus írásokra, hanemha 
az Ujságleveleket értjük. 

2. Nagyon későn juta ez eszekbe az Uraknak. Hol vesznek 
annyi Materiálét új esztendeig. Én attól félvén hogy a' dolog 
elakad 's Martziusra el nem készül az első Kötet, akár mint teszem 
szerét, adok holmit. 

3. A' Viczay életére dátumokat Schwarz és Sihulszki Uraktól. 
Hogy azt senki más ne írja mint én, arra nagyon kérem az Urat. 

4. Tisztelje az Ur nevemben Ellinger Urat, 's mondja hogy 
nagyon örvendek ismeretségének 's barátságát becsülni mindég 
fogom. Könyvei nagy örömemre vannak. 

5. A' Mélt. Grófnét, 's Comtesse Virginiet, Aurélt nevemben 
tisztelje az Ur ; vígasztalhatatlan vagyok hogy nem találtam a' 
háznál. Zseni még is Szabolcsban. Vette levelét a Comtesse; mer t 
nekem Zseni azt írá hogy írni fog a' Comtessznek. — Vissza jövőben 
az Úrhoz szállok. 

[K. és h. n.] 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 5. sz.] 

4439. 

Gr. Dessewffy József — Kazinczynak. 

Kassa Január 3ikán 1825. 

Szerelmes Bará tom! 

I s t en lépe közénk, mihelyes t pálczája megóré 
H á z a m ' , l e t t ü n k mind ' r ep t ibe ' mennyeiek. 

I s t ennek vallyon l e h e t e t t ő mellyike ? F o r g o t t 
Mézzel ken t a jkán Szváda, kezébe ' Koboz . 

Négy lábán ké t szárny, tő lünk e lv i t t e Zsen inke t , 
M e r k ú r volt , elszál ' t , emberek ú j ra levénk. 

Nem olly gyönyörű mint a' Tiéd, de nem hígabb szívből 
származott . 

Gyönyörködém ma Ellingerhez küldött Értekezéseden dísze-
síteni fogja és emelni az ő szándékát. Olvasám a' köztetek foly
tatott levelezést. — Kitapogatám feleségem' véleményét, Ő az 
Amalthea czímet ollyannak tartja : mellyet legalább is két harmad 
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része a' Magyar olvasóknak nem értene, úgy mintha valaki római 
nyelven az Udvarhoz küldendő felírásainkban egészen tiszta deák
ságot követne. A' bőség' szarva, 's a' kecske azon felül, a' rossz 
akaró értőknél könnyű alkalmat szolgáltathatna sokféle gúnyokra — 
ez ugyan csak eggy Aszszony' í télete; de velősége miatt előttem 
még akkor is sokat nyomna, ha kevés'bé elmés aszszonytól, és nem 
feleségemtől származnék. Ismétlem, nem valék semmi tekintetben 
a' F.-Magyarországi Minerva' koholója; de minekutánna erre adódott 
az engedelem, credo in praesentibus adjunctis malum bene positum. 
A' mi a' formátumot i l le t i : lássa Ellinger, énnékem mindegy — a' 
formátumba bele nem köthet a' Fels. Helytartó-Tanáts. Én, mind 
Franczia, mind Ángoly, mind Olasz Hónapos írásokat, az Ellingertől 
kedvelt formáiban, mind láttam, mind pedig olvastam. Csokkes 
Überlieferungen, ha jól emlékezem, Hónapos írás, illy' formátomban, 
hasábos nyomtatványban, oszloposán. A' fő dolog a' tiszta papiros, 
a' tiszta szép betűk, olly köz szükségű, köz-hasznú és kedvellésű 
jó dolgozások : ut et indocti intelligant, et doeti intelligere eurent. 
Viczay Éllet-írását, valamint Dulházy Abaúj vármegye írójit tsak a' 
2ik vagy 3ik Kötetben javasolja tétetni feleségem; mivel ezen 
Darabok csak táji-részvételűek; a' szegény Kassai Minervának pedig 
igyekezni kell felléptével magának köz részvételt szerzeni a' két 
Hazában. Az Elő-szó után, nyelvbéli régiségeink' maradványairól 
szépen kidolgozott Értekezésed fogja megnyitni a' Folyó-írást — azt 
követendi Auréled' dolgozása a' jó-ízlésről, meghajtott papíroson, 
mellyet néked fog ő elébb megküldeni. Ezután jön majd Monteskiőből 
tett szerencsés fordításod. — Ezt felváltják a' Dulházitól valahol 
feltalált régi levelezések, a' régi magyar stylusnak és orthographiának 
jeles példában szolgáló előmutatására, és annak új bebizonyítására : 
hogy nem minden új a' mi az effélékben uralkodó járatlanság előtt 
annak lá tsz ik; — mivel a' magyar élet-vermek' dolgát nagyon 
szemügyre vevék eggy idő ólta a' Külföldiek, ezen tárgyról is eggy 
kis értekezés fog megjelenni a' Minervában. Auréled eggy két fordí
tást fog beiktatni dans le Génre sóit narratif sóit humoristique 
az elsőt Franczia, a' másikat pedig Ánglus nyelvből — de ezeket 
elébb veled, 's velem közlendi; mert e' nemben legnehezebb úgy 
eltalálni az előadás' módját, hogy ki ne vegyük a' dolgot savából, 
és még is a' Magyarokat-is múlassuk. De sok több más tárgy is áll 
készen p. o . : Janus Pannonius élet-írása 's a' t'. — Az Űj Talál
mányokból és Felfedezésekből az fog választódni, a' mit a' Tud. 
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Gyűjt, vagy Kultsár vagy a' Kedveskedő nem érintenek, 's még is 
részvételt gerjesztő; mivel vagy izgatja a' figyelmet, vagy a' Hazában 
is használható. Versek is fognak előfordulni, de csak igen mérték
letesen, 's a' java, akármiilyen nemében a' költeményességnek, és-
egyenlő tekintettel a' köz-ízlésre, valamint a' finomabbra és válasz
tékosabbra. Nem záródnak-ki a' régi, az űjjabb Anekdoták, Apo-
phthegmák; nagy megválasztással, mert mulattatni akarja Ellinger a' 
Publikomot, nem botránkoztatni. Jó volna Magyar Anekdotákra é s 
Apophthegmákra is szert tenni — te sokat tudsz, én is tudok egy
nehányat. — 

Nem fog terjedni a1 Magyar Literatúra, míg tsak nem fognak 
íróink hasonló figyelemmel viseltetni mind a' nagyobb Publikom,. 
mind pedig a' Tudósok eránt. — Ezt, hazánkban még nehezebb-
eszközleni, mint másutt . Tegyünk hát próbát, és mivel minden tárgy 
nem gerjeszt mindennél részvételt; válaszszunk ollyakat, mellyek 
sokaknak figyelmét magokra vonják, és ha nem vonják is egé'szen, 
igyekezzünk úgy elő adni azokat, és azon formában, a' mint azt az., 
Olvasó, vagy szívesen Magyarul olvasni akaró, mind neveltebb, mind 
neveletlenebb, nagyobb és kissebb Publikom' cultúrája megbírja ; 
mer t könnyebben ereszkedik le eggynehány Olvasó a' süllyedkedő 
íróhoz, mint az Olvasók' többsége egyszerre egész hozzá emelkedik.. 

Reméllem, meglessz elégedve minden felekezet Elő-szómmal,.. 
vagy pedig mindenik fog r ám boszszankodni; illő, jobban szeressem 
hazám, nyelvem, és nemzetem' fennmaradását, mint akármellyik 
felekezetet. Néked, tudom, tetszeni fog, mert te velem eggyütt nem-: 
túlkodol semmiben is. Téged tisztel, szeret, becsül az egész világ,., 
te valódi Reformátor vagy. — Nem a' Mester szép nagy gondolatar 
és tettei, hanem némelly tanítványok' túlságai ár tanak mindég és 
mindenütt a' jó ügynek, a' jó tanításoknak. J ó kedvel vegyített 
kíméllés vezeté pennám'. Várjátok-bé, 's meglátandjátok, minő becsű
lője vagyok Kazinczy Ferencz tanításainak. Te nem mered, ha-
kímélve is, úgy megmondani az igazat Tanítványaidnak, mint én,, 
a' te bará tod ; mert ki ne szeresse taní tványit? de én, a' ki talán 
legidősebbje vagyok azoknak, és bizonyosan, ha nem jobban, leg
alább úgy szeretem a' Mestert, mint ők, 's a' mellett Júdás nem 
vagyok és nem is voltam soha is —• én bátrabban beszélhetek a' 
nállamnál iffjabbjaidhoz, 's szintúgy megmondhatom merészen véle
ményemet az elavult zordon óságok' imádójinak is. 

01 vasam, szép jeles leveledet a' Nádorhoz, nem külömben a r 
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mit Beckersnek írál. Felcserélék hát a' hőst a' Poétával. Tűz ragyog 
ki t. i. mind a' hős, mind a' Költő fizionomiájából; mert egyébként 
mint énekelhetné méltán ez a' másika te t te i t? De micsoda Képíró 
-az, ki a' fizonomia után nem tudja a' Hőst a' Poétától megkülöm-
böztetni? és a' ki csak a' századok' öltözetjei után esmér rá a' 
személyekre ? 

A' mit nékem ad proprias manus írál, a r ra non propriis 
manibus csak ezt felelhetem: hogy én a' kérdésben lévő személyt 
mindenkor becsűlém, tisztelém, és szeretem. Minden susogások és 
rágalmak el szoktak csúszni füleim mellől. Ha lessz Diéta, 's elakarnak 
küldeni Követűi, és ha mehetek, azzal megyek, kit választandanak; 
de megvallom : megérdemlené vénségem, tapasztalásom választásomat 
első követűi — nem mondom ezt hiúságomban, mert azon, Istennek 
hála, túl vagyok! — hanem az első, Prézes mindenkor sorban a' 
kerületi Gyűléseken, és így sok jót tehet, vagy legalább sok rosszat 
távoztathat-el. Ezt neked ad amicas aures. Ha még nekem sem 
hisznek Hazámfijai, már akkor vessék tűzbe a' Magyar Constitútziót. 
— Nem válna senkinek az egész Hazában szégyenére, velem második 
Követül menni a' Diétára. Adamovitsot, hallom, várják Zemplénben. 
€> jobban viselé magát Nógrádban, mint magok a' Nógrádiak. Bár 
tanulnánk rossz példájokon, mert a' rossz példák szintúgy, mint a' 

jók , tanítanak. 

Eltalálád okát annak, a' mit Lyányod felől í r tam — ez az ok 
pedig az : hogy utánnad 's feleséged után senki sem szereti őtet 
jobban, mint mi. Azt tehát még gyanítani is : hogy mi Téged hálát
lannak gondolhatnánk, részedről valódi szívbéli vétek ellenünk, csak 
valamivel kissebb, mint a' Szentlélek ellen való. Te tevéi velünk 
jót, mikor Zsenit nálunk hagyád. Itt még kérdésben sem jöhet a' 
háládatosság. Ha nényjénél jobban szokik ahoz a' sorshoz, melly 
az áldott, jó, de nem gazdag lyányt vár ja ; jól tevéd, hogy oda 
adtad. Természetes volt tőlünk, sajnálni elmenetelét; természetes: 
,hogy tőlünk elvivéd. 

Vale. Deliciae meae. 

Gyönyörűséges verseid Vesselényihez eggy kis büszkeségre 
fogják ingerelni a' szerény Kassai Athénét. Ez e' versezet valódi 
remek a' maga nemében ; de a' Halberzwölfét változtasd — nem 
az ideát, hanem a' kitételt, cela dépare le resté, nem tudom hamarjá
ban, miért ? de érzem, a' pacsi kedvesebb. Tudod már h iszem: 
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hogy Szilasy lett Adminisztrátorunk Zemplénben, P. nem Adminiszt
rátor többé Saárosban — még több fog következni, 's tán jobb 
mint hivők. Vivát Carolus X-mus, et nuperna procella Petropolitana. 

Vale, i terumque vale. 

hív Pipszed mpr. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r. 33. sz.] 

4440. 

Kazinczy — Kraynik Imrének. 

Édes Öcsém, 

József öcsém ma estve volt nálam 's holnap reggel indul. 
Rogy itthon van, nem tudtam, 's így el sem készíthettem, a' miket 
Pestre akarék küldeni. Ez a' sietve tett munka elfogott, 's kifáradtam 
a' munkába. De nem teszem-le a' tollat, míg Neked is nem mondom-el 
hogy szeretünk. Zseni Oroson van, Thalie Ruszkán, a többiek mind 
it thon. Zseni jő Ruszkára, 's ott tölt eggy he te t ; Januárius vége 
felé tér haza. Három holnapot tölte Kállayné testvérednél ; örven
dünk hogy ott van, de 14 holnap olta az anyja nem bírta eggy 
hét ig; nagyon óhajtjuk ismét meglátni. Képzelem hogy Szabolcsban 
jó napjai lesznek, 's úgy értem, voltak. Itt nincs semmi újság. 
A' szomszédunkban eggy öreg ember eggy oktalan házasságot csinála, 
szomorúságára Klárinak. Ezt talán már tudod. Élj szerenesésen, 
édes Öcsém, az Isten boldogítsa igyekezetidet, mindnyájunknak szíves 
örömére. Feleségem, gyermekeim csókolnak. Ajánlom magamat atya
fiságodba, barátságodba. — Széphalom, Januá r 4d. 1825. 

hív barátod 
Kazinczy Ferenez. 

Horváth Urnák ajánlj kedves emlékezetébe. 

Kivűl: 1 á Monsieur Monsieur Emeric de Kraynik á Bude. 

[Eredetije dr. Kazinczy Gyula közjegyző birtokában Kassán.] 

1 A levél zárlatán piros pecsét. 

Kazinczy F. levelezése. XIX. 18 
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4141 . 

Kazinczy — Horvát Istvánnak. 

Horvát Istvánnak 
Kazinczy Ferencz 

szíves tiszteletét, baráti idvezl. 

Tisztelt férjfiu, nagy tekintetű barátom, József testvéremnek 
József írja viszi e' levelemet, 's így bátrabban szóllhatok, mintha 
levelemet postára tenném. A' történetet tudnod illik, 's itt azt 
teszem a' mit csak Gróf Dezsőffyvel tevék: közlöm veled Nádo
runkhoz írt előterjesztésemet. 1 ígérem magamnak Tőled, hogy ezt 
kevesekkel fogod láttatni, de óhajtom, hogy Gróf — v e i 2 láttassd. 
Nem vagyok olly hiu, hogy a' Zrínyi' képe' ismeretéből magamnak 
valami nagyot csináljak: de igen örülök, hogy a' Krafft' festése, 
mellyet ezidén bírni fog Muséumod, nékem köszönhet valamit. 
Minthogy az öcsém kevés órák múlva indul, 's itthon-létét nem 
tudtam, nem tudom, ha lesz e időm a' nem rövid választ i s 
lemásolni. 

Hogy Erdélyi Leveleimet Veled közöljék, megkértem Azt, a' 
kihez leküldöttem. Törölj sokat rajta, 's tudassd velem mit lehetne 
még hozzájok adni. Nem akarnám, hogy Pesten sokan lássák, míg 
a' Munka megjelenend; de szeretném, ha nem volna ellenedre, 
hogy Jankowich is lássa, és az Erdélyi születésű Ponori. 

Kormányszéki Tanácsos Cserei Miklós kedves bará tomat meg
kértem, járasson végére, ha a' Vásárhelyi Bibliothéca' Mátyása eggy 
e azzal, mellyet Bél a d a ; de még nem vettem válaszát. 

A' Nyelv' ügyében ismét megszóllalok, 's úgy, hogy talán 
mind a' két fél javallani fogja szobásomat, az ultráskodókat kivévén,, 
a' mit senki sem szerethet kevésbbé, mint én. Verseghit megkímélem,, 
mert nem él többé, de rendes álmait nem hallgathattam-el. 

Élj boldogul, 's ne feledd, hogy én a' TE szereteteddel kevély
kedem. Széphalom Január . 4d. 1825. 

[Eredetije a M. N. Múzeum könyvtárában.] 

1 Nincs a levél mellett. 
2 Az eredetiben is így van, hiányjellel. Valószínűleg gr. Teleki Józsefet 

kell érteni. 
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4442. 

Kazinczy — Ferenczy Istvánnak, 

Ferenczy Istvánnak Kazinczy Ferenez 
baráti idvezletét. 

Hébénknek eggy Recensióját készítettem, de az nyomtatva 
nem lesz, míg meg nem írod, javallod e ítéletemet. — így kezdem: 

«Ha Hébe ez idén semmi virágot nem adna is Literatúránk' 
barátjainak, melly gazdag ajándékokat hozna rezeiben! A' Megváltó 
Blaschketól, pontozott munkában Caracci Hannibál után, képzeltet
heti velünk, millyen lehete a' Phidiasz' Jupiteré, 's a' kinek szeme 
van a' látásra, térdre ömöl az istenember előtt, 's imádja őtet. 
Nagyság, méltóság van itt az egészben és minden részeiben. Melly 
arcz! melly szem! melly o r r ! melly homlok! .'s az egymástól távol 
álló szelíd szemöldök, mint deríti fel az a' szép arezot! 'S az a' 
gazdag hajfürtözés kiemeli a' főt a' mindennapiak száma közzül. De 
itt érzeni kell, és hallgatni, nem szóllani. 

A' harmadik tábla bennünket Magyarokat közelről é rdeke l : 
ímhol a' mi Ferenczynk Graphídiona (így nevezzük-el mi a' rajzoló 
leányt, a' rajzolást, festést jelentő görög szótól ; mert a' Pásztorleány 
a' dolgot közelebbről nem bélyegzi). A' Mesterség Mythologiája 
szerint eggy leány szerelmes andalgásában a' Tenger szélén, még a' 
Rajzolás feltalálása előtt, vesszejével eggy figurát vona a' fövenyben, 
és íme, a' csuda! a' rajzolat a' fövenyben a' szeretett ifjú profil
képét adá ! A' leány látja ezt, 's keblében az a' gondolat támad, 
hogy így tehát lehetne képet adni minden tárgynak, 's ez a' fel
eszmélet lesz a' Mesterség feltalálásának szempillantása. A' kezdő 
Ferenczy választhata e méltóbb tárgyat első munkájára, mint a' 
Mesterség' kezdetét? Valóban neki e' gondolatot eggy kegyes Isten 
adá. — A' Plastica' (faragás) míveiről az ítélhet méltólag, a' ki 
magát látá a' mívet, Recensensnek pedig e' szerencséje még nem 
leve; 's valljuk-meg, a' szobrok' legnemesebb nemei a' fenn-állók; 
mert azok láttatják a' növés' szépségét, 's a' ködlepef lefolytának 
szép j á t é k á t : de itt a' történet, mellyet adni kellé, nem állást 
kívánt, hanem guggolást; 's illyen a' Bernini Vénusza is, melly 
bizonyos tekintetekben megelőzi a' Mediciszi Vénuszát, inkább illvén 
a' ruha nélkül talált asszonyi szeméremhez. De melly szépségek 
vágynak i t t ! A' felső rész minden lepel nélkül, hogy a' leány kecseiből 

18* 
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semmi el ne fedettessék : az alsó rész pedig igen értelmesen 's 
szép redőkben 's vetésekben elleplezve. Kivált az egyenesen kinyúj
tott karnak gyönyürűnek kell lenni. A' haj, vittába kötve szerény 
gonddal (az az modestus gonddal).» 

Az öcsém' fija József, ki Néked, édes barátom, ezt általadja, 
dicsekedett látásoddal, de meg nem mondhatá, Néked ki ád munkát, 
és mit csinálsz; igen azt, hogy visszakészülsz Rómába. Csak addig 
ne menj, míg én megláthatlak ; nem szeretnék úgy meghalni, hogy 
meg ne csókoljam azt, a" ki e' pályán első önte hazámra fényt. 
Midőn az Igaz barátunk' leveléből megértettem, hogy itt vagy, de 
visszamégy Anthuzába, azt hittem, csak látogatni jövel szüléidet, 
rokonidat. Most meg vagyok nyugtatva. A' ki annyi márványt vitet 
Csetnekről, nem mehet-el hamar. 

Ha nagy munkákat nem kapsz e' pénzetlen földön, e' pénzetlen 
időben, szeretném, ha nevezetesbb embereink' büsztjöket dolgoznád, 
de ne a' mint ők kívánják, hanem a' hogy Te akarod. Azok azt 
néznék, hogy találva légyenek, Te pedig tudod, hogy a' Plasztika' 
a' természeti fej helyett újat, mást, eggy szebbet, eggy varázst ád. 
így adád te a' Csokonaiét. Ha hozzám jössz, együtt fogjuk nézni a' 
Napóleon fejét Canovától eggy réznyomtatványon, 's összehasonlítjuk 
azt az Isabey által festett profilképet, 's lesegetjük, mint távozék-el 
Canóva attól, a' mit Isabey nem Plastieus, hanem csak Festői sze
mekkel látott. Az én portfeuillöm nem nagy, de jó darabokat bír. — 
Élj boldogul, édes barátom, 's szeress! Széphalom, Janár ius 4d. 1825. 

[Megjelent a Művészet 1904. évf. 2 9 0 - 2 9 1 . lapján.] 

4443. 

Guzmics Izidor — Kazinczynak. 

1825. Jan. 8d.i 

Kazinczy Ferencznek Guzmics Izidor 
tiszteletét, idvezlését. 

Pannon halmán Január . 8d. 1825. 

A nélkül hogy fatumot higyjünk, kétkedhetünk, ha imádságunk 
fordíthat e valamit dolgunkon; az isteni Gondviselés szinte úgy vál-

1 A kelet itt Kazinczy F. írása. 
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tozhatlan, valamint amaz hajthatlan. De meg mértük e ez t? 's azért 
hogy a mi véges értelmünk a kettőt eggyütt gondolni nem tudja, 
ne imádkozzunk e ? ne reméljünk e ? A meghallgattatás legalább 
nem tellyesen lehetetlen, 's az imádság, a mindnyájunk atyjához 
szeretteinkért forrón bocsátott imádság, be jól esik szíveinknek, 's 
be édes a remény, hogy meghallgattatunk! Te különben a szívet 
szereted religiod forrásává tenni, 's jól teszed: a szívnek is vannak 
igazságai, mellyeket midőn okoskodással meg nem mutathatunk, 
annál forróbban érzünk; 's ha megszorítatnánk, nehezebben fognánk 
feláldozni ezét, mint a hideg észét. Mért ne hallgasson engem meg 
az a jó atya, a nélkül hogy örök végzéseit vál toztassa? Mért ne 
tartsa-meg nékem, s hazámnak Kazinczynk kedves, mer t munkás, 
életét buzgó könyörgésemre ? Nem lehetett ez is az örök végzések 
között szinte ugy, mint egykori ha lá la? Azonban ne hidd felőlem, 
hogy merészkedjem egészséged helyre állását az én, szegény bűnös 
ember lévén, imádságomnak tulajdonítni, bátor a bűnösöket is meg
hallgatja Isten; de áldom a Gondviselést, hogy még megtartott közt
tünk; "s ismét kérem, hogy még sokára tartson-meg. 

Olvastam Hébét, olvastam Aurórát, 's igazságtalan volnék, ha 
az idei azt az idei [!] ennek elébe nem tenném, 's pedig minden 
tekintetben. Azt az eggyet nem szeretem, hogy a képekben miscet 
sacra profanis, 's ezt nem az idén teszi előszer; a bölcs ezen fen 
nem akad, ki itt is ott is a művészt nézi ; de hány nem bölcs 
találkozik Hebe olvasói között ? •— Hogy Igaz Zrínyije nem a Szigeti 
hős, könnyű elhinni, kinek, ha a bajuszát lenyérjük, épen semmi 
hősi vonása nem marad ; de hogy Kazinczy Zrínyije a szigeti hal
hatatlan hős tellyes maga valóságában, azt ugyan magyar tagadni 
nem fogja: a neki tulajdonított beszéd csak olly lélekből származ-
hatik, millyen a magát 's övéit kötelességének feláldozott hősé lehet 
csak. De megbocsáss, ha nekem mindenek felett a Bevezetés, tetszik: 
mennyi igazság, mennyi erkölcsi szépség van abban a kevésben! — 
A 30. esztendős áldozó Kazinczyban Theokritemre ismertem. Szép, 
igen szép a Hit szava, 's az illyen Kazinczytól nem kevésre munkál 
által; így Vitkovics szava is a Hitről: ebben a ti szavatok hatha-
tósb sokakra sok papolásnál. >— Hát az a kis Intés! milly igazak 
azok az antitheták, 's milly bölcs leczke mind a bohó újítóknak, 
mind a makacs ovitoknak! Ezt nem sokára meg fogom koronázni. — 
?S ki ne örvendjen, midőn két Grófot nyájas vetekedésben kap a 
litteratura mezején? Mondj a Grófnak tőlem is hálát, hogy a bor 
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becsületét visszavívta: dicsérje vizét a német, minthogy jó bort nem 
ihat ik; a magyar csak ugy dicsérje, mint Faludi Ferenczben már 
gyermek olvastam: jó bort inni, a vizet dicsérni. — Igaznak valódi 
igaza volt, midőn az érdemekkel tellyes 50. esztendős litteratori 
hőst emlékkel t isztel te-meg; 's szivem olvadozott nézletében. De 
igazán megvallom azt is, hogy a rény és KhariszoJc felírás nekem 
sem tetszik: nem azért, mintha akár eggyiknek, akár másiknak 
ellensége volnék, de az illyen monumentumot ugy kell, ugy illik 
tennünk, hogy köz kedvezést nyerjen; azért is, hogy a magyar 
göröggel nem jól áll eggyütt; lett volna vagy mind a kettő magyar, 
vagy mind a kettő görög. Én a te mottódat, 0vs raig xagiraZg [!], 
fogtam volna oda tenni akár görögül, akár magyarul. A rényről, 
valamint több uj szavainkról is, nem sokára a Gyűjteményben fogok 
szóllani. 

Szólljunk valamit Dulházy és Ellinger igyekezetekről is. Én 
nem örvendek azon, hogy Folyóirásaink szaporodnak: olvasó publi-
cumunk csekély is, szegény i s ; kevesen vannak a jó munkások is, 
és mikor ezek folyó írásokhoz küldendő értekezésekben fáradoznak, 
elvonatnak a nagyobb munkáktól. Azt mondja Dulházy, hogy a 
Gyűjtemény nem elegendő a kéziratoknak közlésekre; ezt, Ítéletem 
szerint, mondani nagy gondolatlanság vo l t : tudja az értelmes olvasó 
publicum, hogy a Gyűjteményben még most is, 's talán még inkább 
mint kezdetében, sok üres, szegény portéka jelenik-meg; tehát 
elgondolja, millyenek lehetnek azok, mellyek ki nem adatnak; 's 
Dulházy illyeneket akarna velünk közleni? Abból különösen, hogy 
olvasó publicumunk csekély és szegény, vagy eggyik, vagy a másik, 
vagy mind a két Folyó Írásnak bizonyos halála következik. De erről 
híjába beszédünk, minekutánna megindult. — Dulházy hozzám is 
küldé meghívó levelét: bizodalmát tisztelem, de Te tudod, mennyire 
vagyok én felosztva, jobban fel nem oszthatom dolgaimat. Szerze
temnek magát különösen a religioban kell kitüntetni: én már tizedik 
esztendeje hogy a Dogmaticát tanítom, méltán kívánhatja tőlem, 
hogy a mit ez idő alatt gyűjtöttem, közre bocsássam; csak ha ezt 
teszem, fogja igazolhatni szép litteraturai dolgozásaimat. A Gyűjte
ményt, a Veszprémi Értekezéseket nem hagyhatom szavamnak vissza-
huzása nélkül. — Megszerezni azonban Minervát óhajtom, de a 
Kiadó itt is tellyes bizonytalanságban hagya bennünket : hogy négy 
Kötetet ád, azt je lent i ; de mennyiből áll a Kötet ? ElZ cini 6 2 V 

forintal több, mint 12 Kötetü Gyűjteményé; 's hogyan fogjuk kapni? 
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m i u ton? Postáról nem szóll, vagy csak legalább Pesten jegyzett 
volna valakit ki, kihez a pénzt küldhetnénk, és kitől a Köteteket 
kívánhatnánk. Pénzét senki sem akarja sárba vetni. Te is azt irád, 
hogy Ellinger aranyat igér; 's hogy Trat tner is igért illyent (4 forintot 
pengőben) a dolgozóknak, de nem adott. Trattnert , barátom, védenem 
kell, az ő szivét ha valaki, én ismertem, 's előttem titka nem volt: 
Ő, a ki kivánta a bért, megadta, 's tudom, hogy sokan kívánták; 
különben ő a dolgozóknak a Gyűjteményt ingyen küldé: még ebben 
az esztendőben is vettük Endre, 's én, bátor Endre : s én, keveset 
irtunk a Gyűjteményhez. 

Én neked n. érdemű barátom, 's tiéidnek, Istentől minden jókat 
kívánok az uj esztendőre; legyen ez az, mellyben nemzetségi bajaid 
szünjenek-meg, 's hozzon még sokat maga után, mellyeken át csen
desen élj tudós otiumodban. 

[Eredetije a sz. Benedek-rend pannonhalmi könyvtárában.] 

( 4 4 4 4 / ' J^MAO 

Döbrentei Gábor — Kazinczynak. 

Budán, Január . 12d. 1825. 
Édes Kedves Barátom, 

Ez a' legelső levelem Budáról, miólta várában, mint hivatalát 
elkezdett Subst. Provinciális Commissarius lakom. Kihozatván előre 
Erdélyből még ott maradt könyveimet, írásaimat, : i t t szedem rendbe 
minden hozzám irt, szeretettel, tanítással tellyes leveleidét ••'s végig 
menvén 1805tön Febr. 23dikán kezdve azokon, szívem felmelegedve 
gyönyörködött lelkedben 's háladatosságait tette-le jó indulatod iránt: 

Te, most elhallgatál utolsó levelemre. Ne tedd azt. KülÖmbö-
zünk és fogunk, nyelvünk tökélletesítése módjaiban, de olly régi hív 
összecsatlódásunkon annak nem szabad, nem szükséges lánczot meg
pat tantani . A' Te Sallustiusod szerint, ki nem kevesebbé kedves 
nekem is, in magna copia rerum aliud alii natura iter ostendit, 's 
hagyjuk tehát mindeniket külön a' maga irói tulajdon karakterében. 
Üss, csak szóllani hagyj, mondom én is, adjon mindenik osztán 
magáért számot a' Jövendőnek, lássa, mikép akar abba által szállani. 

Jer, ölelj-meg ez új helyheztetésemben, mellyet azért kívántam, 
(noha most e' statióra lépést se tettem, mivel Nádorunknak más 
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kegyelmét reméllettem,) hogy állandósítva legyek 's hivatalom mel
lett folytathassam az elkezdettet. Jer, kívánj Barátodnak minden 
Jót, mint én Neked ez új esztendőben kívánom dolgaid 's pered 
szerencsés folyamatját. Belé van e' kívánságomban egész házad 
foglalva. 

Lakásom itt a' várban, a' Bécsi kapu mellett Nro 154 van 
Dr. Köffingernél. Nem vala szükség Istenségeket magammal hoznom, 
itten találtam őket a jószívű Walternél. Mindenkori Híved 

Isten Hozzád. Döbrentei Gábor mk. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r. 53. sz. II. köt.]. 

4445. 

Igaz Sámuel — Kazinczynak. 

14/1 25. 

Kedves Bará tom! 

Nov. 20dikai leveledet tegnap adá-meg Erdélyi Udv. Consiliarius 
Vájna Úr. Nála Kreutzinger által festett képed is, mellynek lemá-
soltatását Simó által kívánod. A' Consiliarius holnap reggelre rendelé 
magához Simót; maga adja által neki a' képet, én pedig azon leszek, 
hogy az Általad feladott négy pontokat Simó híven végre hajtsa. 

Hát Erdélyi leveleid hol késnek; még nem vettem. Bár csak 
ezt adhatnánk-ki minél előbb. 

A' Felső Magyar' Országi Minerva' jelentését tegnap látám 
Schaumburgnál. Előfizetés' gyűjtésére én is ki vagyok nevezve, 's 
mindent el fogok követni, hogy a' bennem vetett bizodalomnak 
mentől sikeresebb bizonyságát adhassam. — Bár jelentéseket kül
dene Dulházy minél elébb. 

Aurora az idén nagyon csökkent hajdani hírében, mind belső 
mind külső becsére nézve. 

Klauzál mult pénteken (7-a J a n u á r . ) 1 esküvék egybe Gróf 
Károlyiné szobaleányával. örök tisztelőd 

Igaz Sámuel. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 28. sz.] 

1 A zárjel közti két szót Kazinczy F. jegyezte a sorok közé. 
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1 Nincs meg. 

4446. 

Kazinczy Ferenez — Kazinczy Klárának. 

Édes Klárim, 

Eggy levelem hozzád régen igen régen itt hever; elvetem azt, V 
ezt írom helyébe, "s ez is rövid lesz, mert eggy óra múlva Eperjesre 
indulok. — Midőn Péchy Sándorné és Dercsényiné neked alkalmat
lankodnak, 's én nem alkalmatlankodom, az ugyan édes Klárim, 
bennem nem virtus, sem nem gondatlanság, hanem tartozásimnak 
érzése, és eggyszersmind barátság is, 's talán modestia. Ide zárom 
ugyan a' szőlő áráról való írást , 1 de azon kéréssel, hogy Loysi vagy 
József öcséimmel számoltassd-ki, mennyivel tar tozom én neked. 
Capitálisban és interesben, 's fogd-ki ebből a' mivel több, vagy ha 
kevesebb, rovódjék-le belőle a' mi kitelik. — Dercsényiné azzal 
vádola ugyan hogy őtet osztályunkban is 1813., Jesztreben is meg
csaltam : de ha Dienes semmi adósságot nem hagyva, mindenét 
nekem testálta volna; ha o, dili íiz Dercsényiné, nem igen d icseked
hetett volna is generositásommal, minthogy arra az olly gazdag 
Asszonynak szüksége nincs ; azok, a' kiknek szükségek van, lát ták 
volna, hogy én a' Julis gaz szavát nem érdemlem. Elpanaszlám 
István öcsémnek, 's ekkor haliám, hogy a' szegény ura' életét mint 
keseríti-el az a' bölcs Asszony. 

Utolsó postával írja Miklós, szokása szerint n é g y sorból álló 
levélben, hogy a' házra a' December első napján tartott licitátiókor 
e g g y vevő sem volt, 's így félhetünk hogy az ősire terjed-ki a' 
teher. Épen Soos Pállal voltam Ujhelyben Sedrián, olvastam neki a' 
levelet, 's Soos Pál eggy értelemben vala velem, hogy ha Miklós 
az ősit félti, ott lakván citáltassa 's exequáltassa Gordán Uramat, , 
's nem forog veszélyben az ösi. 

Soos Jánosné nevében most olvasának-fel eggy Instantiát, Udvari 
Consiliárius és Doctor Báró Türkheim Űrnak Attestátuma mellett, 
hogy az Asszony csak tavasszal 's talán akkor sem jelenhet meg 
még a' Sedria előtt. Egyéb híre Uj helynek nincs, kivévén az új Fő 
Ispányokat. Elvevék tőlünk a' mi kedves Administrátorunkat. 

József Öcsémnek a' fija itt vala 2 óráig Malival. Sokat használa 
neki Pest. Beszélli hogy gyakran van Imrével. De azt is, hogy D e r -
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esényi János eggy nap tanúi francziáúl, olaszul, anglusúl, Muzsikát, 
duellálást, 's minden órát ezekben eggy tallérral fizet. Öt tallér 
tehát mindennap. Nyolczezerre felmegyen esztendei költsége 's adós
sága 1 xr. sincs. Ha mind a' 4 fiu 8000 költ 's maga az atyja is 
annyit, úgy n e g y v e n e z e r jövedelmének kell lenni. És még is 
tőlem kér ó r á t , 's haragszik hogy azt én nem adok. 

Mikor jövök, Isten tudja. Bár itt leljem Zsenit! Bár örömem 
legyen benne! Azt várom is tőle. Ötet, Thaliet, magadat, minden 
gyermekeidet csókolunk. Sophie tisztel. Élj szerencsésen édes, kedves 
húgom. Ajánlom magamat barátságodba. 

Január . 16d. 1825. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 118. sz.] 

• 

4447. 

Igaz Sámuel — Kazinczynak. 

Én lemondottam a' Kurírról, 2000 f. V. Cz. károsíttatván meg 
Pánczél által. 

2 8 / 1 . 25. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 28. sz.J 

4448. 

Kazinczy Ferencz — Kazinczy Andrásnak. 

Édes Öcsém, 

Köszönöm hogy nyalábomat Gróf —nek általadtad, és örvendek 
hogy Neked és József Öcsémnek alkalmatosságotok volt, azzal az 

i Úrral megismerkedni. A' Pesten-létel nem csak azért becses hogy 
tanulni lehet, hanem hogy ismerkedni is. Fél óra alatt így többet 
tanúihatunk, mint sokszor napokig gyertyázva. Tekint. Horvát István 
Űr nekem szoros barátom. Ha kedved lesz a Bibliothécát meglátni 
|s az a : Munkával elölt Űr időt kaphat rá, sokat láthatnál. Szabadon 
hagyom hogy oda is eggyütt menjetek. Bár József Öcsém Ponori 
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Thewrewk Urnák is ismeretségébe juttatna, hogy a' Jankowich 
temérdek kincseit megláthatnátok. Ferenczyt jó volna akkor láto
gatni meg, mikor dolgozik, hogy ideátok lehessen a' munkáról. Ha 
pedig eggy tisztalelkü víg embert akartok látni, menjetek Vitko-
vicshoz. Ehhez is adok tehát levelet, 's mind kettőtöket bejelentlek. 
Élj szerencsésen édes Öcsém. 

Széphalom Januáriusban 1825. 
hív barátod 

Ferenez. 
Kivűl: Kazinczy András Öcsémnek. 

[Eredetije Szilágyi Sándor hagyatékából a M. N. Múzeum könyvtárában.] 

4449. 

Gr. Teleki József — Kazinczynak. 

Tekintetes Tábla Biró Űr! Több különbféle bajaim, két Bécsi, 
•és egy Erdélyi útaim, mellyek sok drága időmet foglalák el, akadá
lyoztattak a Teieky família Genealogica Tabellájának áltnézésében, 
némelly abban található hézagoknak kipótlásában, melly annyival 
nagyobb bajomba került, mivel 18. esztend. fogva Magyarországi 
lakos lévén, famíliánk ifjabb tagjait alig esmérem, és így háznépekről 
majd semmit sem tudok. Sok idő tőit belé, míg a szükséges dátu
mokat összeszedhettem, és csak most nyerhet tem egy kis időt, 
ezeknek rendbe szedésére. A Francziáknak ezen példabeszédével 
mieux tard, que jamais, tartván, mostan szeméremmel ugyan, de 
mind az által olly reménységgel, hogy a barátság engedékenyül el 
fogja nézni a nem önkényes hibát, hosszas várakoztatásomnak 
gyümölcsét ide mellékelvén. 1 Méltán tar thatván attól, hogy a fel
küldött eredetiben tett igazításaimon a Tettes Űr nem fog elmehetni, 
azt az én igazításaimmal, együtt újra leírtam és hasonlóképen ide 
mellékelem. A 7dik Táblán előforduló 6dik Mihály haláláról csak 
annyit tudhat tam meg, hogy Gyéresen az úgy nevezett Szakái-
szárítóban ülvén, egy kő a padlásról leesvén, agyon ütötte őtet. 

1 Nincs meg egyik melléklet sem. 

[Másolata a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 37. sz.] 
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4450. 

Ferenczy István — Kazinczynak. 

Kazinczy Ferenczhez, Ferenczy István 
Baráti idvezlete. 

Sokak volnának a' véled közölni, 's tőled tudakozni valóim, 
és csak az a' reménség táplál, hogy én téged, Barátomat, olly ritka 
ízlésű, Tudományú férfit még meg ölellek, és a' mi öszve jövete
lünket a' hív Unokák nyelveken forgattyák, mi pedig annak Innepet 
szentelünk. Mert ebbe a' Nagy Babilonba állig találok embert, a' ki 
engem ér tene ; addig is kérlek az ide zárt rajzra 1 válaszolni, kivált 
képpen a' reá jöendő Írásokat, jó Görögre ált fordítani, és tiszta 
Görög betűkbe meg küldeni, hogy még jobban meg éresd egész 
planumomat, veled közlöm, a mint következik: 

Én azon Magyar Országi Márványból a' Magyar hazába dol
gozni akarván, gondolkoztam egy tárgyról, a' mellyet a' leg első 
ásott Márványból faragnék, és ezen Mflvészségnek egy illő ajtó 
nyilast csinálna; jobb tárgy nem ötlött fejembe, mint a' Bölcs 
Pannon Statuáját Hermesbe* készíteni, a mint maga magát egy 
fátyol alól ki takarja, és maga magát ki fejtőzni igyekszik, a' kép 
faragásnak azon nemébe, a' melly az Egyiptomi és Görög faragókat, 
öszve köti, nem egészszen kemény ezövek mint az Egyiptomi, nem 
pedig szabad, lágy, természetes, mint a' Görög, hanem nagy, méltó
ságos mint mind a' kettő, és ezen fél Istenségnek egy venerand 
aspectet adjon, a homlokára irva a Bölcs, az övedzőjére Pannóniai, 
alább a' Szoborra bé vésve illyen tisztelet az első Márványból, aT 

jobb kezébe egy viszsza fordított fegyver annak ki fejezésére, hogy 
a' rabló Scithia nemzet kezd hadat, viadalt felejteni, és nemesebb 
gondolatokra térni. 

Ezen munkát szántam a Nemzeti Museumnak azon szálájába, 
a hová a' Magyar derék emberek fognak jönni, mint anya a' leg
főbb helyen, és colossal nagyságba, fiai pedig körös körűi, számlálva 

1 A levél mellett van plajbász-rajzban a szoboralak és fölül ez í rás : 
SAPIENTIA. Alább a következő szók: PANNONIG A. TALIS HONOS EX PRIMO 
MARMORAE ILLAE TRIBUTA. Ugyané szavak kezdetleges görög betűkkel a. 
szoboralak közepén. 

* Hermába. — Kazinczy F. igazítása. 



4451. Igaz Sámuel. — 4452. Kazinczy — Gr. Gyulay Karolinának. 1825. 285 

a' kik hazánk ködét derítették ; ezeket rostáld meg, de lágyan, mer t 
tisztelő Barátodtól most több nem telik. 

A mi a' te recensiodat illeti, a' leg nagyobb háládatossággal 
meg köszönöm, hogy olly kedvezői eg ítélsz munkám felől, ha valamit 
kellene felőlié mondanom, én úgy gondolnám, hogy a' Mesterség 
helyett írnál Müvészség, és a' Bernini Venusa helyet a Vaticanumi 
Venus a fürdőbe, és ha jónak látod, tóid a végire e z t : «vala-
«mennyire sérti a' szemet az a mindennapi profil-kép a földön, és 
«kivánni való volna, hogy jobban egy Görög ifjú képére emlékeztetne, 
«és csak oda karczolva, ha első rész nem olly tökéletességgel el 
«készitve, más külömben az egész figurából ki húzom, hogy talán 
«a' Ferenczy Márványa nem ugy lesz, és ez csak a' reizolásbeli [!] 
«hiba.» Élly szerencsésen kedvesem, Barátom, kívánom Budán 
Februárius l ső napján 1825. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 27. sz.] 

4451. 

Igaz Sámuel — Kazinczynak. 

Vettem minden küldötteket; tegnap az Erdélyi Leveleket. írok 
rövid időn. Iszonyúak a' bajaim. 

8/11. 25. Igaz Sámuel. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 28. sz.j 

4452. 

Kazinczy — Gr. Gyulay Karolinának. 

Tisztelt kedves barátném, . 

Győztem a' perben. Tegnap publicáltalott a' Sententiám. 
Harmad napig háborogtak felette a' Bírák. Képzelje Nagysád, édes 
Lotti, melly örömmel csókolom össze négy nap múlva szegény fele
ségemet 's gyermekeimet. Azonban eggy kérdés eránt, melly nem 
szinte óhajtásom szerint ejtetett, appelláltam. De talán Sógorom 
m á r valaha engedni fog a' szív érzésinek, 's elfogadja Amicámat. 

Tek. Pogány László Ur itt múlat, Bujtúrból. Eggy Prókátorunk 
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lévén össze ismerkedénk. Egészen Dédácsra szállítva képzelem 
magamat . Farsang lévén 's a' szobák a' fogadóban elfoglalva állván, 
és mivel egymásba szereténk, ez az Ur engem a' maga szobájába 
veve eggy privát háznál. Egész éjszakákon végig emlegetjük Erdélyt. 
Éljen szerencsésen Nagysád, 's Ő Nagys. és kedves testvérei. 

Eperjes 12. Febr. 1825. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 5. sz.] 

445-5. 

Kazinczy — Döbrentei Gábornak. 

Édes barátom, 

Szerencsédnek szívesen örültem és örülök. Kedvezzen az ég 
továbbá is, 's öntse-ki rád minden áldásait. 

Gróf Dezsőffy József Úr e' holnap' végével mégyen Pestre. Hol 
lesz szállva, 's meddig múlat, nem tudom. Általa Yorickomat, 
(a' három darab könyvet és az én fordításomat,) vissza kaphatnám. 
Kérlek tehát, kössd eggy nyalábba, 's tedd-le Gróf Teleki József 
Úrnál, kit Gróf D. bizonyosan meg fog látogatni. 'S tedd ezt, mihelytt 
levelemet veszed, hogy a' csomó ott ne maradjon. 

Az én Eperjesi perem lefolyt. Febr. l l d . publicáltatott a' Sen-
tentia. Megnyertem feleségemnek mind rátáját mind az elmulasztott 
jövedelmeket, de csak az anyja' halála olta (1817.), holott az Acqui-
sitor atya az osztályt a' maga halála után mingyárt parancsolta. Az 
1810ben történt, 's így 7 igen gazdag esztendei jövedelemtől foszta-
meg a' Tábla, de a' helyett azt rendelte, hogy valamit a' Sógor az, 
anyja haláláig javított, valami terhet fizetett, mind az a' lányoknak 
is javokra váljon. Apellálám tehát, 's a' Sógorom Májusra Pestre 
citáltatik. Akkor én is ott leszek. 

Eperjesen eggy egész hétig lakék eggy szobában Hunyad Vár
megyei Kir. Perceptor Pogány László Úrral. Boldog napokat éltem 
vele, 's most ismerem igazán Erdélyt. Leveleimben sok lesz törölve, 
kibővítve. Eggyik lyánya Sáros Vármegyei születésű Kapitány Berthóti 
Úrhoz ment, 's maga is férje is megholtak, 's az öreg unokájinak 
birtokai miat t fárada-fel oda, 's Decemb. 31d. olta unja magát a' 
sok öröm köztt. Én ezidén, úgy reménylem, meglátom Demsust és 
Várhelyt. 
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Ellinger nyomtatja Minerváját in 4to, 's gyönyörűen. Senkivel 
nem közié szándékát, hogy Werfert megelőzhesse, 's innen az a' 
csuda cz ím: Felső-Magyar-országi. Gróf D. és én a' veszekedésig 
küzdénk vele, hogy azt nevezze c s a k Minervának, hogy adja in 8°, 
hogy hagyja-el a' hasított oszlopokat. Nem bíránk vele, 's a' Gróf 
ebédjénél meg nem jelent, engem csaknem kivert. Hasított oszlo
pokon vala kirakva az első ív, 's kimondá, hogy azért ő felel. De 
midőn Eperjesről visszajövék, eggyes oszlopokban látám a' nyomta
tást, 's azon támadt örömemben felejtem azt a' csuda czímet. Bár 
sokáig fenn állhasson ! Gróf D. az élőbeszédben lelkes leczkét á d 
az Üjítóknak 's az Üjítok gyűlőlőjinek. Aethiopem lavat. Eluntam 
ezeket a' mi sok Praeceptorainkat, 's látom, hogy legjobb az én 
kedves Szemerémet követni : nem gondolni vélek, 's tenni, a' mit 
jónak én látok. Néhány esztendő előtt megmondám a' Tud. Gyűjte
ményben, hogy a' folyam az Egészé, de annak az az ere, melly az. 
én telkemen fut keresztül, az enyém. Ezzel tehetem a' mit akarok.. 

Te, barátom, azt mondád eggy barátomnak, hogy még nem 
látál selyp Grátziát, 's igazad lehetett, de barátodnak selyp Grátziáját 
sem kell vala bántanod. Én az én selyp Muzámat nem szeretem 
kevésbbé mint Miklós szerette a' maga selyp Grátziáját. Nem szere
tem ha azt bántják, 's reménylem, nem fogod. — Élj szerencsésen. 
Széphalom Febr. 18d. 1825. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 53. sz. I. köt.]; 

4454. 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. 

Tisztelt kedves barátom, 

Küldöm a' beretvát, mert a' tieid valóban rosszak. Nekem még 
eggy pár marada, nem illy czifra nyéllel ; de czifra per se nihil 
va le t : a' vasa épen ezen pipa\e\i viseli, 's így ne hidd, hogy magam
nak ezzel kárt teszek, 's reménylem olly szívesen fogadod tőlem, 's-
úgy nem adsz ért té semmit, mintha gazdag volnék. Eleget adtál és-
hányszor : hagyd nekem azt az örömet, hogy én is adhassak valaha 
neked valamit. Nagyon örvendenék, ha a' beretva megérdemlené 
azt a' dicséretet, mellyet felőle tet tem. Én jobbat nem ismerek min t 
a' pipa jelű. 
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A' mint feleségemnek elbeszéllém, mi van a' Sententiában 
gyermekeihez fordult 's ezt mondta nekik : Nézzétek Kázmért ne 
az én Suecessiómnak, hanem az atyátok ajándékának. Nála nélkül 
azt soha sem. nyertétek volna meg. — Barátom,. hol leli fel az 
ember a" férjfi nemben azt az é r z é s t , a' mit az asszonyi nemben 
talál ? 's csuda e, hogy én ezt a' nemet annyira tisztelem ? Csak 
kimondom Neked, hogy előttem utolsó Kassai múlatásom olta két
séges, TE vagy e több, vagy az a' n e m e s l e l k ű , n a g y l e l k ű 
a s s z o n y , a' kit az Isten néked adott. Ezt mondám Dulházinak és 
Dúlházinénak is, 's valóban én ezt hiszem. 'S Zseni ezt a' nagy 
Asszonyt, Zseni Comtesse Virginiet csudálhatá annyi holnapokig! — 

De nincs öröm csípősség nélkül. Midőn Sophie szeretettel, 
hálával fogada, D'Ellevauxnénak veszem levelét, de a' mellyből az 
Ura szóll, eltelve panaszokkal, vádakkal, hogy énmiattam megyén 
Ily rosszul a' per. Eszembe juta a' szép Reiskyné, ki csak kimondá 
Ő Nagysága mellett ülvén, mit tar t Marié és D'Ellevaux felől. 
Barátom, a' g y e r m e k t e l e n D'Ellevaux eggy fillért sem ád a' 
perre, nékem sok gyermekűnek, 's vádol. De megszégyeníti levelem, 
melly hozzá a' Sententiát viszi. Én fáradtam, én dolgoztam, én köl
töttem, 's ez a' hálátalan ember otthon ül, 's kritisál, vádol. 

Könyörgök nálad, hozzd-el Pestről Gróf Teleki József Úrtól 
két csomómat ; az eggyike az Erdélyi Leveleket, a' másika Yorickot 
foglalja magában. Döbrenteinek most írok, hogy tegye-le Gróf 
Telekinél Yorickomat. 

Mutassd-be alázatos háládatos kézcsókomat Ő Nagyságának 's 
Comtesse Virginienek, 's szeretetre méltó gyermekeidet, — valóban 
Principes Juventutis •— csókold. Gróf Aurélnak nem küldhetem az 
ígért könyvet, mert igen nagy. Annak szekér kell. 

Kísérjen Baphael Angyal, az utazók Védje, 's hozzon vissza 
szeretetre legméltóbb házi körbe örömmel. 

Febr. 19d. 1825. 1 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r. 33. sz.] 

1 Kazinczy Fer. Úr levele. Jött Széphalomról Kassára Febr. . . .ikén 1825 
,[A nap helye ki van hagyva]. — Dulházy M. jegyzete. 
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4455. 

Kazinezy — Dulházy Mihálynak. 

Különös bízodalmú Drága Jó Uram Bibliothecárius Űr, 
nagy érdemű kedves barátom, 

Küldöm itt a' Nyugtatót az elhozott könyv felől, 
2) a' Plató Krítonát görögül és magyarul. 
3) Pindarust Németh Praefectus Urnák. 
4) a' beretvát Ő Nagyságának. 
5) a' Hasznos Tudom, darabját. 
6) 3 levelet postára. Onnan hamarább viszik mint 

Ujhelyből, 's kérem az Urat, méltóztassék a' Gróf Aurél szobájában 
hagyott úti t intapalaczkocskámat és úti kalamáriskámat kiküldeni, 
a' Minerva 3dik és talán már több íveivel. 

pag. 6. lin. 9 ab infra áll hibásan az említett t i s z t j e . «Neki 
nem vala tisztje csak a' jelenvalókhoz szóllhatni.» Ezt akará írni 
to l lam: «Neki nem vala e l é g , csak a' jelenvalókhoz szóllhatni.» 
— Hibás ez is pag. 8. lin. 12. S e n n i e a, ez helyett F e n n i e a. 

Baj nélkül értem haza, 's feleségemet betegen talál tam, de 
lábon. Az öröm felelevenítette. Zseni Ruszkán van. •— Feleségem 
velem eggyütt köszönik az Urnák 's az Ifjasszonynak erántam bizo
nyított megbecsülhetetlen barátságokat. 

[K. és h. n.] 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 5. sz.] 

4456. 

Kazinczy — Édes Albertnak. 

Széphalom 1825. febr. 22d. 

Édes Albert Urnák Kazinczy Ferenez. 

Most jövök Eperjesről egy holnapi távollétem után. Mentse ki 
ez késedelmemet. Végig tekintettem a Zsengét. Sokat kell addig 
csinálnunk, míg tűrhetőt csinálunk. De qui sibi fidit, qui cupit 
optatam cursu contendere metam, az nem ijesztett el magát. — 

Kazinczy F. levelezése. XIX. 19 
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Nem könnyű dolog jól írni, s csak orthographiee is írni. Ugyan
azért valék igen sanyarú. Látni fogja az Úr, hogy igen szabadon, 
sőt barát i keménységgel rakám fel gondolataimat. Dicséretem annál 
több hitelt érdemel. — Én az Úrnak a rímetlen verseiéiben több 
szerencsét ígérek, mint a rímesekben. Az Úr legyen még sanyarúbb 
magához, mint én voltam, s majd midőn ragyogni fog, köszönni 
fogja tanácsomat. Sietve s egészen kifáradva írom ezt. Sok dolog 
van rajtam. Bocsásson meg az Űr tehát, hogy ily röviden írok, s 
ne vegye azt hidegségnek. Ajánlom magamat barátságába. 

[Megjelent a Figyelő 1879. évf. VI. köt. 377—378. lapjain.] 

4457. 

Kazinczy Ferencz — Kazinczy Klárának. 

Édes Klárim, 

Uram Öcsém Hérics Úrtól tudjuk hogy a' per megnyerését 
József öcsém Szent Léleky Úrtól hallá, elébb mint Lemesányban írt 
levelemet Túri Pál Gönczi ember Buszkára általküldötte. Hogy mind 
magad és gyermekeid, mint [!] az én Ruszkai két gyermekem tud
hassa, miben van a' dolog, ide rekesztem- mind a' Sententiát, mind 
az Appellátiót. Mit felele a' Sógorom Prókátora Kordos Ur erre az. 
Appellatióra, nem tudom; elébb jöttem el Eperjesről. Ha a' Sógo
romban legkissebb lelki ismeret és legkissebb becsület érzése volna, 
nem nézhette volna hogy ő maga magát olly fertelmesen piszkolta-
meg, és hogy én, hogy a' testvére, hogy a' Török Lajos Széphalmi 
unokáji illy rettenetes szegénységbe süllyedjenek. Édes Klárim, ha. 
ez a' rossz ember csak azt látta volna, hogy én 66 esztendős 
koromban mit szenvedtem Eperjesről Kassáig, megölhette volna a r 

gyalázat. 

Eperjesen 3 nap revideálták a' pert. A' Sógorom a' maga 
Spionjai által tudta előre mi lesz a' sententia. Aszalay Úrhoz külde 
tehát, hogy ha én nem fogok appellálni, ő sem fog. — Ezután m á s 
nap pronunciáltatott a' sententia. 3szor zárak be az ajtót, 's mindég 
corrigáltak a' sententián, 's még így is ellenkezik az magával. 
Appellálám dél után. Kordos az úczán kapott. Tudakozá honnan 
jövök. Mondom, appellálék. Uram, monda, a' Sógorod szóllani akar 
veled. Jó , felelék, ma is, holnap reggel is otthon leszek. Nem jött ; 
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nem mert jönni; de azt monda Kordos Ur Aszalay Urnák, hogy 
Kassán fog Amicát próbálni. Azt nem tet te; én pedig mihelytt haza 
érkeztem, azonnal ír tam Zsidaynak, hogy küldje a' Citatóriát. Ex-
hibeáltalom itt, 's Májusban Pesten leszek. 

A' mint haza értem, 's Sophienak és a' gyermekeknek elmon
dani, mi történt, Sophie ezt monda Emilnek, Antonínnak: Édes gyer
mekeim, tekintsétek Kázmért nem az én Successiómnak, hanem az 
atyátok keresetének; nála nélkül azt soha sem láttátok volna. — 
's bizony édes Klárim, a' Sophie szava igaz szó. 

Delvó nekem épen akkor irata a' feleségével eggy csaknem 
goromba levelet, hogy én vagyok az oka hogy a' per rosszul foly, 
midőn a' sententiát neki még Eperjesről megküldém. Nem csudál-
kozom raj ta ; a' szenvedő ollyan mint a' beteg, 's még az Orvosára 
is haragszik. De mint pirul el, midőn majd a' sententiát veszi. 
Gorombáskodni könyű; bár azt gondolná-meg a' rossz ember, hogy 
nekem a' perre 1 fillért sem ád, 's én nem csak dolgozom, fáradok, 
hanem költök is érette, míg ő, kinek semmi gyermeke, csak a' lábát 
lógázza. 

Mennyi bajban voltam, mennyi veszedelmes lépést tettem, 's 
hány ember ítélte-meg, critisálta, kárhoztat ta cselekedetemet! Az 
természetes. De gyermekeim ha majd sírban leszek, meg fogják 
gondolhatni, mit nem lehetett elkerülnöm, 's emlékezni fognak, hogy 
atyjok 's anyjok olly áldozatokat tettek, annyira összeszorították 
magokat, hogy azt ember alig hiheti. 

í r tam e, hogy Gróf Dezsőffy József csaknem sírásra fakadva 
szorított mellyére, midőn nála megjelentem Eperjesről megérkezvén ? 
Édes barátom, monda, mint sajnállak, hogy Te, hogy épen Te, szen
veded ezt. — Mit teszen ez a' szánás ? kérdem a' Gróftól. — Hiszen 
elvesztetted a' pert, felele; a' Sógor Asszonyod azt hirdeti házról 
h á z r a j á r v á n : I c h h a b e e i n e p r á c h t i g e S e n t e n z e r h a l -
t e n . — Adjon Isten neki több ollyan p r a e c h t i g sententiát is! 
mondám. Való hogy eggy czikkelye nekem rossz; de elvesztette két 
harmadát Kázmérnak, és 8 esztendei ususfructust; 's úgy hiszem a' 
Cúrián elveszti azt az ususfructust is, a' mit az ipám halála olta 
a' napám haláláig vont. 

Láthat ta ezt, 's Január, elején azt izente a' Plebánussal, hogy 
eggyikünk rátájáért kész megadni 4000 fntot, n é g y e z e r é t — 
nem n e g y v e n e z e r e t . Elnevettem rá magamat . Illy szót izenni, 
istentelenség. Én nem csak el nem adom a' feleségem successióját, 

1 8 * 
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hanem a' Delvóét is meg akarom venni; nekem 7 gyermekem van. 
A' jószág most keveset hoz-be pénz nélkül: de jószág nélkül 7 gyer
mek nem lehet. 

Zsenit és Thalit nem csak el nem hozom, édes Klárim, de Te 
nekem valóságos grátziát teszesz, ha őket az Executióig megtartod. 
Bizony én nekik enni is alig tudok adni. 'S irtóztatóság, midőn 
nevekedő gyermekimet koplalni, rongyosan látom a.' más istentelen
sége, 's a' Madám Miczi kevélysége miatt. Arra akarának szorítani, 
hogy a' szegénység kényszerítsen eladni a' rátánkat, hogy Gróf Űr 
maga bírhassa Kázmért. Cselédjei Kázmérbői [!] akkor mentek 
Kassára, mikor a' feleségem ért tem küldé a' lovakat. A' Kázméri 
Cselédek azt beszéllek az én inasomnak, hogy a' Sógorom a' maga 
részét is nekünk akarja hagyni, csak fizessem. Én is n é g y e z e r é t 
ígérek neki értté, csak szóllítson-meg. 

Gróf Dezsőffy ma nálam fog hálni. Ez miatt itthon maradtam. 
Ujhelyben Terminusok vannak. Ott leszek egész héten, 's már ott 
volnék, ha a' Grófot nem várnám. Nem mondhatom, melly kegyes
séggel volt erántam mind a' Gróf, mind a' Grófné, mind a' gyerme
kek. Gyönyörű ház, és én nem tudom, a' Gróf e tiszteletesebb 
ember, vagy a' Grófné tiszteletesebb Asszony, feleség, anya, házi 
asszony. Ha valakit, engem ugyan ez a' jó lelkű Asszony nagyon 
szeret. 

A' József öcsém fijának eggy csomó levelet adék Pesti bará
timhoz. Dicsekvék az atyjához írt levélben, hogy azoknak hasznát 
vette. Maga levélben, Máli Mikóházán megköszönte. Külömben József 
öcsém előtt felütém az egri nevet, a' mint látom, mert soha sem 
tudtam vele eddig elhitetni hogy én a' ligetet sem az Anyánk éle
tében, sem azolta nem pusztítottam, hogy az ő emberei pusztították 
's r ám fogták: de feleségem beizent, az én távollétemben, hogy a' 
Samu szolgája két szekér fát vága ott, 's a' dolog kisült. 

Komis István Ur e' napokban íra nekünk levelet, hogy meg
kapja e a pénzt. Azt feleltem, hogy nagyobb része meglesz, de 
Miklós és Dercsényiné eránt nem tudok semmit. Azonban onnan is 
reménylem a' jót. Nékem alig van eggy két forintom. Eggy holnapig 
valék oda, keveset költöttem: de nekem a' kevés is sok. Nagyon 
kérnélek, édes Klárim, de átállással, hogy ha lehetséges volna ten
ned, tedd azt, hogy éret tem is fizessd-ki Kornist. Én ugyan kérni 
fogom Kornist, hogy az énrám eső részt, engedje a' maga rátájára 
esni, és várakozzék kevés ideig, de nem tudom, azt tőle megnyer-
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hetem e. Csak így akarnám megnyerni tőled ezt. — Zseni és Thalie 
csókolják össze Pogány Urat háladatosságból azért, a' mit velem 
teve. Eperjesen nála voltam eggy hétig szálláson. •— 

Thalienak az írása nagyon megjavult, széppé lett Ruszkán, : s 
annak nagyon örvendek. Hallom mindentől, hogy rajta örömem lesz, 
's azért előre csókolom. Édes Klárim, rút dolgokat teve velem a' 
Sógorom, és a' práchtig asszony: de vannak, a' kik szépet is tettek, 
's bizony az Isten nem hagyja-el a' jó embert . Itt lesz, itt van már 
vége szenvedésimnek. Látok én bajt ezután is, de nem sokára abból 
is kivergődöm. Miklós engem nem szeret, ! s neki hozzám írni kín. 
József öcsémnek írja, hogy a' Váradi házat Gróf Haller János vevé-
meg 12,000 fnton. Vallyon intabuláltatta e a' Testamentomot Gor-
dánra, minekutána úgy félti Dienes miatt az ősit. — Csókollak 
édes Klárim. Sophie tisztel, ölel. Ajánlom magamat atyafi szerete
tedbe. 23 . Febr. 

D e l i b e r a t u m e s t d i e 11. F e b r . 1825. 

Nec exsolutione paternorum debitorum, nec Auctione sub Nro 
12 in conservationem juris data, nec denique meliorationibus et 
aedificiis in Bono positis, tales, quales Decisio Curialis sub Nro 18. 
subintelligit, Investiones constituentibus, Part ique J. quae Bona Actio-
nalia non ab extraneis revindicavit, sed titulo successionis paterno 
maternae, adeoque ex sensu sententiarum in Causa la tarum cum 
Partibus AA. communis consecuta est, et hucdum possidet, Jus 
quidem obtinendae occasione Divisiones a Partibus AA. bonficationis, 
nullum tamen possessorii titulum t r ibuent ibus ; Decisione proinde 
Curiali sub Nro 18. ad casum praesentem in applicabili, Par teque 
J. motivo argumentorum exhinc desumtorum, et praetensae in Bonis 
Actionalibus investitionis a refusione ususfructus ex Bonis his a 
tempore indepti proprio j am nomine possessorii, seu a morte matr is 
percepti, relevari nequeunte; pro tempore tamen inter mortem patris 
et matris intercadente, quandoquidem mater, quae ex dispositione 
102: l a e jus Bonis immanendi habuerat, administrationem eorundem 
Parti J. concrediderit, adeoque Pars J. saltim repraesentativo Matris 
Jure Bona haec administraverit: Par te J. nec ad onus reddendarum 
super qualiter administrato, per mat rem sibi credito Bono rationum, 
nec ad ususfructus, qui si et in quantum ultra interusuria pater
norum debitorum, meliorationes in Bono factas, intertentionem filii, 
et annuae filiabus resolutos singillativos 200 flnos resultaverat, matr i 
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competiit, adeoque per eam filio libere relaxari poterat, refusionem 
stringi queunte, ac proinde judicialiter quoque, ita tamen ut pro 
tempore hoc Pars etiam J. nullos sive meliorationes et aediíicia, 
sive interusuriorum solutiones e reditibus Bonorum factas, in onus 
Part ium AA. imputare possit, absoluta; pro tempore vero mortem 
matris subsecuto, ex praestabilitis motivis in refusione percepti et 
occasione executionis eruendi ususfructus, ea tamen ratione, ut sum
marum etiam illarum, quibus Pars J. paterna onera depuravit, aut 
quas titulo auctionis ut sub Nro 12. persolvit, interusuria exinde 
supputentur, convicta; Bibliotheca ceterum in praesenti casu, siqui-
dem notabíliora paterna onera sensu legis praeferenter ex mobilibus 
depurari debeant, a communi divisione abs t ra t i ; redintegratione vero 
Dominii Ónod hoc Instituto nec disquiri nec adiuveniri queunte; — 
Divisionem universae tam immobilis, quam mobilis post fata naren-
tum communium remansae, et in Revelatione sub Nro 22. circum-
scriptae substantiae, juxta praemissa principia instituendam adinve-
niri, Par temque J. eatenus etiam extradandis pro Partibus AA. 
occasione Executionis excindendis ratis, erga refusionem summarum 
per Par tém J. in depurationem paternorum onerum profusarum, 
summa autem 12,000 fl. in solidationem juris ut sub Nro 12. solu-
tarum, necnon meliorationum in Bonis a morte matr is factarum, et 
occasione executionis legitimandorum [!] convinci; Expensis in reliquo 
t am Aetoreis sub C. C. in Rf. 323 xr 54 C. M. defixis, quam 
Incattoreis tempore Executionis limitandi, prout et executionalibus 
ex communi refundendis, legalem praemissorum intuitu executionem 
decerni. 

Pro AA. Appellarunt quia 
1) Pars J. a bonificatione ususfructus a mor te communis 

genitoris usque obitum matr is exclusive per se percepti, ferme ex 
integro absoluta est. 

Dicit quidem Sententia hunc usumfructum ex 102 : 1. matr i 
competiisse, Pa r tém vero J. Bona Actionalia repraesentativo jure 
matr is administrasse. 

Ast patrem Boni Kázmér Acquisitorem fuisse ex D. patet. 
Quod vero primus hic Acquisitor Bona Actionalia post fata sua 
statim inter viduam prolesque suas, ergo in 4 partes subdividi 
demandaverit, ex Revelatione sororum sub B. et DD. inclarescit, 
hinc et eo claro et manifesto, quod mater mandat mariti sui parere 
promta fuerit. 
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Negatur vero jus vei communi matr i in Bonis universis mar i 
ta l ibus immanendi eompetiisse. Quod namque 102 : l a e dicit, cum 
sale intelligendum est. Competit viduabus in Bonis maritalibus habi-
tatio, quae natura sua, ut vidua Bonis maritalibus immanere possit, 
importat. At ideo non sequitur reliquas proles ex Bonis paternis 
simpliciter exsulare debere, ex iisque nullum usumfructum perei-
pere posse. 

Quod in casu subversanti matri nec inciderit filias AA. omni 
Bonorum paternorum proventu privare, eo fit patulum, quod admi-
nistratio Bonorum Actionalium Part i J. sub expressa conditione 
onera depurandi et meliorationes ponendi fuerit admissa; quod etiam 
ex Revelationibus sororum AA. per fratrem J. nuspiam negatis 
inclarescit, quin ipso quod i n 1 praesidium sui Pars J. adduxit 
Testamento materno sub Nro 13. elarificatur. Innegabile namque 
•ex Producto hoc est administrationem Parti J. sub praevia condi
tione fuisse concreditam. 

Et sic jus Par t ium AA. ad usumfructum per Par tém J. a 
mor t e patris ad mortem matris perceptum évadit infestissimum. 

2) Dicit Sententia Partibus AA. annuae 200 fnos ex Bonis 
Kázmériensibus fuisse solutos. Par tes AA. sub juramento revelarunt 
200 fnos hoc sibi ex reditibus fabricae Chemicae et Vineae Bányensis 
fuisse per ma t rem solutos. 

Quod summa haec non e reditibus Boni Kázmér fuerit soluta 
vei ex Testamento matris inclarescit. Nutu namque vei hujus fabri-
•cati Incattorei apparet, Bona Kázmér Parti J. statim post mor tem 
patris fuisse resignata. 

Ergo e reditibus Boni per se non administrati Mater summám 
200 fnorum annuae partibus AA. nec solvit, nec solvere potuit. 

3) Quia Sententia dicit, Partes AA. pro tempore inter mor tem 
patr is et matr is intercsdente, Parti J. nec aedificia nec melioratio
nes, nec interusuriorum solutiones e reditibus Bonorum per Par tém 
J. factas bonificare teneri et tamen ad calcem sententiae dicitur 
•erga refusionem summarum per Par tém J. in depurationem onerum 
paternorum profusorum, nec non meliorationum in Bonis a morte 
matris factarum Bona subdividi debere. 

Jus tus Partes AA. tenet metus arbitrio Part is J. relictum iri, 
<quidnam ex reditibus Bonorum et quid n o n ? seu melioratum seu 

1 Az eredetiben e szó kétszer fordul elő". 
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solutum fuerit, pro volupe determinetur defigaturque. Arbitrio vero 
in sententia relinqui locus non potest. 

Quare praemissam sententiam per Excelsa fora Appellatoria 
gratiose reformari orat, de praesenti vero solitas ad I. Tab. R. 
JudriamTestimonialesTransmissionales applaeidari petit ac submittit. — 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 118. sz.] 

4458. 

Kazinczy — Kis Jánosnak. 

Kedves barátom, 

Február. 9d. lOd. I ld ikén ítélet alá vette feleségem perét az 
Eperjesi Tábla, 's azon kérdésekben, mellyek felett kérdés sem 
lehete, én győztem; megnyertem a' birtok harmadát — mer t a' 
gyermekek' száma annyi volt — 's a' jövedelmet a' Napám' halála 
olta. De én az Ipam halála olta kerestem a' jövedelmet, mert az 
ipam, ki maga szerzé ezt 's minden maradékinak, meghagyta volt, 
hogy mihelytt eltemetjük, osztozzunk, 's a' napám azon feltétel alatt 
adá fijának a' jószágot, hogy abból javítsa azt, 's a' terheket fizesse; 
magának semmit egyebet mint szabad asztalt és lakást fenn nem 
tartván, lyányainak, kik rá állának, mer t csak a' javítást és a' ter
hektől szabadulást kívánták, semmit ; 's az Eperjesi Tábla ezeránt 
olly zavarosan 's hijányosan hozá ítéletét, hogy azt nem appellálni 
nem lehete. A' nemtelen érzésű ember mostanig hallani sem akara 
a' neki általam ajánlott Amicáról, 's midőn neki, két levelem által 
kérvén elébb, hogy annyira ne fakasszon, perjuriumot lobbantok 
szemére, abban kerese menedéket, hogy engem vádla perjuriummal, 
nem csak gonoszul, hanem nevetségesen is. Most ő jelengeti magát 
az Amicáért, de nem meri azt maga tenni, 's nem egészen tudja 
mit csináljon. Én a' magával ellenkezésben álló Sententiát appellálám 
a' Guriára, 's mindennap várom Pestről a' Citatóriát. Májusban ott 
leszek. Képzeletem sincs arról, hogy az ember a' haszonért gyalá
zatos tet tet tehessen; de látom, hogy a' Sógoromnak az nem nehéz. 

E' szerint terhem megkonyul ; de mit hoz-be most a' jószág! 
Irtóztató a' mit én, a' mit feleségem, a' mit szegény gyermekeim 
szenvedtek. Hány éje volt napjaimnak, hogy bé sem hunytam sze
memet. Vallásom, az a' s z é p , az a' t i s z t a , az az e m b e r i volt 
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vigasztalóm. És ha a' jó Isten illy szörnyetegeket teremte is, angyali 
lelkeket is teremte ; 's a' jók contactusban vágynak a' jókkal. 

Feleségem, a' mint haza értem 's hallá mi történt, gyermekeihez, 
fordult, 's ezt monda nekik : Gyermekeim, Kázmért ne tekintsétek 
a' ti örökségteknek, hanem atyátok' keresetének. Nélküle azt nem bír
nátok. — Kevélykedem feleségemmel, 's karjaiban f e l e j t e m bajomat. 

Zrínyimet reménylem azon örömmel olvastad Hébében, mint 
én a' Te igen szép Julisodat. Csudálom, hogy Te ollyat tudsz : én 
bizony nem tudnék. Zrínyim Bevezetését nem lehet felhevülés nélkül 
olvasni, úgy hiszem. Ügy a' hős' beszédét, melly enyém egészen. 

Ellinger nyomtatja Minerváját. Senkivel nem közié a' szán
dékot, midőn esedezését benyújtotta, 's a' csuda czímtől elállani 
nem akart . Sok patvarral vevénk arra is, hogy hagyja-el a' hasított 
oszlopokat. Kiveszekedé magát Gróf Dezsőffyvel és velem. Sokára 
elállott tőle, 's most egész és nem hasított Negyedrétfl oszlopokon 
nyomtatja. Két ívet már l á t t am; ma várom a' 3dikat 's 4diket Gróf 
D. által, ki hozzám ígérkezett. Itt hál, 's holnap megyén Üjhelybe, 
Szent-Mihályára 's Pestre. 

Eperjesen megújítám régibb ismeretségemet R o m b a u e r nevű 
Festővel, ki 20 eszt. lakott Petersburgban. Tavaly Júniusban ült 
hajóra, Lübeckben szállott-ki, Berlinnek, Dresdának, Bécsnek vette 
útját, 's ezután Eperjesen fog lakni, hol testvére telepedett-meg ; 
maga ő Lőcsei fi. Portékáji szekerén jönnek Danczigból; 's ezek 
köztt a' Fessler' képe, a' mint mondja, és hiszem, igen jól eltalálva. 
Sokat szóllottam vele Fessler felől. Sándor Császár haragszik rá, a' 
Nagyok nem akarják ismerni, az Okosok nevetik; mindennap más 
meg más. Közel 70 esztendős, 's eggy fiatal leányt veve-el. Infulát,, 
Püspöki süveget teve-fel Sareptában, 's mindennel veszekedik. Én 
eggyszer láttam, 's kevés pillantatokig, eggyütt a' lenyakazott Mar
tinoviccsal. Fesslert csak Aristídeszében szerettem. Nem lehet az én 
gondolkozásom az ő gondolkozása. — 

Egyéberánt ez a' Rombauer engem is feste, 's nem nekem,, 
hanem magának. Azt beszédé eggy Eperjesi Prókátornak, hogy velem 
úgy szólla a' Mesterség felől, mintha én is Festő volnék. Ezt eggy 
kis hiúsággal mondom-el Neked, mert azt hiszem, hogy a' Festéshez 
értek. Eggy más Eperjesi Festőnél sok jó darabok jó, vagy közép
szerű másait leltem, 's midőn sem Rombauer, sem Ginovszki nem 
tudák meghatározni, eggy Magdolna kitől van, én találtam-ki, hogy 
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az Guidó Rénié. Ex illo Corydon Corydon sum tempore. Pedig én 
sem lát tam soha a : darabot azelőtt. A' Guido' Manierja vezetett kita
lálásában. — Ott leltem a' Mengs' Máriáját is, mellyet ők Marattiénak 
néztek: de ezt nem én ismertem a' Mengsének ; tudtam hogy az. 
'Ott leltem eggy igen szépen és jól festett Feszületet. Ha valamelly 
Templomodnak oltárra volna szüksége, kérlek festessd ezután. Ott 
leltem eggy gyönyörű a l v ó V é n u s t , minden ruha nélkül. Ámor 
is alszik, a' szép Alvó ölében, hogy a' nem szép részek elfedethesse
nek. Minden teteme skurzóban van, és még is gyönyörű, 's nekem 
szebb mint a' Titiáné [!]; 's ennél csak a' Hannibál Caraeciét mondanám 
szebbnek, nyugalomban kinyújtott lábakkal, ha azt valaha olajfes
tésben lát tam volna. Csak rézmetszés után ismerem. 

Élj igen szerencsésen, édes barátom. Tisztelem hitvesedet, 
.gyermekidet csókolom. Széphalom Febr. 23d. 1825. 

[Eredetije Kis Gyula birtokáhan.J 

4459. 

Kazinczy — Guzmics Izidornak. 
Guzmics Izidornak Kazinczyja 

szíves baráti tiszteletét. 

Perem lefolyt, 's megnyertem feleségem' osztályrészét, a' 
.jószágnak jövedelmével anyjoknak halálok olta. Bíráim harmad 
napig tanácskozának felette, 's még a' harmadik nap sem csende-
sedett-el vetekedések; az ítélet felolvasásakor, melly mindég nyitott 
ajtóval szokott esni, háromszor zárták-be az ajtót, 's új meg új 
igazításokat tőnek. Az ítélet így el nem kerűlé a' zavart, 's ellen
kezik ön magával. Az eránt, a' mit nekem ide ítélének, nem lehete 
kérdés, noha sógorom pirulás nélkül vitatta hogy minden övé : de 
a' mit nekem ide ítélének, az nekem nem elég. Meghagyá a' jószág' 
Szerzője, az ipam, hogy az az ő halálával mingyárt osztassék-fel, 's 
a' sógorom olly szóval tett kötelezés mellett vette-által benne a' gaz
dálkodást, hogy a' jószágot javítani 's a' terheket a' jövedelemből 
fizetni fogja, 's én számadásra szorítom a' sógort, hogy mit javít
hatott, melly terheket fizethete, "s őtet Eperjes mentté tevé a' szám
adástól. Innen az következik, hogy azt mondja majd az Executiókor, 
hogy ő a' javításokat és fizetéseket idegen pénzből tette. Az annyi, 
mintha az idegen pénzt értéke felett való költségekre 's szükségekre 
fordította, 's a' jövedelmet, mellyből mind anyját mind testvéreit 
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kirekesztő, elköltötte volna ; 's ez csak nem igazságos. Most várom 
Pestről a' Citatóriát, 's azt neki exhibeáltatom. Májusban Pesten 
leszek, és így Téged is meglátlak. Várj baráti karokkal. — Február 
I l d iké volt az az áldott nap, mellyen az ítélet felolvastatott. 

A' mint haza érkezem, 's elmondám mit végeztem, feleségem 
gyermekeihez fordult, 's ezt monda nekik: Gyermekeim, nézzétek 
ezt ne az én örökségemnek, hanem az a tyá tok keresetének ; nélküle 
ázt soha meg nem nyertétek volna. Testvérem annyira összezavart 
mindent, hogy azt atyátokon kívül senki sem tudta volna feloldani. 
— Mint szánom a' bátyám szerencsétlen gyermekeit, úgymond 
továbbá ; őket atyjok' keményszívűsége most abba a' nyomorúságba 
süllyeszti, a' melyben mi valánk eddig. — 'S a' sógorom eggy illy 
érzésű testvérét 's sógorát tudá hóhéri kínokkal elkínzani! Debent 
hoc sibi laudis sorores, quod eae ab exordio tristium harum in 
domo paterna simultatum, nil praeter amicam rerum compositionem 
quaesiverint, nexus sanguinis, divinique effati: Omne regnum in se 
divisum desolabitur, non immemores. De mind ez haszontalanság 
vala a' boldogtalan ember előtt. 

Barátom, engem az én vallási érzésem, az én bizodalmam 
ahhoz a' láthatatlan kézhez, el nem hagyott, 's el nem hágy, sem 
szenvedésim köztt, sem ezután könyebb napjaimban. Gyermekeim 
jót tanúinak atyjok' példáján, 's az nekem elég. Ha perem felolvas
tatnék a' Gúrián, látnák Bíráim ott, ki vagyok én, és ki a' Sógorom. 

Minervának két ívét nyomtatva lelem, midőn vissza jövék 
Eperjesről. Szaladtam Ellingerhez, megköszönni, hogy a' hasított 
oszlopoktól elál lot t ; a' czímet, a' csudást, megtartotta, mert ar ra 
nyert Privilégiumot. Kellé e két Folyó-írás, nem tudom, legalább 
nem kérdem; újra elmondom, hogy a' szándék felől mind addig 
senki sem tuda valamit, míg Ellingernek a' Privilégium megadatott. 
Minekutána a' dolog elindult, azon kell lennünk, hogy olly jó legyen, 
mint lehet. Senki annyi munkát még nem külde, mint Pereesenyi 
Nagy László; de az annyi, mintha semmit nem küldött volna, — 
úgy mondják a' kik lá t ták; én nem láttam. 

Leveled' vétele után megolvasám a' Zrínyi Bevezetését. 
Örvendek hogy az NEKED nyerte-meg javalásodat. Feldolgozám 
benne szívem' forró érzéseit. Ha írásomnak, sőt ha magamnak, van 
valamink a' mit javalni lehet, úgy az nem egyéb mint a' forróság. 
— Irtózni a' rútat, a' mi szép, szeretni! Ez az én szívem' érzése, 
ez az én életem' színe. 
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Petersburgból tavai Júniusban indult-el hajón eggy R o m 
b a u e r nevű Szepesi fi Festő'; Lübecknél kiszállott, útját Berlinnek,. 
Drezdának, Bécsnek vette, 's Eperjesen telepedett-meg. Ismertem 
1803ban Pesten, midőn Stunder Festő körül gyakorlá magát, 's 
siettem hozzá. Egészen másnak festi Petersburgot mint képzeltem:. 
gazdagság és irtóztató szegénység, a' főbb rendnél tudomány, az alsó 
rendnél és pórságnál borzasztó tudatlanság. A' Császár frugális, ' s 
szerettetik mindentől, 's méltó hogy szerettessék. Kivált a' Mester
ségért sokat tesz. Harmincz millió Búbéit szánt az Izsák' Temploma 
felépítésére, mellyet elbontatott. Finnlandból hozzák az eggy öl 
diameterü, kilencz öl magasságú oszlopot hozzá, 's eggy hajó csak 
kettőt eggyszerre. — Fessler él, a' Császár őtet utálja, a' Tudósok 
nevetik, mer t mindennap más a' gondolkozása. Eggykor Váradi 
Prof. Balugyánszki Mihály, eggy Zemplény Vármegyei Orosz P a p 
fija, ott is Politicai Tudományt tanított, most wirklieher Staatsra th 
és Excellenz 25—30 ezer rubel esztendei fizetéssel. Elvadította 
erkölcseit a' hivatal és a' veszélytől rettegő fertelmes prudentia. 
7 leány és 2 fiu gyermeke v a n ; Váradról vitt felesége belé únt, ' s 
ő feleségébe, 's a' háznép ollyan, a' millyen a' felfordult háznál 
lehet. — Rombauer engem másnap felkérése azon fogadóban, hol 
társaid szállásolának, 's kért, ülnék neki, de hogy a' kép övé 
maradjon. Száraz főm, úgymond, neki eggy szép képet ígér. — 
Ültem. Harmad napig dolgozta a' főt délelőtt is, dél után is, holott 
Kreutzinger és Donát eggy főt elvégez első festéssel eggy nap. 
A' kép térdig ér természeti nagyságban. A' két kar egymásba 
ötlődik jobb felé, a' fej bal felé fordul. Interesszánt az úgy nevezett 
a t t i tűd : de Rombauer mindent nagyít ; láttatni akarja, 's inkább 
talán mint kellene, hogy az Anatómiát nagyon tudja. Eggy fiatal 
Festőnél ugyan-ott szép munkák dolgozásait leltem. Eggy gyönyörű 
Feszületet Van-Dyck után, minteggy 2 lábnyi magasságú vásznon. 
Nem szeretem a' holt tes teket ; de ezt szeretném. Eggy Mariát 
Jézussal, M e n g s után, csillogó (brillant) ecsettel. Maria a' Mengs 
hitvese, Jézus a' Mengs gyermeke. Két Magdolnát, az eggyik Carlo 
Dolcsétól, 's ezt a' Festő megtudá nevezni; a' másikat meg nem 
tudá nevezni, de én kitaláltam, noha a' darabot soha többet nem 
lát tam — Guidó Rénitől ; ennyire használ ismerni a' nagy Mesterek' 
sajátságait. Rombauer azt monda, hogy nálamnál többre ezen isme
retekben nem igen ment valaki, 's hitt, hogy utazzunk eggyütt a' 
Mesterség' eggyetlen honjába, Rómába. Öreg vagyok, de mennék h a 
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erszényem engedné. — Felejtem mondani, hogy Ginovszkinál eggy 
Vénuszt is talál tam, aluva, ruha nélkül; fija ölében aludt-el. Minden 
tagja skurzóban: és még is isteni mív. — Ölellek. Széphalom 
Febr. 23d. 1825. 

[Eredetije a Sz. Benedek-rend pannonhalmi könyvtárában.] 

4460. 

Kazinczy — Sárközy Istvánnak. 
Tisztelt szeretett atyafi 's barátom, 

Nagy szerencsétlensége az az emberiségnek, hogy még akkor 
is bántunk mást, midőn azt meg sem gondolánk. Nékem érthetetlen 
a' mit írsz. Végig-futván leveleden, elégettem azt, hogy meg ne 
olvashassam többé. De, édes barátom, mint képzelhetél te engem 
olly vadnak, hogy én TÉGED akarhattalak volna bán tan i? 's volt 
e arra nekem o k o m ? De ölelj-meg mindenkori szereteteddel, 's ne 
is szólljunk többé róla. 

Horváth Ádám bará tom volt, 's megholt. Két nagy ok, hogy 
őtet kéméljem. Mi soha sem szerettük úgy egymást, a' hogy őtet 
éntőlem, 's őtőle engemet egészen ellenkező ízlésünk eltolt. Sem a' 
Poesisban, sem a' Philosophiában nem volt eggy gondolkozásunk 
's hiszem hogy életét eimocskolta, de én azt látni sem akarnám ha 
látnám is. 

Negyed napja hogy eggy holnapi távollétem után haza érkez
tem. Eperjesen valék feleségemnek Successionális Divisionális pere 
miatt, mely 1819. [óta] foly a' Sógorom ellen. A' melly nemes vala az 
ipam és a' napám, olly közönséges, alacsony lélek ez. Az ipam írott 
Testamentumot hagya, 's muta t ta nekem melly fiókjában keressük 
halála után; elsikkasztotta a' sógorom, 's tanúm van a' perben, hogy 
ennek jelenlétében monda neki Fiscálisa: Már Nagys. Uram, nem 
boldogulunk a' két leány ellen, ha nem cassáljuk az öreg Gróf 
Testamentomát . •— A' napám a' maga három gyermekeivel meg-
akara osztozni 1810. mihelytt férjét eltemette, mert úgy hagyá 
férje ; a' Sógorom elébb arendába kéré részünket, 's a' mint erre 
r á állánk, 20 ezerét ígért eggy eggy testvérének; 's minthogy ezt el 
nem fogadánk, kimondá, hogy minden [az] övé. A' napám általadá 
neki a' jószág administratióját, olly szóval tett végzéssel, hogy a' 
jószágot javítsa, 's az adósságot fizesse, magának csak a' szabad lakást 
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és asztalt tartván-fel. A' leányok erre reá állottak, mert magok is 
azt óhajtották, ezt kérték az anyjoktól. így bírta a' jószágot a' Sógo
rom 1817. midőn a' Napám megholt, kirekesztvén mindenből nem 
csak testvéreit, de még anyját is. 'S közelítvén ennek halála, eggy 
Testamentumot subscribáltata vele, hogy mi a' jószághoz soha ne 
juthassunk, 's őtet épen ez a' Testamentom buktatá-meg, benne 
lévén ez Nach unserer mündlichen Übereinkunft. 'S mi volt a' szóval 
tett eggyezés, a' dolog mutat ta . 

Febr. 9d. lOd. l l d . revideáltatott a' perem. Én megnyertem aT 

feleségem rátáját, 's az ususfructust ab obitu matris . Az nekem nem 
elég, kivált hogy a' Sententia ellenkezik ön magával, melly termé
szetes, mert még I ld ikben is, midőn az publicáltátott, háromszor 
zárák-be az ajtót, 's mindég corrigáltak rajta. Most várom Pestről 
a' Citatoriát. Ha Amicával meg nem előzi, Májusban Pesten leszek. 

Édes barátom, Nem képzeled te, melly bajok közzé taszíta 
engem a' Sógorom e' pénzetlen időben. Most az minden óhajtásom, 
hogy adósságim közzül kifeselhessek, 's fogok, ha az Executio igaz
ságos lesz, vagy pénzt kapok ezéljaim kivitelekre. Octób. 27dikén 
bélé léptem 66dih esztendőmbe, 's 4 fiam 's 3 leányom van. Azok
nak szerencséjek szívemen van. — Miért nincs már a' mi eggykor 
volt! a" Jók megmentettek volna! Ölellek, magadat, kedves gyerme
keidet, 's tisztelettel csókolom méltó hitvesed' kezét. Bár meglát
hassalak. Széphalom Febr. 23d. 1 8 2 5 * 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 158. sz.] 

4461. 

Kazinczy — Dulházy Mihálynak. 

Bizodalmas Drága Jó Uram Bibliothecárius Ur, 
kedves barátom, 

Schrammel által (ki ki légyen nem tudom) Ő Nagysága a' 
Minerva megjelent íveit várja Miskolezra, hogy Pesten Gróf Teleki 
József Úrral látathassa, és a' Minervának barátokat szerezhessen. — 

* Vettem Martius 9dikén és igy éppen fél esztendővel vagyok öregebb 
nállánál, mert én a jövő Apr. 22dikén leszek 66 complete. 

Egy Szigetvárott el esett Zrínyi Miklós képe felől — ugy Festetics György 
képe felől. — Sárközy I. jegyzetei. 
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Ha alkalmatlansága nélkül eshetnék-meg az ü rnak , magam is kérném 
a' még nem látottakat. 

A' Minerva eránt mindenfelé í r tam már is, ezután is fogok. 
Nagy baj az, hogy Igaz meghasonlott Pánezéllal, tőle külön szakadt, 
's a' Kedveskedő (a' mint látjuk) többé nem jár. 

Dókus Űrnak általküldém a' Hébéket. 
Nyomárkay Úrtól kérni fogom az írást. 
A' poharak csak maradjanak, míg bemegyek. 
Kalmár eránt >) teljesíteni fogom a' kívánságot, ha Horányiban 

felőle találok valamit. Még eddig körül nem nézhetem. Miolta i t thon 
vagyok, a' házi dolgok foglaltak-el, és az elmulasztottakat pótolga-
tom. 1 is mennek a' kívánt interessáns hírek. 

Bálintffy Űr bizonyosan teljesíteni fogja a' mit lehet, 's így 
nyugodt elmével vagyok. 

Szíves barátsággal maradok 

Széphalom Febr. 24d. 1825. 

Szíves tiszteletemet mind a' három Grófnak mind Praefectus 
Németh Urnák. Gróf Aurélnek küldöm a' nagy könyvet Vice Ispán 
Comáromy Ur által, 's kérem méltóztassék tisztelni Gr. Barkóczyt. 

Kivfil: 2 á Monsieur de Dulházy 

Az Urnák Bibliothec. Urnák 
alázatos szolgája 

Kazinczy Ferenczmpr. 

ezzel eggyütt 
1) Kalmár felől hírek. 
2, 3) két levél, mellyeket nem 

szükség mingyárt általadni. Nem 
várok választ rajok. 

Vice Ispán Comáromy Úrtól 
el kell vitetni Gyűléskor a' nagy 
könyvet. Elébb tudakozza-meg 
az Űr V. Ispán Urat, hogy ott 
van e' a könyv? 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 5. sz.] 

1 Innentől a kikezdés végéig az előbb írott részt kitörűlte Kazinczy F. s az 
J) után következő szókat úgy írta utána. 

a 1825—45. K. Fer. Ur levele Febr. 24ikéről. — Dulházy M. jegyzete. 
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4462. 

Kazinczy Ferencz — Kazinczy Klárának és Kazinczy 
Eugéniának. 

Édes kedves Húgom, 

Könnyekre fakasztott megbecsülhetetlen jóságod. Sietve írék 
•Csörgőre 's Bodolóba, mer t magamnak Ujhelybe kell repülnöm, nem 
mennem; 's így elmém olly zavarban van, hogy azt sem tudom 
mit csinálok; leveled gondos megolvasása ugyan felülmúlja erőmet. 
Azt látom hogy Te nékem az interesből valamit, 's nem keveset 
engedsz, magadra vévén a' Kornis Úrral való dolgot. Örömmel, sőt 
kevélykedve fogadom a' jótétet : de édes kedves húgom, az Isten 
neked is ada olly gyermeket, a' ki szükségben van, mint én. Engedd 
tehát hogy követhessem gyönyörű példádat, és hogy a' mit Te nekem, 
ha leveledet jól értem, elengedsz, én viszont azt a' mi kedves Klárink
nak adhassam. Édes Klárim, becsületes ember az osztály után sem 
szűnik-meg testvér lenni, ; s illő hogy én és Sophie megmutassuk, 
hogy mi nem vagyunk Török Józsefek, hanem Török Lajosok. — 
Most Zseninek, mert a' mint mondom, sietve kell mennem Ujhelybe, 
hogy még Sessio előtt ott lehessek. 

Édes Zsenim, Ne rettegj a' Pepi ipától, a' felesége istentelen-
ségeitől rettegj inkább. Ma írok a' Personálisnak, a' levél még tegnap 
kész vol t ; 's elejét veszem a' veszedelemnek. Pesten több erőm van 
nekem mint itthon, 's ügyem igazságos. Ha kell, magát a' Palatínust 
kérem-meg, ki előtt hozzá Octóberben írt levelem ein kleines Bild 
aufgehoben. A' Personális és a' Judex Curiae erántam sok eszt. olta 
kegyességgel vannak, 's az én ügyem olly igazságos, olly tiszta, hogy 
nekem nem kell senki protectiója, csak az kell, hogy Pepinek ne 
kedvezzenek. Azt látom, hogy a' Septemvirátus Amicát fog pro-
jectálni. Akkor elébe rakom a' Sógoromnak mind azt a' veszedelmet, 
a' mibe ő süllyeszte-el bennünket, gyermekeim számát, és hogy én 
66 esztendős ember vagyok, Lajos fiam pedig 4 esztendős. De azt 
hiszem, hogy Pepi szégyenleni fog a' Kir. Tábla és a' Septemvirátus 
előtt úgy lépni-fel mint istentelen testvér és eggy infamiát érdemlett 
gaz perjúrus, 's alkura lép, mihellyt a' Citátiót megkapja, én pedig 
azt vagy a' mai postán várom Pestről, vagy a' jövőn, 's azonnal 
küldöm neki Szolgabíró által. Te a' dolgot nem értheted, mert 
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gyermek vagy ; ha a' pert olvashatnád, nem rettegnél. Megérdemli 
7 gazdag esztendő jövedelme Í810 olta 1817ig hogy appelláljak. 
Eggy eszt. akkor többet ada, mint most négy vagy öt. 

Hogy mind te mind Thalie Ruszkán maradjatok, az nagyon 
bölcs gondoskodása Asszonyotok Nénéteknek, 's ti ezért nagy köszö
nettel tartoztok, ha tőlünk el vagytok is szakasztva. Az én ínségem 
most igen nagy, míg az Isten az én órámat is elhozza. De ha az 
Isten ördögöket teremte is, kik szívták és szívják véremet: teremte 
viszont Angyalokat i s , . a' kik a' Szenvedőnek enyhülést nyújtanak. 
Édes Zsenim, hányszor mondám neked is, hogy a' Religio nem Vak
ság, de az istentelen Vallástalanság sem Bölcseség; hányszor mon
dám neked is, hogy az Istenben 's az ő Gondviselésében vetett szent 
hit az embernek minden boldogsága. Tanúid ezt nem csak tanítá
somból, hanem példámból is. Vannak jó lelkek, a' kik az én szen-
vedésimet eggyütt érzik velem, és segítenek a' hol lehet. Eperjesen 
nekem minden ember gratulált, és forró gratulatióval, nem csak 
hideg formulával, midőn a' Sententia pronunciáltatott, Szinnyei József 
pedig meg is catechizálá a' Sógoromat, hogy becsületes ember mikép 
prostituálhatja úgy magát, 's ő miért nem fogadta-el Amicámat, 
holott a' pert bizonyosan el fogja veszteni. —• Minden szenvedésim 
köztt nekem legérzékenyebben az esik, hogy Delvó eggy fillért sem 
ada a' perre, velem költetett, 's még engem vádol hogy az eddig 
vonódik. Most pirulva fogja olvasni a' Sententiát. 

Ha József öcsém dicsekszik valaha meleg tónusú levelemmel, 
tudakozza magát, ha a' gutaütés után nem tet tem e hasonló lépé
seket, 's nem ő vala e az oka hogy így vagyunk. Tudakozza magát, 
mint viselte magát erántam mindég, 's mennyi igazságtalanságot 
követe-el erántam csak a' liget eránt is. Sokszor kértem a' legszo-
rosbb investigatiót, 's nem használt, 's végre is kivilágosítá a' Samu 
Zsidó minapi tette a' dolgot. Az egész világ pusztítá az erdőt 's 
engem vádolt hogy az öcsém szemét magokról énrám vonhassa-le. 
De soká múlatok. Isten veled, édes lyányom. Te köszönd-meg Asz-
szonyod Nénédnek erántam 's erántatok mutatot t jótétét, kegyessé
gét, anyaságát. Mi volnék én, mi volna Sophie, mi volnátok ti, ha 
•ezt úgy nem becsülnénk, a ' m i n t kel l? Széphalom Febr. 25d. 1825. 1 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 118. sz.] 

1 A levél végére valószínűleg Kazinczy Klára ezt í r ta: Ferenez Bátyám. 

Kazinczy F. levelezése. XIX. 20 
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4463. 

Gr. Majláth János — Kazinczynak. 

Wien am 2/3 XXV. 

Ihrer Sammlung von handschriften glaube ich keinen unwilt-
komnen Beitrag in der anliegenden 1 Adresse zu senden. Es ist die 
Schrift der Herzogin v. Liegniz, Gemalin des jezigen Königs von 
Preussen, auch das Siegel ist das herzogliche. Die Adresse habe ich 
für sie mein Freund von derselben Comtesse Rumpf erbeten, an 
welche die Adresse lautet. Sie ist seit J ah ren die vertrauteste 
Freundin der Herzogin, die vor 5—6 Jahren in St. Pölten mit ihren 
Eltern wohnte. 

Am 7 / 3 reise ich nach Ofen, von dort sende ich ihnen mit 
der ersten Gelegenheit, die ich finde, zwei Bücher, die ich heraus 
gégében. «Meine Gedichte» und «Magyarische Sagen und Márchen*,-
nehmen sie sie gütig auf. Die «Magyarische Anthologie» kömmt bis 
Ostern. Lében Sie recht sehr wol. Ihr Freund 

Mailáth. 

Wie steht es mit Sallust, Cicero, den Siebenbürger Briefen? 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 29. sz.] 

4464. 

Kazinczy — Dulházy Mihálynak, 

Ujhely Martz. 6d. 1825. 

Dulházy barátomnak. 

A' Hébe öt exemplárjaiból 4 elkölt, 's Minervának itt 12 elő-
fizetőji lesznek. Ezt csak sietve. Itt küldöm a' Wesselényihez írt 
Epistolát, 's ezt azért, mert félek, hogy a' Kassán lévő exemplár 
hibásan van írva. A' Betűszedő tehát az Epistolát ebből rakja4á,. 
de a' Jegyzéseket az Ur kezében állóból. 

Nyomárkay Ur még sem kapta vissza a' MSt. Ha megkapja, 
venni fogja az Úr. 

1 Nincs a levél mellett. 
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Minervának 3 íveit bírom. Kérem a' többit is, első alkalommal. 
Itt épen semmi újság. 
Elküldé e feleségem a' nagykönyvet V. Ispán Comáromy Űr 

által, nem tudom. Ha még itt van, talán az Újhelyi Vásárkor 
küldöm. 

Fáy Ferencznének 18 esztendei meddősége után Febr. 22d. 
fija született 's 5 napra azt Gyula névre keresztelek. — Ez az 
Urnák 's az Ifjasszonynak reménység. 

Maradok szíves, igen szíves barátsággal. 1 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 5. sz.] 

4465. 

Guzmics Izidor — Kazinczynak. 

1825. Martz. 16d. 2 

Kazinczy Ferencznek Guzmicsa 
szíves idvezlését. 

Pannon halmán Martz. 16d. 1825. 

Leveled, nagy érdemű Barátom, kettős örömmel lepett-meg; 
azzal is, hogy a gyűlöletes pernek részedre szakadt vége, 's most 
már megnyughatol ; azzal is, hogy ölelhetnélek, nem bizonytalan 
reményt nyujtál. Senkinek sem óhajtok hosszú pert, legkevesbbé 
roig Movooxapeiotv. Én dolgotokhoz nem értek, 's érteni nem aka
rok ; de azt meg nem foghatom, mint lehet a világos dolgon annyit 
perülni! de az emberek szeretik ezt, 's benne nem kevesen híznak, 
midőn mások fogynak. Azt sem értem, mint menthetet t [!] fel 
sógorod a bizonyos tartozás lefizetésének kötelessége alól, ha Te 
engedni nem akarsz ? 'S te ezt, ha bár egy kis áldozattal is, fogtad 
akarni, ha emberedet nem ismernéd, 's nem félnél uj involutzioktól, 
's több és több praetensiotól. — Szívemből örülök neked, Nagyságos 
Nődnek, 's veletek nevendékeiteknek. Isten adjon olly szívet, millyen 
a tiétek. Mélyen illették a jó nőnek 's anyának szavai lelkemet; az 

1 1825—46ik. — T. Kazinczy Fer. Úr Levele. Jött Széphalomról Kassára, 
Mártz. lOikén 1825. — Dulházy M. jegyzete. 

2 A kelet itt Kazinczy F. írása. 

20* 
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asszonyi kegyesség szelid fényje ragyog azokban. — Ha Pesten 
végzed dolgodat, megnyugszol ugy e, 's hozzánk egészen hozod 
magada t? Be boldog nap fog az reám nézve lenni! Szólljunk röviden 
jövendő utadról: 

Pestről megszabadulhatásod napját nem tudod, nem tudhatod. 
De Pesten talán meg fogod tudni, ha a napot nem is, legalább a 
hetet. Igen szeretném vagy csak az utolsót is előre tudni, nem 
magamért , kit mindenkor fészkemben találsz, 's tárt karokkal; hanem 
több barátimért , kik tisztelőid, 's látni vagy csak eggyszer is ohajt-
nak. írj tehát Pestről, ha mi bizonyost Írhatsz. Utadat merre fogod 
venni? Bicskének az ugy nevezett Mészárosok ut ján? Ez rövidebb, 
jó és kevesbbé una lmas ; de meg ne késsél, mert Bicske és Bánhida 
között van egy erdőség, mellyben néha rossz emberek tanyáznak: 
a mult novemberben mészárosunkat, 's társát, az Igmándit, minden 
pénzektől megfosztották; de azt gondolom, hogy csak Mészárosokra 
czéloznak, különösen a Pesti vásár közelítésével. Vagy Esztergomot 
akarod megtekintni az uj épület kedvéér t? Itt nálunk szállj, öröm
mel fognak venni ; a Vármegyeház ellenébe van házunk. Ha Komá
romba is be akarsz tekintni, ott Szeder Fabian az Előljáró; a 
világért ki ne kerüld. Ő bizonyosan veled fog onnan jönni, 's el 
fog jönni nélküled is. Tavai Nagy Szombatban volt, 's hogy téged 
vártunk, kész fogott a gyalogolásra lenni kedvedért. Igy tiszteltetel 
Te ! Szeder fog neked tetszeni közöttünk legjobban. Akár merre 
jösz, elhagyván itt Almást, ott Bánhidát, földünkre érsz; a Tömördi 
puszta, ezt éred előszer, Tárkány helység, ha magadnak nem is, 
lovadnak fognak szolgálhatni; de ha tudjuk a hetet, magadnak is. — 
Sokat nálunk nem látsz, de érezni fogsz: sok szív óhajt látni. De 
egy barátom, kit most nem nevezek, nem kevesbbé tiéd, mint én: 
ez nem magyar író, de magyar lélek, szép szív, 's a legszebb ész. 
Te ki fogod ismerni őtet, ha nem szóllok is. Ha a víg Vitkovicsot 
elcsalhatnád, Endre magányja tömve lenne énekkel. Endrének terhes 
a fárája, sok agsága, azért Árpád nehezen halad. Már ugyancsak a 
negyedik Könyvben van. Majd olvastassunk vele. Addig élj egész
ségben, 's ne adja Isten, hogy várakozásomban csalódjam. 

[Eredetije a sz. Benedek-rend pannonhalmi könyvtárában.] 
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4466. 

Gr. Teleki József — Kazinczynak. 

Pest 20. Mart. 1825. 

Tekintetes Tábla Bíró Úr, Kedves Barátom Uram! 

A Yorick újabb kidolgozását itten küldöm. Az Erdélyi Leveleket 
nem küldhetem, mivel Ponori Török József állítása szerént olly 
utasítást vett, hogy azt addig tartsa meg, míg személyesen szeren
csénk lesz a Tettes Úrhoz. Ezekre nézve csak egy némely apróbb 
megjegyzéseim vágynak, mellyeket akkor, ha élek, közlem fogok. 
A most közelebbről megholt Camerae Praesessel a Bethlen Gábor 
képe eránt beszéltem volt, ő akkor annak egy kevés időre való 
átengedését egész készséggel ígérte, de a híd nem létté, az általjárás 
nehézségei álthozatásában akadályoztattak. Fiai megteszik-e ezen 
barátságot, nem tudom, mert én vélek esméretlen lévén, más által 
megszóllíttattam ugyan őket, de még feleletjöket nem vettem. Azon 
órát, melly személyes esmeretségébe fog juttatni a Tettes Úrnak, 
óhajtva várván, egész tisztelettel maradok. 

[Másolata a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 37. sz.] 

4467. 

Cserey Miklós — Kazinczynak. 

Kedves Barátom! 

Nagy örömmel vettem a fojó hónap 13án költ barátságos 
leveledet. Már attól kezdettem vala félni, hogy beteg vagy, igy pedig 
megmenekedtem félelmemtől. Vétkes a Sógorod ha tüteket méltatlan 
perrel fárasztott, de Benned annyivalis fényesebb, hogy apja emlé-
kezetiért kész vagy megbotsátni neki. 

Nállunk bizonyosnak tartják hogy Nektek Diaetátok leszsz. 
Mit gondolsz? jóe most? Némelykór az üdő a jót roszszá teszi. 
Igenis, ha esztendőnként lennének Ország gyűlései, és ha az emberek 
a Haza közügyének meggondolásából s érzéséből kiszokva nem vol
nának! — de hányadik most a ki a közügyet érzi? — a többi 
pedig rontani fog, a hói igazitni kellene. 
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írod hogy Pogány Lászlótól sok világosítást nyertél az Erdélyi 
dolgokról. Megvallom, nem ismerem Pogány Lászlót, anyi bizonyos 
hogy nem a nevezetesebb férfiak közül való. Azt hogy a Gubernium 
a Szászokhoz Magyarul ir, hibáson mondotta, történhetett valamely 
különös esetben, és törvényesen úgy kellene, de rendszerént nekik 
deákul irunk. így a Magyar Országi Vármegyéknek is, — igy az 
Armarum Praefecturánakis, és a Thesaurariatusnak. — A két utói
sónak az 1791beli articulus szeréntis ugy kell: ellenben az, hogy a 
Magyar és Székely Fő Tiszteknek (Fő Ispányoknak és Fő Király-
biráknak) a Praesidiálisok, sőt a Gubernium nevében szólló Rende-
lésekis, deákul irattatnak, tsupa abusus. A Vármegyéknek, és a 
Székely Székeknek, s a Magyar és Székely privatusoknak irunk 
Nemzeti nyelven. — 

G. Kemény Miklóssal, az Aranyos Szék Fő Királybirájával, a 
ki G. Kemény Sámuelnek fia, szóllottam az Apja subseriptiója iránt, 
s minden bizonnyal szóigál Neked vélle, — sőt a Képivelis, és a 
Biographiájával. — Maga viszi el nem sokára. — Maradtam igaz barátod 

Kolosváron 27a Mártii 825. Cserei Miklósmpr. 

Kivű l 1 : a Monsieur Monsieur Francois de Kazintzi, Assesseur de 
plusieurs Comtés d'Hongrie. — p. Debretzen, Ujhely — á Széphalom. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 26. sz.j 

4468. 

Kazinczy — Ponori Thewrewk Józsefnek. 
Édes bará tom! 

Ma vevém Febr. 26d. írt leveledet. Melly kedvesek nekem 
ezek a Te jegyzéseid, és melly hibás volt volna dolgozásom, ha a 
Te kezedbe is el nem jutott volna. D[öbrentei] kétszer, vagy három
szor olvasta meg: olvasta Kenderesi is, s Cserei, és mások; és még 
is mennyi tévedés! Alig várom az időt, hogy kézírásomat vissza
kaphassam, s látni fogod, hogyha ön érzésimet soha meg nem tagad
hatom is, melly kész vagyok tévedésimről lemondani, midőn azokat 
olly elkészült bará tom mutatja ki, mint Te vagy. 

Nem látom helyét, hogy az egykor Magyarországhoz tartozott 
vármegyék czímerei felől szóljak, s az azokét (Kraszna, Közép 

1 A levél zárlatán ép piros pecsét. 
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Szolnok, Zaránd, Kővár) nem is ismerem, s a Szilágynak külön 
czímere nincs. 

Hogy az erdélyi diéta nem oszlik két palotára, az iránt Tek. 
Pogány László Ur már felvilágosított; de meg fogom olvasni Baliát. 

Hogy Erdélyben nincs főispán, a ki előbb administrator nem 
vala, nem tudtam; de, ámbár Te mondod, nem is hihetem. A ti 
Bethlen Lászlótok nem vala administrator előbb. 

«Az idegen olvasókra nézve elő kellene számlálnod az erdélyi 
fejedelmeknek megerősítésökre, a fényes Kaputól adatni szokott 
vazalli czímereket.» — Ezt mondod. Mik voltak azok? a kucsma, 
buzogány, kard, zászló ? 

A málé iránt adott magyarázat nékem igen kedves. 
A miket jegyzéseidből itt fel nem hordottam, azokra nézve 

kézírásomat kell bevárnom. — Most halld a miket Pogány László 
úrtól jegyzettem fel. 

1) Zike csínye cse o zicse, 
Szóra mi sze kágye mie; 

Krepe draku gye nekáz, 
Jó gye szóra nu me lász. 

Zsombori László verse. 

Akárki mit mondjon, 
Hugóm engem illet; 
Hasadjon, pukkanjon meg 
Az ördög boszujában, 
Én húgomat nem hagyom. 

a ki nem grammaticus és nem poéta, magyarázni nem tud. Igy 
P. ur. Kérlek, rakd fel, a hol hibás az orthographia, és a hol hiba 
van a lexicalis magyarázatban. Én a P. ur cselédeinek pronunciatió-
jokat hallgatván, ugy tapasztaltam, hogy az oláh beszédben sok a 
gravis aecentus és diphthongus. 

2) Szeretném ha egy oláh szót declinálva küldenél meg, mert 
ezt P. ur le nem tudá dictálni; és egy verbumot. 

3) Taxalis és privilegiált helyek közt az teszi a különbséget, 
hogy a taxalis helyeken lakó nemesség a földjétől taxát és dézmát 
ad (de kinek?) . A privilegiált helyeken nem ad. 

4) Oláhfalu, pagus privilegiatus Udvarhely székben. Dézmát, 
portiót, vámot nem tizet. Ezek helyében egy egy statióra tartozik 
vinni a terhet (még az utast is ingyen). Alig hihető. 

5) Dédácson a paraszt lakos kapuja mellett egy rúdra szalma 
csutakot lát tam felszúrva. Azt mondák, az superstitióból esik. P. ur 
azt állítja, hogy az lármafa, s meggyujtatik, ha tolvaj jő etc. etc. 

6) Kolosvár a Kis-Szamos jobb oldalán. Nagy Sámuel egy 
kisded mappát metsze a postahivatal számára, s abban Kolosvárt, 
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a hol ö lakik, tévedésből talán, a Szamos bal oldalára tette. P. ur 
azt mondja, hogy jobb oldalán áll, s én is úgy emlékezem. Kinek 
van igaza ? P. urnák és nekem ? vagy Nagy Samunak ? 

7) Vajda-Hunyad mellett egy borostyán erdő van. Szkumpinye 
a fa neve oláhul, azt mondja P. ur, s virága némely fának fehér, 
némely másnak veres. Micsoda fa lehet az ? s mi a neve Linné 
szerint ? 

8) Nem igaz, hogy gr. Bethlen László Hunyadi Főispán pápis
tává leve. Azt állítja P. ur. — Igaz-e? n e m - e ? 

9) Enyeden a togatusok fekete talárist hordanak, negyven 
Bethlenianus deák rókatorkos mentét. Ezeknek mindenike vészen 
esztendőnkint 200 forintot, oda értvén 40 köböl gabonát, bort, disz
nót, fát. Négyszáz szegényebb tanuló napjában kap három czipót. 
Faluja a Collegiumnak nyolcz. Ezen felül a dézma Enyeden, s 
Enyednek földesura a Collegium. — Igaz-e ez ? 

10) Hol találhatom fel a Sacrum Diploma Leopoldinum? 
11) Decimarum Begiarum Arendatores. — A fejedelmek alat t 

voltak helységek, melyek per defectum a Fejedelmekre maradtak. 
Ki kellett volna osztatniok inter Benemeritos, ki is osztattak, de a 
Fejedelmek minden ily helységben fentarták magoknak a dézmát, a 
jobbágytól. Az ily dézma kalangyát a földesúr redimálhatja négy 
garasával az Approbata szerint. A decimarum regiarum Arendator 
az ily pénzt a cameralis cassába adja. 

12) Cibikelni — nehezen lépdelni; nékelésztetem magamat — 
mutogatom, piperéskedem. 

Egyébiránt nekem magamnak is épen az a négy kérdés for
gott mindég szemem előtt, valamikor Erdélyi Leveleimet olvasám, 
a melyeket Te tészesz élőmbe, 1) megfelelek-e a magyarországi 
olvasók várakozásának, kik élőbeszédem ígérete után ezen levelekből 
reménylik ismerhetni Erdélyt? 2) mit lelhet azoknak fordításokban 
a külföld és a németül olvasó magya r? 3) mit mond rá Erdély? 
4) mi háramlik ezen munkából reám ? — s nyughatatlanul várom 
leveledet, melyben ítéletedet érthetem. Bár egy szó sem maradjon 
jegyzés nélkül a mit nem javaihatsz! A te igazításaid, reménylettem 
is azt, látom is e leveledből, nem olyanok lesznek, mint azé az 
általad nem szeretett Corrigatoré, a ki engem is tanítványának néze. 

Élj szerencsésen kedves bará tom; kész vagyok újra dolgozni a 
munkát, ha az által jobbá tehetem! Ugy hiszem, hogy azt kedvesen 
veszik hazámnak fiai, s maga Erdély is. — 
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Pogány ur sokkal szelídebb érzéseket igyekezett a szászok 
eránt szivembe csepegtetni. Ő az Unitáriusoknak inkább ellensége,, 
én pedig semmi religiobeli felekezetnek nem tudok lenni ellensége. 

[K. és h. n.] 

[Megjelent a P. Thewrewk «Magyar Nyelvkincsek « cz. műve 78—80. lapjain.] 

4469. 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. 
Tisztelt kedves barátom, 

Vice Ispánjaink Kassára küldenek Assignátióért, hogy az Ad-
ministrátort megköszöntő Deputátusainknak a' Statiókon lovak adat
tassanak, 's ezen alkalommal élni akartam, mind hogy tiszteletemet 
megújítsam erántad, mind hogy Téged és Dulházy Urat megkérhes
selek, hogy a' Minerva Fűzetét a' Hajdú kihozza. — Az Administrá-
torhoz a' számos Deputátusok 13dikban indulnak; a' Mágnások közzűl 
csak B. Sennyey Károly; 16dban Pestre beérnek, 18d. megköszöntik, 
's úgy osztán jönnek. — Az Administrator 8dban tartja a' joyeuse 
entréet, 9dben mind a' két templomban Veni Sanete, azután Gyűlés, 
's ebéd és bál. A' két utolsó készítésére Május elsőjében itt lesz az 
Administrátorné és a' leánya Csománé. — Minden újságaink ebből 
állanak. — Az Administrator 9. 10. 11. Máji itt lesz. Akkor megyén, 
mert másnap Áldozó Csütörtök. 

Gonsil. Szemere tegnap érkezék-be estve, 's ez órában indul 
Erdő-Bényére a' tegnap előre ment Szirmay Ádámhoz publicálni a' 
Szirmay Zsigmondné Testamentumát Tolcsván. 

Itt Mailáth Camerae Praesessel eggy időben, de nem eggy nap, 
halának el Kis János Almásy família Prókátora, Idibus Martiis pedig 
Consil. Horváth László, és osztán szolgabíró Kasznernek az atyja. 

Dókus Fő Fiskálisnak eggy gyönyörű lova döglött-el, 's az 
nagy kár. — Siet a' Hajdú, félek, itt hagyja levelemet. Azért bere
kesztem. Csókolom a' leghívebb tisztelettel Ö Nagyságának és a' 
kedves igen jó leányodnak kezeit, és kedves gyermekeidet. 

Új hely, Apr. 6d. 1825.1 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. -ír. 33. sz.] 

1 T. Kazinczy Fer. Úr levele. Jött April . . ikén 1825. [A nap helye üresen 
maradt]. — Dulházy M. jegyzete. 
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44-70. 

Kazinczy — Dulházy Mihálynak. 

Bizodalmas Drága J ó Uram, Bibliothecárius Űr, 
kedves barátom, 

Nyomárkay Űr teljesítette a' kérést. Az Administrator bejöve
telekor szerencsém lesz az Urnák vagy általadni, vagy általküldeni. 

Én Febr. 18dika olta eggy végtében itt vagyok. Igy történt, 
hogy Vice Ispán Comáromy U r a ' n a g y k ö n y v e t bé nem vitte. 
Azt eggy másikkal küldöm, másszor, és a' Kotzebű Biographiájával. 

Kérem az Urat méltóztassék kiküldeni ezen Hajdú által a' 
Minervákat. Van é Munka a' Második Füze t re? Én itt küldök vala
mit , a' mi érdemli a' felvételt. 

Fő Fiscális Dókus Ur 198 HZ 3,Z S Z cl z k i l e n c z v e n n y o l c z 
forintot fizetett-le kezembe pro Minerva et Sebe, 's azt elköltém, 
-de nálam el nem vész. Mihelytt lehet, megküldöm. Ne szólljon az 
Ur Ellingernek, de küldjön ezen Hajdú által minél több Minervákat, 
hogy itt Vevőket szerezhessek nekik. 

Ajánlom magamat az Ur barátságába, 's az Ifjasszonyt szívesen 
tisztelem. 1825. apr. 6d. 

April 9dikén. 

A' Hajdú itt hagyá levelemet; azért magamnak kell küldenem 
•expressust a' Mélt. Gróf által hozott két csomóért, 's a' Minervákért. 
Vesse-fel Bibliothecárius Ur, a' Dókus Urnák küldött Hébék árát a' 
198 fntot kivévén, mennyi Minervára praenumerálhatott , 's annyit 
küldjön, 's talán valamivel többet, hogy ha kedve lesz valakinek, vehesse. 

Kriebelnek ezen Brzánba szólló levelemet méltóztassék postára 
adni gratis. Kiváltja a' Consiliarius. Azért teszem ott postára, mer t 
innen Kassára a' posta sok napokig megyén. 

A' Hébe Kriebelnek. Talán talál az Ur valamelly Kereskedőt 
Kassán, a' ki azt Lembergbe elküldi. 

Aszalaynak a' levelet elviszi valaki. Oda ezer alkalom. 
Bálintffy Ur hajtsa várakozásra Majorost. Várakozzanak ő és 

Rasztokay, míg Pesten revideáltatom peremet. 
Küldöm Kotzebüt. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r. 5. sz.] 
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4471, 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. 

Űjhely, April. 8d. 1825. 
Tisztelt barátom, 

Dulházynak ma veszem levelét postán. írja hogy megérkeztél, 
•és kedves hírekkel. Örvendenék az elsőnek is: de a' második teszi, 
hogy n a g y o n örvendjek. Bár azok a' kedves hírek a' Te személye
det 's házadat 's erszényedet illessék. Én rettenetes elakadásban 
vagyok; de az nálam nem újság, : s az minden vígasztalásom hogy 
szegény feleségemet nem érzékenynek, hanem elfásúltnak látom. 
Ugyan hogy állhatja-meg a' bátyja, a' ki látja hogy Eperjesen vesz
tett, és így ebből tudhatja a' mit neki szíve és a' lelki ismeret és 
becsület hijába sugall, — hogy szenvedésinken meg nem indul. De 
várjuk csendesen. Az Evocátoriát Pestre neve napján adatám-meg, 
nem bosszantására, hanem mer t akkor vevém Pesti Prókátoromtól. 
Terminus Comparitionis 30a Maji. Én oda csak augustusban megyek, 
mert Májusban és Júniusban nem consideál a' Septemvirátus. 

Dulházy írja hogy hallgatásomat Te, Ő Nagysága a' Mélt. Grófné, 
ő és Ellinger a' neheztelés hallgatásának veszik. — Az Istenért! 
hogy neheztelhetnék én azokra, a' kiket imádok? De Febr. 18d. 
olta itt vagyok, 's úgy dolgozom, hogy öt nap nem léptem-le a' 
grádicson, 's öt nap nem ettem meleget. Feleségem tejjel és hideg 
pecsenyével tarta-ki. Kapok én Ujhelyben ebédet mindennap, 's nem 
bizodalmatlanság cselekvé, hogy máshoz ne menjek ebédelni, hanem 
az, hogy az ebédek miatt nem akarám félbe szaggatni munkámat . 
Az én természetem erős, 's nincs elkényeztetve; semmi kárát nem 
érzettem. Csak azt érzem hogy a' sok munkában az inak nyakam 
jobb felén nagyon megfájúlnak. Minthogy m u t a t u s q u e l a b o r 
p a r s e s t n o n p a r v a q u i e t i s , ha belé unok az Archívum 
papirosaiba, Sallustot veszem-elő. Azt épen most végzem. Csak az 
Index Geogr. et Historicus van hátra. Praefatióm egészen új formá
ban áll; de jobb és szükségesebb darabjait megtar tot tam a' réginek. 

Azonfelül a' mit tegnapelőtti levelemben írék, itt semmi hír. 
A' Szilasi köszöntésére 14-a indul a' Deputatio V. Ispán Szögyénivel, 
minthogy Szemere Consil. a' mások tanácsára Pestet már megjárá. 

Fáy Ferenez e' napokban porrá égett Kazsuban. Nagyon le van 
verve, noha nyugodalmat mutat. 
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Bodó Perceptor Ur a' vacsoránál beszéllé, hogy Gróf Dezsőífy 
József neki 2 hordó bort külde ajándékba, 's csudálkozással veté 
mellé, hogy nem érti, mint jutott e' kegyességéhez, mert hiszen ő 
Ö Nagyságával semmi relatióban nincs. Jelen valék, és hal lgat tam; 
mint minden más. 

Zseni tegnap jőve haza. Kicsiny és kövér. Mint örül, hogy 
i t thon van. Kimentem hogy otthon legyek mikor Buszkáról jő.. 
Elbeszéllé melly kegyességgel fogadta a' Mélt. Grófné és Comtesse 
Virginie, 's óhajtja, hogy Szent Mihályit tehesse hálás*tiszteletét. — 
Nem tudom kicsoda, azt híresztelte-el hogy ő Szabolcsban férjhez, 
megyén. Maga is nevette, mi is. 

A' Pestről nekem hozott két pakéteket, kérlek alázatosan, mél
tóztassál ezen emberem által kiküldeni, és tudatni velem a' mi nekem 
való. Gróf Teleki Józsefnek most vevém levelét. Ugy hízelkedem 
vele hogy az az Ur engem szeret. 

Alázatos kézcsókomat a' Mélt. Grófnénak és Comtesse Vir-
ginienek. Ajánlj gratziájikba 's kedves három fijaidnak. 

Ujhely April. 8d. 1825.1 
örökös tisztelőd: 

Kazinczy Ferenczmpr. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 33. sz.] 

4472. 

Gr. Dessewffy József — Kazinczynak. 

1825. ápr. 8. 

Édes barátom! 

Németh vivé magával minap Szántóig, az általam Pestről néked 
hozott paquetumot Telekytől — elküldöttem űgymond Dókusnak, é s 
bizonyosan kezéhez jön Kazinczynak. Teleky nem küldi vissza az 
Erdélyi Leveleket, mert még Pesten valék, írál Töröknek: ne adná 
által Telekynek. Engem mindenhol igen szívesen fogadtak Pesten. 
Tetszett az Előljáró beszéd, legalább mondták — rossz koldus lévén 
— nem koldultam előfizetéseket; de a Minerva nyilvános ellenségeit 

1 T. Kazinczy Fer. Úr levele. Jött Apr. lOikén 1825. — Dulházy M. 
jegyzete. 
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lecsillapítani, az alattomosokat megengesztelem, barátjait megerősí
tem, és még többeket szerzek neki. Hétfőn már széjjel fog küldődni 
Minervánk. Megválik, mennyi kedvezőket, mennyi ellenségeket szer-
zend és minő mértékben ? Tihanyinak és Czirákynak nagyon tetszett 
az Előbeszéd, valamint a Personalisnak is. Az írók közt legjobban 
Fáynak, de egy sem gúnyolgatta, legalább nyilván nem. Egy két nap 
múlva Olysóra megyek, onnan Sz.-Mihályra, azután Miskolczra, onnan 
N.-Váradra. — Peres dolgaimat megindítottam. Pestre, Üjhelynek 
menvén meglátogatlak — beszélünk majd a juhvásárlásról is. A Diéta 
még bizonytalan. Dókust, Papot és az ifjabbik Füzessérit ajánlottam 
Szilasinak, s csak arra kértem, a pletykáknak ne praebeat aures. 
Vécsey Pálról azt beszélték néki: a mi nem hihető, hogy mondott 
volna, és ha mondta: barátok előtt, rossz lelkű barátok, kik őt 
elárulták. Sok rosszat tesznek a pletykák. Kár, hogy oly igen ural
kodnak nálunk, még a transsubstantiatiót is jobb hinni, mint a 
pletykákat. Vale deliciae meae — maradok mint mindig igaz szívű 
hív barátod G. D. J . 

[Megjelent a «Gr. Dessewffy József Munkái* III. köt. 156. lapján.] 

4473. 

Igaz Sámuel — Kazinczynak. 

Bécs, Apr. 8d. 1825. Alte Wieden, Paniglgasse Nro. 54. 

Nagyon tisztelt kedves Barátom! 

Mennyivel több bajokkal küszdik az ember, annyival örven-
detesebb előtte, ha Szeretettjeinek jobban folyik a dolgok. Soha sem 
jöhetett alkalmasabb időben reám nézve pered' megnyerésének híre, 
mint mostanában, midőn több esztendőktől olta czélba vett 's egye
dül csak annak elérését irányzott plánumomtól, Pánczél' gazsága 
miatt végképen elesvén, lelkem zavarosan csapong ide 's tova, 's 
pénzem' elveszése csaknem kétségbeesésre juttat . Óhajtom, hogy az 
Eperjesi Táblán meg nem ítélt 7 gazdag esztendő jövedelmének 
megnyerésében is minél elébb boldogulj. Én pered' megnyerése 
hírével tüstént befutottam itten velem közös tisztelőjidet, 's igen 
kedves érzést szerzett bennem látni az ő szíves részvételeket. 

A' mennyiben eddigelé, reám bízott dolgaidban, eljárhatok, ime 
itten közlöm: 
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Simó, híven ; s az általad küldött utasítások szerint helyesen 
ós szépen másolá-le Kreutzinger által festett képedet, egy 27 hüvelyk 
hosszaságú 's 22 hüvelyk szélességű vászonra. A' dolgozás csínos, a z 
állás nemes, és merem reményleni, hogy tetszésedet meg fogja 
nyerni, bár helyesebb bírálója legyél is Te a' szép műveknek, mint 
mind Simó, mind én. A' kép tökéletesen kész, 's várom rendelésedet 
iránta. Ha 50 ftot küldessz érette V. Cz-ban, Simó meg leszen elé
gedve. A' mustrául küldött Kreutzingeri képedet Consiliarius Vájna 
Úr veszi-által a' napokban, ! s kifizetvén, a' mint ma mondotta a' 
kijobbítás' árát, küldi Polgármester Fáy Űrnak Debreczenbe. 

Strausznak magam vivém-el leveledet, 's magát hon nem 
találván, megkértem feleségét, és fogadott fiját, hogy részedre jutal-
mas árt szabatnának az Öreggel, ki, reménylem, leszen is egy kis 
tekintettel, mert vittem már neki egy két gazdagon fizetett dolgoz
tatót, illyen p. o. Goro, ki Pompejinak eggy ívéért papirossal 500' 
nyomásért 20 ezüst forintot fizetett. A' napokban Cserey Űr emlé-
keztetésére kérdést tevék Strausznál a' válasz iránt, a' minek elmene
telében ugyan nem kételkedtem, 's azt vevém feleletül, hogy rég; 
megküldötte a' kívánt választ. Te azt már vévén, nem tudom mi 
tévő léssz; ha nyomtattatod Szallusztodat, a' mit igen óhajtanék, 
én a' nyomtat ta tás körül mindent el fogok követni. Már Strausz úgy 
is Typographia ostorának nevezett, 's ugyan mustrálja embereit, ha 
velem van dolga. 

Goronak megírtam megtisztelő ajánlásodat a' német Pompeji' 
lefordítása iránt. Válaszát még nem vevém; hanem azt tudom hogy 
magának van szándéka magyarul adni a' munkát . 

Kérdésedet némelly Képekről közlém Simóval; ki akkor azt 
ígéré hogy írásba teszi feleletét, de a' mellyet eddig még nem cse
lekedett, A' napokban újra fogom emlékeztetni. 

Ginovszkira nézve, egy Miklóssy nevezetű Festő hazánkfiával 
szóllottam, a' ki több esztendők olta Krafft mellett van, 's annak 
szeretetét megnyerte. Miklóssy igérte szolgálatját, és hogy ha valamit 
tehet az általad ajánlott ifjúra nézve, iránta engemet tudósítani fog. 
Még eddig azonban hozzám nem jővén, újra meg fogom keresni. 

Gróf Dessewffytől és másoktól is Április' végére kértem Hébe' 
számára a' dolgozásokat, és ezt azért, hogy a' szerkesztetésre annál 
több időm legyen. Tőled, ha a' jövő Május' végére nyerhetem is a' 
munkákat, azok akkor sem fognak késő járni. — Nehéz leszen 
ugyan, igen nehéz 1826-ra Hébét adnom; de felkérvén, még te temes 
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károm előtt, eleve a' dolgozásokat, törik szakad kiadom. Most azért, 
hogy újra becsűletet vallhassak Hébémmel, ismét hozzád kell folya
modnom tanács végett. Először is ar ra kérlek-meg, minemű rezeket 
ajánlanál; mit kellenék valami ollyast is adni, a' mi olly köz ked
vességet nyerhetne ('s ha mind kissebb mértékben is inkább inye 
szerint való volna a' Publicumnak) a' classicus munkák' másoltatásán 
kivűl, mint nyert az idén a' Te jubilaeumi emléked és a' Pásztor
leány? Öt darabot akarok rézben adni, 's tán eggyet kőben, ha 
effélét is ajánlanál. Különösen mi lenne a' ezím-kép, mellynek most. 
már aszszony következnék? Szerencséssé tehetel e Te újra ennek 
díszének írásoddal való emelésével, mint történt a' közelebbi két. 
években? Erről szükség jókor értekeznünk, nehogy ismét bakot 
üssek, mint Zrínyivel, kiről a' megtévedés megigazítását vagy észre
vételét, elég furcsán, Kulcsár tulajdonítá magának. Mit adjak kéz
iratukul? Nem mutathatnál e továbbá valami ollyas prózai tárgyat , 
mellyet mostani kedvetlenségeim szülte kevés erre való időmben 
kidolgozhatnék, Tőled vezéreltetvén; mert most már nem ment-ki 
sok dolgom a' nem írás' terhe alól itten, mint menthetet t eddig.. 
Mind ezen bizodalmas kérésekre, a' velem olly nagy mértékben 
éreztetni méltóztatott szereteted bír, 's illy terheltetésédnek Tenmagad 
vagy az oka. 

Mi tévő leszek idővel, nem tudhatom. Kedvetlen helyhezteté-
sem azonban, az adósság, nem enged innen egyhamar mozdulnom. 
Minden magam feláldozásával is kötelességemnek tartom, hitelező-
jimet, kik a' Kurírra való kinézésemért segítettek, kielégíteni. Csak 
éltem' szüntével szünjék-meg az ő keresetek ra j t am; addig a' mit 
kereshetek, az övék, ha magam elveszek is. 

Semmi egyébbre nem érezvén a' minap kedvet, írásaim közt 
keresgéltem, 's örömömre, az ide mellékelt kéziratra akadtam. 1 Nem. 
tudom miként került hozzám. 

Az ide rekesztett levelecskét kérlek méltóztassál Patakra által-
küldeni. 

Grófnéd kezeit csókolom, 's kegyeibe ajánlom magamat. Örök: 
tisztelettel 's szeretettel vagyok 

alázatos szolgád, 's hív bará tod 
Igaz Sámuel. 

1 Nincs meg. 
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A' Magyar Országi Diaeta f. eszt. Sept. 3dikán bizonyosan meg 
van határozva Pozsonyba. A' Regálist a' Fő Cancellarius; a' Propo-
sitiókat Márkus, Névery és Majláth Consiliarius Urak készítik. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 28. sz.] 

4474. 

Kis János — Kazinczynak. 

Kedves Barátom! 

A' múlt téli estvéken Delibe' egyik esmeretes munkáját for
dítottam, 's a' fordításból ime egy nyomtatványt küldök számodra. 
Tudod, hogy efféle munkáimról magam is keveset tar tok; de ne a' 
munkát nézd, hanem azon tisztelettel telyes indulatot, mellyel azt 
küldöm, 's mellyel változhatatlanúl maradok 

Soprony Április l i k é n 1825. igaz szivü barátod 
Kis János mpr . 1 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 29. sz.] 

4475. 

Kazinczy — Gr. Majláth Jánosnak. 

Hoehverehrter Gráf, 

Es sind vier Tage, dass ich Ihre Geschenke erhalten habe. 
Ich flog den kleinen Band von Gedichten durch, um zu sehn, welche 
d ie sind, welche ich nicht kenne; das Erwacht um Mitternacht hat 
mich entzückt; ich habe es dem edlen, süssen Sánger und seiner 
Sprache beneidet. Nun nahm ich die Sagen in die Hánde, und eine 
waltende Gottheit, die in diesen lieblichen Dichtungen haust, machte, 
dass mir Erzsi in die Augen fi el; ich ward angezogen, und ich 
konnte nicht weiter bláttern. Allsogleich nahm ich Fsder und Papier, 
und übersetzte das Stück ohne es gelesen zu habén. Sie stellen 
sich nicht vor, welche Freudé Sie mir gaben. Ich verstand Batold, 
Erzsi, Ágnes, und ward [!] bey meinem Jugendfreund. — Ich schliesse 
hier bey was ich in drey Tagén gearbeitet habe; bis unsre Depu-

1 Csak az aláírás Kis Jánosé, a többi idegen kéz írása. 
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tation vom Septemvir Szilasy zurückkömmt, ist alles fertig, und er 
selbst, der neue Administrator, könnte Ihnen zur Durehsicht mein 
MS. an den Herrn Grafen Franz Teleki mitnehmen. Ieh selbst habe 
das, was hier mitgeht, nicht durchlesen können, denn ich arbeite 
in unserm Comitats-Archiv, dessen Revision mir auferlegt ist. Muta-
tusque labor pars est non parva quietis; da ich in den staubigten 
Aktén mich abgespannt fühle, ergreife ich Ihre Sagen, die voll Herz 
und voll des schönsten Spiels Ihrer schöpferischen, anstauenswür-
digen Phantasie sind. — Ihre Gedichte hab ' ich in der Kassai Minerva 
recensirt, und die Recension dorthin abgeschickt; im Magyar Kurir 
aber angezeigt, dass die Sagen dieses Jahr auch im Ungrischen 
erscheinen werden. Ich that das, damit mir Niemand zuvorkomme. 

Viele bitten mich um die Sagen; sie wissen, dass ich sie von 
Ihnen habe, und ich mache in meinen Freunden die Lust rege, sie 
zu lesen; aber ich kann das Buch nicht aus den Hánden gebén, 
nicht nur weil ich bey jedem leeren Augenblick daraus arbeite, 
sondern auch weil [ich] um das herrliche Papier, auf welches es 
gedruckt ward, besorgt bin. Hátte der Buchdrucker eine bessere 
Schwárze gégében, es wáre eins der schönsten Auflagen. — Jetzt 
brenne ich vor Begier, auch Ihr neuestes Werk bald zu sehen, die 
übersetzten Magyarischen Gedichte. Würde sie doch Cotta schön 
ausgestattet habén. 

Ich eile zur Arbeit zurüek, mein Herr Graf. Nehmen Sie 
meinen wármsten Dank für Ihr unschátzbares Geschenk an; über-
sehen Sie die Arbeit, streichen Sie alles frey, und lassen Sie den 
Beyschluss an mich adressirt und versiegeit bei dem Curialis Advo-
catus Herrn Michel Szat thmáry in Pesth ablegen, wo mein Neffe 
Joseph Kazinczy Patvarist ist ; er wird sie mir durch die erste 
Gelegenheit hieher zukommen lassen. 

Ujhely, den 13. April 1825. Kazinczy. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. Írod. Lev. 4r. 29. sz.] 

4476. 

Kis János — Kazinczynak. 
Kedves Bará tom! 

Én is hosszas hallgatás után szóllamlqm meg előtted ; mert 
állapotom ollyan, hogy a' hivatalbéli levelezésen kivűl, melly nekem, 

Kazinczy F. levelezése. XIX. 21 
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ki a' legkisebbeknek szintúgy mint a' legnagyobbaknak pontosan 
felelni szoktam, nem kevés munkát ad, más levelezést hová tovább 
kevesebbé vagy legalább ri tkábban enged. Azon kivűl, hogy hivatal
béli dolgaim nem kevesek 's hogy esztendeim is különben sem sok 
's nem nagy elevenségemet fogyasztják, szemeim' esmeretes és ha 
szinte tűrhető móddal is, de csak ugyan nevekedő gyengesége napon
ként nagyobb akadályt szerez: ezekhez járul félesztendőtől fogva az 
is, hogy fiatalabbik fijam' betegeskedése is nagyon kedvetlenít, a' ki 
egész gyermek korában igen egészséges lévén, ez előtt egy pár esz
tendővel öt vagy hat hétig tartó hideglelést kapott, azután hirtelen 
és nagyon szembetűnőképen nőtt, tűrhető egésségben a Bécsi Poly-
technieumban egy esztendőt eltöltött, a' Po'sonyi Academiában a' 
törvény' tanulását első eminensi calculussal elvégezte; a' mult Augus-
tus utolján engem Pestre, 's onnan Komárom- és Fejér-Vármegyékbe, 
hol visitatiót tar tot tam, kisért, September közepe táján, utazásunk' 
vége felé hideglelésbe esett, abban mintegy két hónapig húzomosan 
feküdtt, 's azolta is ámbár fenn van, 's egy idevaló Prókátorhoz 
praxisra eljár, mindennap borzadást érez, gyakran szorulásban szen
ved, szinetlen, és husatlan, és igy nem kevés aggodalmat okoz szo
katlan betegeskedésének kimenetele eránt. De minthogy a' gyermek 
eleitől fogva mind eddig minden tekéntetben mértékletes volt, 's a' 
mind eddig tartó szörnyű növésénél egyebet (már két három ujj
nyival magasabb, mint én, 's még nincs husz esztendős) betegeske
désének okúi adni nem tudok, küzködő 's nem épen erőtlen te rmé
szetétől még minden jót reménylek; 's ezen reménnyel térjünk más 
tárgyakra. 

Z r i n y i det nem csak tökéletes • megelégedéssel, hanem nagy 
örömmel és csudálkozással olvastam. Barátom, valamit Te magadból 
és magadtól írsz, 's nem fordítasz, mind az nem középszerű léleknek 
bélyegét viseli magán, 's a' nyelvnek mesteri tudását, 's a' jó ízlést, 
melly fordításaidban is mindenütt kitetszik, mindenekkel láttatja, a' 
kik nem vakok. A' Linzi Aristarchusnál szenvedhetetlenebb kevély
ségül nem esmérek: azzal és követőjivel úgy gondolom, nincs mit 
törődnünk. Azonban még más gánesolókkal sem tanácslom a' bir
kózást, írj akármelly munkákat, a' mikor a' benned lakó Istenség 
sugall: 's azokkal maradandó érdemeket gyűjtesz. 

Aspasiát még mind eddig nem esmérem, 's róla sem jót sem 
rosszat nem mondhatok. A' felső Magyarországi Minervát, ha az 
igéret szerént az első kötet kijött, talán nem sokára megkapom. 
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Kívánom, hogy darabjai Minervához illők legyenek. Még eddig sem
mit sem küldöttem bele, 's környülállásaim között nem is sokat 
ígérhetek; de ha lehet, mégis fogok valamit azt neki küldeni. Nem 
kétlem, hogy Te is részt ne vennél ezen folyó írásban. 

Azon sok vesződségeidet, mellyekkel jusaid visszanyerése végett 
harczolnod kellett 's részből még most is harczolnod kell, szivemből 
sajnálom, és óhajtom, hogy mennél elébb kívánt előmenetel koro
názza meg azokat. Talán ezen vesződségeid okozták azt is, hogy 
Erdélyi leveleid még mind eddig meg nem jelentek, vagy talán már 
ki is jöttek, csak én nem esmérem őket az én magánosságomban. 
Ha ki nem jöttek, hol vágynak, és miért késnek ? Talán csak nem 
bevernek valamelly könyvárosnál nyomtatatlanúl ? 

Én itt Sopronyban a' mult hetekben Delille-nek «L'homme de 
Champs» czímü munkáját nyomtat ta t tam ki szabad fordításból, 
mellyből számodra is épen most küldök Bécsen által Ellinger könyv
ároshoz Kassára egy nyomtatványt, .luvenalisnak már jó idővel ez 
előtt fordított satiráji talán még a' két hónapban végre kijőnek 
Trattnernál. Horatius' leveleinek második kötete is annál hever; 
ígéri, hogy kinyomtattatja, de nem tudom, megtartja-e igéretét ? 

Élj szerencsésen édes Barátom, szeress ezután is mint eddig, 
's légy mindenkor meggyőződve azon meg nem változott és soha 
meg nem változó szives tiszteletről, mellyel vagyok 

Soprony, Április' 13dikán 1825. 
hű barátod, 
Kis János . 1 

[Eredetije a sz. Benedek-rend pannonhalmi könyvtárában.] 

4477. 

Kazinczy — Toldy Ferencznek. 

Schédel Ferencz Józsefnek Kazinczy Ferencz baráti idvezletét. 

Éjfél van, 's kifáradtam a' dolgozásban. Csak eggy szót tehát. 
Itt küldöm vissza, a' mit olly sokáig hevertettem magamnál, mert 
nem vala alkalmam hozzád küldeni. Fogadd szíves köszönetemet. 

1 Csak a névaláírás Kis J. keze írása. 
21* 
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Élj szerencsésen, édes barátom,, és, ha az ér valamit nálad, hidd, 
hogy szeretlek. Űjhely Apr. 13d. 1825.* 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 134. sz.] 

4478. 

Kazinczy — Gr. Majláth Jánosnak. 

Hochverehrter Gráf, 

Heute früh ging ein Páckehen von mir an meinen Neffen Joseph 
Kazinczy, der Jura tus bei dem Advocaten Herrn Michel von Szath-
máry in Pesth ist, mit dem Auftrage, dass er dieses Páckehen an 
Sie bey dem Herrn firafen Franz Teieky ablege. Das Páckehen 
enthált die Übersetzung der Königstöehter, des Schatzes, und der 
Erzsi aus Ihren Sagen. Waren unsere Deputirten an den neuen 
Administrator Herrn von Szilasy morgen abgegangen, so würde ich 
den drey Sagen noch die Übersetzung des Willi-Tanzes und der 
Herrin von Ardó mitgegeben habén ; denn je tz t : es ist eben Mitter-
nacht, bin ich auch mit diesen fertig. Ich habe den Willi-Tanz neu 
übersetzt, um die Sagen in Bezúg auf ihre ungrische Umkleidung 
in Harmonie zu bringen, und ebendas will ich thun mit den Salz-
gewerken und dem Sehwert, die ungrisch schon gelesen werden. Ich 
bitté Sie instándigst, dieses Páekchen, wenn mein Neffe es nicht 
übergeben hátte, von ihm abholen zu lassen, und durchzufliegen; 
dann aber mich wissen zu lassen, was Sie umgeándert habén wün-
schen. Die Arbeit ist, wie sie mir aus der Féder floss; ich habe 
sie nicht einmal übersehen können. Was an mir ist, soll das Werk 
so gegláttet erscheinen, dass selbst Bacsányi, der uns gerne zum 
Faludi zurückführen möchte, grade so, als wenn man Ihnen vor-
hielte, dass Gellert nicht wie Sie deutsch schreiben, sich darán 
nicht zu stossen nöthig habe. Wir Neológén treiben unsere Sache 
manchsmal zu arg: aber wahrlich, diejenigen, die lieber Ruaeus als 
Virgil lesen, weil ihnen Ruaeus verstándlich ist, Virgil aber nicht 
ist, sollten doch bedenken, dass die allzugrosse Verstaendlichkeit des 
Ruaeus das Höchste der Stylistik nicht seyn kann, und dass die 
nyelvkeverés und nyelvrontás des Virgil — denn diese Fehler und 

1 nro 8. — Toldy F. jegyzete. 
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Majestátsverbreehen, wie sie Verseghi genannt hat, hal Virgil sich 
wirklich zu Schuld kommen lassen — mehr werth sind, als diese 
Ruaeusische Fehlerlosigkeit. 

Ich habe heute Ihre zwey Nefl'en, Grafen Joseph und Anton 
zu spreehen die Éhre gehabt. Sie gehn nach Perbenyik. Sie habén 
mich versichert, dass Sie sich dieses J ah r viel in Ofen aufhalten 
werden. Ich wünsehte, dass mein Sallust, ebe er gedruckt wird, 
und so wie er gedruckt werden soll, in Ihre Hánde kommen könnte, 
ehe er noch zur Censur eingeschickt wird. Unser Döbrentei brach 
darüber den Stáb, weil er, der jetzt auch zwischen unsern Flagella-
toren sitzt, meint, Sallust sollte so spreehen wie jeder üngar spricht. 
Sie habén ihm Ihren Beifall nicht versagt, weil Sie sahn, dass mein 
Sallust auch ungrisch sallustiseli spricht. An der Übersetzung werde 
ich nichts andern. Aber Sie, dessen Geschmack ich kenne und 
verehre, wie es jeder soll, sind der Einzigste bey uns, dem ich 
frey lassen möchte, an der doppelten Vorrede alles zu andern, was 
Sie mit Ihrem Beifall nicht lohnen können. Dort wünsehte ich von 
Ihnen Tcéine Sehonung, und das umso mehr, weil mich diese ewigen 
Sylbenstecher schüchtern gemacht, verwirrt habén. Man schreibt 
immer schlecht, wenn man zittert, getadelt zu werden, und dieses 
ist jetzt mein Fali, da ich meinem Döbrentei selbst zurufen muss 
xai öv rexvov pov • 

Mit Ungeduld harre ich lhres Briefes durcb die Post, und des 
Páckchens, das Sie jetzt erhalten. Dieses könnte mir auch unser 
Administrator, der den 8ten hier ankommen wird, mitbringen. 

Mein Herr Gráf 
Ihr 

unterthanigster Diener 
Kazinczy Ferencz. 

Ujhely, den 14ten April 1825. 

Hat die Gegend der Wag ein Sáros und ein Ardó ? In Liptzkys 
Repertórium finde ich die Oerter nicht. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 29. sz.] 
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4479. 

Sárközy István — Kazinczynak. 

N[agy] Bjajom] 14 Apr. 1825. 

Tisztelt Atyafi Kedves Barátom! 

Már látom hogy a ki Szolga, nem Ur az. — Nem felelhettem 
olly hamar mint ígértem. —• 

Szerencsétlensége az emberiségnek az is, mikor Levelét nem 
oly homlokkal olvassák, mint irva volt. Az én Levelem mindég 
igen érthető szokott lenni, hanem ha nem akartad érteni, arról 
nem tehetek. — Hogy Categorice bántál vélle 's meg égetted, Jól 
tseleketted: — Égesd meg ezt is, melyben azt meg magyarázom — — 
még pedig ugy vélem ellenedre — mert látni sem akarnád ha 
látnád-is, a' mit irok, igy adád előre tudtomra. 

De kell látnod, mert Arbiterré teszlek és vál lak; két Atyafi 
közt kell választást tenni, és igasságot szolgáltatni. 

Már hogy más izben, hamar és keménnyenn ítéltél H[orváth) 
Á[dám] felől életébe, néked meg irtam, meg kell olvasnod ezt is, 
és fel kell venned a' mit irok. — Mert nálladnál időssebb vagyok, 
még pedig két féleképp. Én születtem 1859be 22-o, meg keresztel
tettem 23-o Apr. Albert napjánn, másképp pedig, mert A. A'-nál 
elébb láttam a : világosságot — — — 's idősb valék — — — 
ámbár ő Charlatánságból idősbnek bátorkodott magát állítani — 's 
én sohe se kérdeztem honné t? — De ez még tsak tudósb világbeli 
vétke. Hanem 

Laistromban hagyvánn ő névszerint minden tiltott esmerett-
ségét, mellyekbe torkig el-merűlt volt, azokat Classificálta is, nem 
egy, hanem többféle tekintetből — u. m. virgines, nuptae, Personae 
Liberae etc. etc. scandalosae. — Ezen Laistromát én elősször ignotis 
quantitatibus seu chiffris írva találtam meg, 's azt mondtam Özve
gyének, hogy azok Algebrára való observatiók. Eggyütt tanultuk 
pedig vélle az illyeseknek enodatióját, Gravesand ut mutatása sze
rint — 's fejtettünk-is meg eleget — tudhat ta tehát hogy ezt se 
hagyom a nélkül. — Azutánn pedig jó darab idővel, könyvei között 
meg találtam szokott betűkkel is. — még sem állottam bosszút 
hogy Özvegyének, hajadonkorabeli nevét közöttök meg muta t tam 
volna — nem is látta sem tudja egy teremtet t állat is. — El gon-
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dolhadd édes Lelkem, a' 72 szám közzűl tsak interessálhatott? 
mind naturális, mind spirituális — — mind polgári-atyafiság tekin
tetéből — — — még pedig oly annyira, hogy ha élvétin tudtam 
volna meg oly fide digne azokat, keresztül hasí tot tam volna fejét, 
ha nem Mulciber volt is — vagy szebben mondvánn, meg-Mulciberi-
sáltam volna —• pedig véllem ha többe n e m ? de éppenn azonn 
correlatiókba völt, mint vélled. Mert azt sem Atyafiság, sem barát t -
ság, sem semmiféle nexus nem kivánnya, hogy egy kutyának, az 
emberiség áll-ortzája alatt, favorizáljunk! — A' többit mind el hal-
gatom, mellyeket néked, mint jobb sárból formált és igaz pallérozó-
dással biró Barátomnak, egykor válaszképpen, sőtt Kultsár által ki 
adott Biographiája continuatiójára (mert a' subscriptiobeli betűket 
is esmértem) ir tam volt, — válaszképpen — azon leveledre irtam, 
de el-nem küldöttem, melybe azt vetetted szememre, hogy nem 
voltam szabad mikor i r tam — TJgy mondom most-is, el-halgatom, 

pedig mely sok! — — Hsak azt mondom pro exoneratione 
animi, hogy ő meg tsalta az egész világot, maga vallásbeli Feleke
zetét, Attyafiait, Barátit, Feleségeit, özvegyét —- egy szóval minde
neket, a' kikkel tsak távolyról is társaságba volt — Sőtt még az 
Istent is meg akarta volna — Erre mind Documentumokat tudnék 
mutatni, — meg tsalt engem is, nem egy de sok izbenn — neve
zetessen egykor, midönn Diaeta alatt Cserey Farkast ő hozzá uta
sítottam, — pedig incopitenter. 

Ezeket kellett tudnod vagy akartad vagy sem. — mert nékem 
szivem fájt miat ta — abban pedig illő hogy részt vegyél. — 
Könnyebbülést érzek, ugy tetszik, ha magamat néked ki panasz-
kodhatom! 

Nem fel hevülés — mert már több esztendeje hogy meg hala, 
nem is invidia, vagy zelotypia, mert arra sem okom nem volna, 
sem nem felejtettem el hogy non sit invidiae in monumento locus. 
— hanem 1 dolor az, a' mi okozza hogy néki még más 
világon se engedhetek meg. — Ettől semmi Tudománynak neme se 
tántoríthat el. 

Hogy pedig én Téged igazánn, változhatatlanul, és tisztánn 
minden interessé nélkül — — szeretlek, az igaz — Ha nem egy 
szem pontból nézhetünk is valamit, és vagy eggyikőnk vagy mási
kónk meg tsalatkozhatik, az nem ujjság. De talán a' szegletes fekete 

1 Olvashatatlan szó a lap szélén. 
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Táblát, eggyikőnk se mondaná oválisnak, akárhol volna is az fel 
függesztve, annyi tsak bizonyos, és hihető. 

Mikor Pestre mennél, szeretnék akkorra oda érni. — De vala
mint Donálnál majd két esztendeig (több copialás miatt) függő 
Képeink Feleségemmel, nem lehettek oly szerentsések hogy tőlled 
meg szemléltethettek volna, ugy most se reménylem — Azért kérlek, 
add tudtomra, hol deponálhatom számodra szerzett két interessans 
rézre metszett Képeit ama Szigethvári Heros Zrínyi Miklósnak 
Feste[ti]ts költségén ? ugy ama nagy Festetits Györgynek igen jól 
találva! mindenik fél árkusnyi nagyságba. — Az első is fide digne 
viasszos vagy olajos festett képről, a' másik originalból copiálva. —! 
Élj boldogul! és szeress! 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 30. sz.] 

4480. 

Cserey Farkas — Kazinczynak. 
Igen kedves Barátom! 

Hozzám utasított nagy becsű Leveled le irhatatlanul meg 
örvendeztetett — Igázod van, hogy a miolta egy meg engesztel
hetetlen és meg nem érdemlett Sors kinoz és gyötör engemet — 
az olta az életnek sok olj örömeilül fosztattattam meg, meljekkel 
élhetni mind módom volt, mind arra bizony Isten és ember előtt 
érdemes lettem volna: nem zúgolódom azomba, légyen ugy a mint 
azon fő Valóságnak teczik, ki minden Halandónak ki szabja Sorsát; 
ezen fő Valóságra, fő Jóságra bizom magamot Keresztényi Hittel 
's Beménnyel, és igy lehetetlennek tartom, hogy Sorsom zivalari 
érdemlettebb kellemre ne derüljenek. Hogy a Providentia kegyes
séggel van irántam, annak a Sors üldözései közt számtalan csuda 
jeleit nyilván tapasztaltam, és ez az a Vigasztaló erő, melj rezzen-
hetetlenné tesz engemet, és a meljnél fogva mint csalhatatlan Igazot 
hiszem minden engemet nyomó zivatarokbul való ki derülésit sor
somnak ; légyen ugy a hogy annak, a kitül szármozik minden, teczik. 
Barátunknak B[aykor]nak által adtam a Nékie szólló Levelet; sze
gény eö is jobb Sorsot érdemlene, mint a miijenbe senyved — de 
ki tehet árrul, hogy napjaink, meljekbe élnünk kell, olj időkre jut-
tottak, meljekbe a leg czégéressebb gonosztévők minden Világi jók 
bővségei közt tivornyáznak, midőn a jámborok, a Jók, az érdemesek 
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üldöztetve kesergik aszt is, hogy életre hozattattak. — Kedves 
Barátom! nagy örömmel értettem, hogy Peredet meg nyerted — 
nem kevésbé örvendek azon édes Reménynek is, hogy Tégedet itten 
ölelhetni leénd szerencsém. — A minapiba Pesten két iffm Rokonid 
olj jók voltak, hogy engemet meg látogattak, szíves tiszteletemet 
jelentettem általok Néked, és azon kérésemet, hogy Nállad lévő 
könyveimet méltóztassál ide felküldeni. Élj Boldogul, és oljkor mikor 
érkezel, szerencséltess holtomig felettébb kedves becses, tisztelt 
Bendeiddel — Vagyok örökre 

Bécs 20dik Aprill 1825. 
tisztelő, szerető hív barátod 

Cserey mpr. 

Kívül: de Vienne: á Monsieur Monsieur Francois de Kazinczy 
— per Bude — Sátoralja Ujhelj, a Széphalom. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 51. sz. V. köt] 

4481. 

Kis János — Kazinczynak. 
Soprony, April. 21dikén 1824. 

Kedves Bará tom! 

Horátzból küldött fordításodat alig mondhatom melly nagy 
örömmel ve t t em: mert uj bizonyságot ád az a' felől, a' mit minden 
mostani dolgozásaid-is mutatnak, hogy lelked' elevensége és mennyei 
tüze az esztendők terhe alatt sem tud lankadni. Egészen meg 
vagyok én is valamint régtől fogva, ugy most is álhatatosan Veled 
együtt győződve, hogy a' régieket kellene Magyar Publicumunkal 
mindeneknek felette meg esmertetnünk és megszerettetnünk. — Egy
néhány aprólék verseket én is fordítottam a' télen, mellyek Hébében 
alkalmasint meg fognak jelenni. Tibullus elegiáját ide teszem, hozzá 
ragasztok két darabotskát a' fiaimtól is. A Németet Lajosom egy 
petsétnyomóval együtt küldötte az öttsének, 's a' mint látod czime-
rünket magyarázza benne. Az Isten tartson meg soká, 's áldjon a' 
sok baj után sok szép javaival! 

Kis János . 1 

[Eredetije a Sz. Benedek-rend pannonhalmi könyvtárában.] 

1 Csak a névaláírás Kis J. keze írása. 
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4482. 

Gr. Majláth János — Kazinczynak. 
Ofen am 3/5 XXV. 

Beiliegend íblgen die Sagen zurück samt meinen Bemerkungen, 
ich würde ihre Güte nicht verdienen, hát te ich nicht alles und 
jedes deutsch und klar ausgesprochen, woran ich Anstand fand. Soll 
ich ihnen noch sagen, dass Sie mir durch diese Übersezung eine 
unausspreehliche Freudé m a e h e n ? Nicht weil ich übersezt werde, 
sondern weil Sie es sind, dem meine Sagen gefallen, übrigens über-
scházen sie mich und meine Arbeiten viel zu sehr, ich nehme aber 
ihre Ausserungen als Beweis, dass sie mich lieben, wie in Grill-
parzers Sappho steht: 

«Du schmükest mich aus deinen [!] eignen [!] Reichtum* 

Sie idealisiren mich, aber dass ich überal auf Beweise ihrer 
freundlichen Zuneigung treffe, thut meinem Herzen wol, wenn ich 
auch als Schriftsteller sagen muss 

«So vieles Lob verdien ich nicht.» 

Ich würde mich sehr glücklich schazen, wenn es mir gelánge 
zu ihrer Sallustischen Vorrede durch mein Urtheil etwas beitragen 
zu können, auf jeden Fali freue ich mich sie zu lesen. Sie würden 
mich sehr verbinden, wenn sie mir die Aushángebögen ihres Cicero 
oder Sallust durch Gelegenheit zusenden könten. Wenn das Volk 
sie der Übersezung wegen tadelt (und es wird es wahrscheinlich 
thun), so achten sie das nicht. 

«Denn wer den Bestén seiner Zeit genug gethan, 
«Der ha t gelebt für alle Zeiten.» 

Wenn in Ungarn die Sitté bestande, die einst in der arabischen 
Literatur, dass der Tadler entweder etwas besseres schreibe, oder 
mit dem Autor sich schlagen musste, so würden wir zwar nicht 
bessere Werke als jezt, aber endlose Duelle unter unseren Autoren 
erieben. Dass die Wissenschaften nicht civilisiren, beweisen unsere 
Gelehrten. Grucifige! würden diese Leute schreien wenn-Sie dis [!] 
mein Urtheil wüssten. Dass Sie ihren Prozess endlieh gewonnen 
habén, freut mich aus ganzer Sele [!], aber nicht, dass Sie appellirten. 
Wenn ihr Prozess nicht diesen Termin revidirt wird, so verlieren 
Sie ein Jahr , denn im 7ber ist Landtag, und das Kostbarste im 
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Lében ist die Zeit. Schreiben sie mir doch wann sie nach Pesth 
kommen, ich sehne mich sie zu sehen, und es würde mir leid thun, 
könnte ich gerade damals nicht hier sein. Wenn meine magyarischen 
Gedíchte noch nicht erschienen sind, werde ich sie von Cotta 
zurückbegehren, und wo anders verlegen lassen, es ist wirklicb 
abseheulich, dass sie schon drei. J ah re bei ihm ungedruckt liegen. 

Franz Teleki, vor 6 Wochen zum honoráren Stat thal tereirath 
ernannt, ist durch den Kaiser jezt zum wirklichen Gubernialrath in 
Tbürgen ernannt. Für seine politische Laufbahn ist dis sehr günstig, 
seine Familienverhaltnisse machen ihm aber seine neue Stellung 
schwer, und ich werde von einem treuen langjahrigen Freund 
getrennt. Dis ist der Lauf der Welt. Er wird diesen Sommer noch 
hineinreisen, kömt [!] aber wieder zurück. Lében Sie recht wol. 
Ihr Freund Mailáth. 

W a s machen Ihre Erdélyi Levelek? 
Die Kassauer Minerva gefallt mir. Áusserst gelungen ist, was 

sie über die Sprache sagen. Döbrentey sprach mir ebenfalls wieder-
holt von der Vortreffllichkeit dieses Aufsazes. 

Bemerkungen über die ÍJbersezung der Magyar ischen Sagen. 

Übersezung Erzsi Bemerkung 

1. E s z t e r h á z i 
2. jő ki 
3 . férjhez vesznek 
4. fu to t t 

b le ib t aus 
ered. 
i s t mész n i ch t besser ? 
kann von einem Fisch n ich t gesagt 

5. kezdő-kezdenek 
6. valami 
7. t a l án- ta lán 
8. szókat 
9. őt a' t enger nyel te el 

10 . melly vi téz és hű 
1 1 . k ivannak 
12 . 
1 3 . E á t o l d 
14 . 's — és 
15 . néhány n a p r a 
16. lovancziságod 
17. K i fogha ta t l an 
1 8 . szerénységgel u. s. w. 
19 . t e tő re 
20 . 

werden. 
muss einmal geánder t werden. 
bleibt aus 
do 
szót 
das Meer behie l t ihn 
n ich t unb rauchba r 
k ivan 
I s t n ich t der Sinn des Or ig ina ls 
R á t o l d 
b le ib t aus 
do 
ist ein kur ioser Ausd ruck 
unaussprechl ich 
n ich t gu t 
b le ib t aus 
kürzer 
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2 1 . ha lánka 
22 . különös-különös 
2 3 . ölni 
2 4 . 
2 5 . vadon 
2 6 . az országot osztán 
2 7 . neked 
2 8 . fényben csillog 

29 . hu l l ánka 
3 0 . közelebb hozák a zászlót 
3 1 . még pedig forró 
3 2 . min t nehezen mozgó ha lak 
3 3 . meg támadás ra 
3 4 . r i t k á n 
3 5 . 

A három király 
1. hangyákká válva 
2. Mer lén a' száz évi kalendá

r iumot 
3 . minden 
4. harsogva m i n t a' Vág a : K á r 

p á t hegyeiről 
5. Sz. J á n o s bogár 

6. lóláb 
7. szarvasbagoly 
8. Lil iaflamma 
9. legénye 

10. do 
1 1 . a m u n k a 
12 . e' nemű 
1 3 . m i n t h a u. s. w. 

14. bor t 
15 . k ö r ü l ö t t ü n k 

i 

1. tűzbe jönni 
2. Gré t e l 

hu l lámka 
muss geande r t werden 
verwundend 
ist eine Kons t rukz ion ausgeblieben 
b le ib t aus 
osztozzatok az országot osztán 
n ich t g u t 
Grlut umleuch te t (Erzsi h a t ro the 

H a r e [!]) 
hu l l ámka 
unr i ch t ig 
forró víz 
b le ib t aus 
Ver fo lgung 
weder früher noch spá te r 
D i e Bezügl ichke i t auf die Ráday ' s 

muss wegbleiben. 

kis aszszony. 
m i n t hangyák 
Mer l in a' száz évi varázs ka len

dá r iumot 
mindég 
u. endlos bl iz te das Gewölk 

Heiss t der G l ü h w u r m ungr isch wi rk-
l ich so ? 

emberláb 
szarvas és bagoly 
Lil iaf lamma 
Köh le rbube 
do 
n ich t gu t 
bleibt aus 
n ich t mintha es s t e h t : «dem K ö -

nigssolme huldigend» 
ser t 
is t n ich t gu t , es bezieht sich auf 

die TJmgebung und der Sinn 
ist , dass das G lück nu r sie 
umblüh t . 

A' kincs. 

wild werden 
Ade lhe id heisst a l tungr i sch «01 -

ha i t» , so hiess S. Lad i s l aus 
Gemal in 
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3 . ü y b a n t 
4. óriás hegyek. 
5. haza 

6. napokka l 
l\i tűz sz iklának monda t ik 
7 / 2 bevivé 
8. és egy nagy kines 
9. egy más u t á n 

10. Antorgosz 

1 1 . kevés évek előt t 
12 . ba r l ang 
1 3 . k ínoka t szenvedő 
14 . bizvást 
15 . fr ingia 
16 . köszörül t 
17 . ra jok u. s. w. 
1 8 / 1 . ha nem az 
1 8 / 2 . ü rgék 
19 . gyakor 

20 . márvány 

2 1 . 
2 2 . ahhozis 
2 3 . Cs. 
2 4 . a' zöld vadász 

2 5 . edzet t 
2 6 . beléjek 
27 . maga 

Ryba ldo t 
heisst das Riesengebi rge so'? 
heim ist ein Druckfehler , soll 

heissen «herein» 
Ze i t n ich t Tag , er s t i rb t ja gleich 
még most is 
bellivé 
b le ib t aus 
b le ib t aus. D i e 7 ge . . . niss-

reichen Nach te folgen sich 
nicht , es is t der Sage nach 
Charf re i tag , Johannes , S tepha-
nus, Mariaempfángniss , Luzia , 
Chr i s tnach t , Sylvester . 

Ant roposz . D i e ganze Stelle i s t 
aus der geheimen L e h r e der 
Templer . 

gehör t nach falai köz t t 
falsch 
ble ib t aus 
freue ich mich örömmel 
is t n ich t gefeit 
do do 
n ich t maler isch genug 
ist dein Inne res t rube 
Murme l th i e r e 
gemessene Plügelschlage sind we-

nige. gyakor müsste er wei ter 
fliegen 

is t n ich t wahr . D ie Beschreibung 
is t nach der N a t ú r , ich sah 
dis alles selbst. 

D a s un t e r s t r i chne b le ib t aus. 
b le ib t aus. 
0. 
D e r grüne J a g e r des A b g r u n d s 

(in der Sagensprache ist dis 
der Teufel) 

gefeyt 
bleibt aus 
bleibt aus. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 29. sz.] 

1 Egy szótag olvashatatlan, valószínűleg: geheimnissreichen. 
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4483. 

Ferenczy József — Kazinczynak. 

Tekintetes Tábla Biró Űr! 
Kegyes Jóltévő Uram! 

Későbbre halada Válasz-írásom, mint sem vélhettem volna. 
Most szükség mentségemet felhordanom. Egyenes oka ezen késede
lemnek az vala, hogy darab ideig semmi bizonyos tudósítást nem 
vettem jó Testvéremtől, míg nem végre azt irá, hogy a' Húsvétet 
Miskólczon tölteni szándékozik. Azomba gypsz dolgozásait akkorára 
el nem készíthetvén, annak Bétsből később történt érkezése miatt, 
igéretét nem tellyesithette. Végre a' múltt Hó 26d., mikor Városunk 
a' Tiszt-Választás innepi lármáiba vala merülve, véletlen jőve hoz
zám, 's eggy két látogatását végezvén, minekutánna vélem tíz órákat 
múlatott volna, nagy siettséggel méne Csetnekre, hol legalább két 
vagy három Holnapokig vagyon szándéka, a' Márványt lehető erővel 
töretni. 

E' télen három Modelleket készített, úgy mint a' Gróf Brunszvik 
Ország Biró és Gr. Beckers Excell. és az Ifjú Marczibányiné Asszonyság 
büsztjeiket, a' Bölcs Pannónia figuráját, és a' Vaali Templomban, 
melly Minister Ürményi Úr által építtetett, felállítandó Képszobrot. 
A' bölts Pannónia modelljét magával eggyütt vitte Csetnekre, hogy 
a' legelső Márványból kifaragja, mihelyt alkalmatos Márványt talál
hat, míg Emberei a' törésben fognak izzadozni; ezen szobor fog 
emlékjéűl szolgálni az újonnan felnyitott Magyar Márvány bányának, 
's reményiem a' Magyar Museumban fog helyet nyerni. A' Pataki 
Exameneken való jelenléttét tsak azon feltétel alatt igérte, ha dolgai 
szerentsésen fognak kiütni, az az ha nagyobb darabokat lehet törni 
azon Márványból, mellyből eggy darabotskát vagyon szerentsém ez 
alkalommal áltkűldeni. Ezt én köszörűlgetém ki; de igy is melly 
szép, 's melly sokat igér! 

A' Pünkösti Innepeket vele eggyütt van szándékom Bimaszom-
bathba eltölteni, hová nem elébb mint a' folyó Holnap 20d. megyek; 
bártsak közelebb volna Csetnek Széphalomhoz, hogy oda mehetnénk, 
hová menni jó Testvérem igen óhajt. 

Ajánlom magamat a' Tekintetes Űrnak tapasztalt t kegyeibe, 
határ ta lan az én belső örömem midőn a' Tekintetes Űrnak barát
ságos Sorait vagyon szerentsém olvasni. A' Méltóságos Grófné kezeit 
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alázatosan tsókolván, mint szintén Emil 's Antonin Barátaimat is, 
soha megnem szűnő igaz 's megkülömböztetett tisztelettel vagyok 

A' Tekintetes Tábla Biró Úrnak 
Miskólez Május 5d. 1825. alázatos Szolgája 

Ferenczy Jósefmpria. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 27. sz.] 

4484. 

Cserey Miklós — Kazinezynak. 

Kedves Barátom! 

Kemény Miklósnak elárultalak. A múlt hónap 8án vett Leve
ledet megmutat tam neki. Bizonyoson tudósitt, s találkozói vélle. Az t 
az embert egy rosz indulatú attyafia, és egy Székebeli ember, kit 
ő a Perceptorságból méltán kivetett, sok bajba hozták. Zúdór (úgy 
hijják a kivetett Perceptort) egy Levelet készített a Prímáshoz, 
melyben Keményt aval vádolta, hogy ötet Vallásos gyülölésböl üldözi. 
Ugyan ezt alat tomban G. Kemény Farkasis feladta. Ennek magában 
semmi következése se lett volna, mer t müis reá hagytuk volt a 
Zúdór felfüggesztésit, — hanem a Zúdór Levelének Copiája Kemény 
Miklósnak kezére kerülvén, s ö azt a gondolatlanságot ejtvén, hogy 
azt a Szék Gyűlésében felolvastassa, — az a vád támadott ellene 
hogy a Postáról copiáztatta volna. Ez iránt Bétsböl Investigatio 
rendeltetett, 2 Gubernialis Consiliarius investigált. — Ehez járúlt_ 
hogy Zúdór, a másik Investigatio alkalmatosságával, mely az ö 
Perceptoralis hibáiról vitetett végbe, olyanokat elegyített feleletébe, 
melyek ha igazak volnának, terhes következéseket szülnének, de 
költemények, és álnok rágalmazások, a Gubernium Ítélete szerint, a 
mint mégis irtuk az Udvarnak. — Aval vádolta Zúdór Keményt, 
hogy a Császár és Császárné erköltsei ellen szóllott volna. Meg
mutat ta Kemény hogy mesterségesen kohóltt hamis-vád. — Mü igy 
láttuk, mások miként nézik? nem tudom. — Az ilyen embereknek 
minő irigyjei szoktak lenni, mert Kemény egyik a leg szebb készü-
letü Nagyjaink közül, s a mellett éríékeis (Erdélyhez képest) nagy. 
— Én felvettem az ügyit, mind nyilván, mind Levelezéseimben, mert 
nem szenvedhetem a rágalmazást, 's esküdt ellensége vagyok az 
álnokságnak. 
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Műnket a múlt Szeredán (Május 4d. 1 8 2 5 ) 1 szinte bé temetett 
a Szála bóltya, a hói az Ország Gyűlése szokott tartatni, s a hói 
Produetionale Forumis tartatik. A bólt közepe régtől fogva repedést 
kapott, de éppen azért, mivel régi, senki sem vette számba. Akkor: 
10 és 11 óra között, valami kis föld rengésnek kellett lenni, a mit a 
gyarlóbb épületek inkább megérezni szoktak mint az emberek. — 
Mikor éppen a Protocollumot olvasnák, egy darab vakolás az asz
talra suppant[!] . A bólt hasadása láthatólag tágult. Mű ki mentünk, 
által költöztünk a Lyceum Szálájába. — Másnap meg visgálták. 
A mely hoszszix vas a boltozatot keresztül kótsólta, a közbelső 
toldalékjánál meg bomlott. Két szeggel l e v é n 2 öszve foglalva, az 
egyik eltört, — szerentsére a másik lágy vasból volt, nem szaka
dott el, tsak ki tágult és meg nyúlt. Ha elszakadott volna, ma 
nagyobb részünk nem volna életben. — 

Én hiszem hogy Diaetátok leszsz, — sőt aztis hiszem hogy 
nevezetes, — de a következéseitől félek. Azok a kiknek ma leg 
több szavok van, mindenre egyébre alkalmatosabbak lehetnek, mint 
a Legislatiora. — A régi törvények okai szintúgy elvannak takarva 
mint a Természet nagy munkáinak okai ; — tsak az élesebb s reá 
készültebb elmék, azokis nagy elmélkedéssel találhattyák ki, ha 
egészszen arra és nem inkább egyébre adják magokat. Sok törvény 
fegyveres erővelis öszve rontatot t volna eddig, ha az okai felvól-
nának fedezve: mert töbnyire azoknak mérséklésére vannak a kik 
versenként erőt vesznek az emberi társaságban. — A Változtatás 
töbnyire kedves szokott lenni. Hányszor nem láttuk több munkába 
kerülni a régi eröss épület elbontását, mint a hejébe készült erőt
lenebbnek felálitását ? — De, jóé a Nemzetek ügyében a régi falakat 
bontogatni? és ha jó volna, bizonyos tekintetben, vajon ott kezdiké 
a hói kellene? vagy éppen ott a hói nem-jó? — A külső és belső 
Seeuritás a Constitutionalis Törvényeknek egyik végtzéllya. Az ellen
ségtől hogy ne félyünk, Hadi erő kell, és költség, — az Oligarchiától 
és a despotismustól hogy ne félyünk, aequilibrium kell a Status 
részei között. — Az elsőnek elérésére ha több pénzt, több embert 
adunk a Minister kezére, s szabados tetzésére, — a második tzéltól 
el estünk: pedig éppen olyan szükséges a második mint az első. Az 
Európai Országok fő nyavalyája az álló Armadák nevekedése. Natio-
nalis Katonaság ha állitatik, jó lesz az első tzéllra, félelmes a 

1 A zárjel közti kelet Kazinczy F. keze írása. 
2 Az eredetiben tollhiba: levél. 



4485. Edcs Gergely. 1825. 337 

másodikra; — haneha tsupa Nemes ember katonáskodik, Capitulatio 
szerint. De megint: reá leheté venni erre a többséget, ott a hói 
annyi üdőktöl fogva a legszebb kötelességét, — a Haza oltalmának 
kötelességét, — a Nemesség a paraszt embertől Mtsikart adóval 
váltotta meg; — és Szabadságnak nevezte henyélhetni? — vraero-
gativának a Nemzeti ditsöséget szóigáira ruházni? — Igenis, ha 
reá volna készülve a mü korunk a Legislatiora, Szép Munkát lehetne 
tenni a Diaetán: Meglehetne mutatni hogy: a mohos régiségben 
alkotott Nemzeti Constitutio reá illik minden üdöre, a mostani 
pallérozottabb idöreis: de a mái szép kór inkább tud a bontáshoz 
mint az építéshez! A Büntető Törvényeket rendbe szedni, — Godexbe 
venni, — szép, ditső szándék. De miért éppen most? — Leheté 
remélni hogy Angliához közeledünk ? — és hogy elé menyünk, nem 
hátrafelé ? — A mai üdőben semmiről sem volna olyan hejes tanáts-
kozni, mint az oeconomiai és commereiale objectumokról. — Hozzá 
teszem: a Nevelésről. Osztán a tehetősebb és jobbra nevelt mara
dékra bizni a többi tárgyokat. — Maradtam 

Kolosváron 6a Maji 825. igaz barátod 
Cs. M. mpr. 

P. S. Ezeket Neked irom: ritka ember lássa, — és a levelem 
más kézre ne menyen, noha felséges Urunk elöttis ezeket mondanám. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r. 26. sz.] 

4485. 

Édes Gergely — Kazinczynak. 
Tekintés Ur! 

Kedves Barátom! 

A' közelebbi alkalommal kapott becses Levelébenn velem köz
lött Dalt azon zavarodott nedvvel, mellyet a' tűzi szerencsétlen 
eset nekem okozott, imígy-amúgy az önnön formájába rázva meg
küldeni, nem tudom tettem-e valamit, mivel az első papír-is, mellyre 
letettem, elveszett, különbenn-is azt akkor magam sem ítélhettem-
meg. Az ólta ismét 13-a Dec. 1824. az éjjeli zsivány ház-törők 
rajtam ütvénn, a' tűztől megmentet t pénzemet, mellyet eggy képem-
mel-is ékesíthető kiadására legkedvesebb mívemnek t. i. Víg-Danlos 
nevű munkámnak kiadhatására kívántam volna föláldozni, eltakarí-

Kazinczy F. levelezése. XIX. 22 
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tották. Új eset! de annál inkább neki rúgtat tam magamat hogy 
említett munkámnak már ha külsőt nem-is, legalább lehető belső 
díszt adhassak. Elévettem hátt és újra kidolgozásához kezdettem. 
Küldök belőlök eggy újdonat új azon tárgyra alkalmaztatott három 
darabokra oszlatott Danát. Itt a' körűlbelől lévő Grófok, Erdődi 
Kajetán, Nádasdi Tamás, Somogyi *'s a' t. mint a' fecskék őszszel 
Bécsbe takarodnak telelni, most tavaszra megjöttek. Feleségeik-is 
többnyire ki Német k i Franczia. Ez indított eggy Atyafi megszóllí-
tására hogy ezen Darabok minteggy homálybann megkészüljenek, 
ítélete alá bocsátom. Az első Anakreoni és azon Dalhanghoz szabva 
van, mellyet gondolom azon tájjonn-is így danolnak: Magyar szeress 
Magyar lyányt, Ha szerelem' tüze bánt. 's a' t. Tehát: 

Iső.) A' k inek it t a' nyár te tsz ik 's a' tél nem, az ügy j á r 
M i n t jövevény 's csapodár Nílosi fecske madá r . 

M a g y a r ! ha, míg M a g y a r t látsz, 
Külföldi t á r s r a nem vágysz, 
Bölcsen cselekszed; a' min t 
A ' Nemze t és az ész i n t . 
Míg a' k i t i t t ölelhetsz, 
K e d v e d nevelni l e lhe t sz : 
H o v a 's k i é r t s ietnél , 
Hogy a r r a vesztegetnél ? 
Az a' k i jó, keres jó t 
? 8 örül ha l á t hasonlót , 
K i tudva néki nem vett, 
H o l annak ad t a szívét. 
M a g y a r ! M a g y a r t szeress te ! 
Apád- i s az t k e r e s t e ! 
'S k i t érdemesbnek ösmert , 
A z l e t t az a' k ibenn nye r t . . . 
Míg eggy pohár borod lesz, 
H a benne rész t M a g y a r vesz, 
A n n á l találsz igaz vér t , 
H o g y szívet adna szívért . . . 
Neked legédesebbek 
Es legszerelmesebbek 
Csak ím' ,azok lehetnek, 
K i k i t t veled születnek . . . 
Vidékihez ne bízz t e . 
M e r t bá r h i t é t l e t e t t e , 
Hogy díszt fejedre készít , 
Megcsa l : saját ihoz szít. 

D e a' Magyar M a g y a r míg 
M o z o g h a t ; a' ki , min t víg 
E s boldog, azt akar ja , 
Boldog legyen Magyar ja . 
Hazád- i s az t k ö t ö t t e 
Hozzád, k i hív szülöt te , 
K i megbecsülni tudja 
'S hogy híve, nem hazudja . . . 
M a g y a r ! ne hagyd H a z á d a t , 
E z él te tő t anyáda t , 
Melly életedre mézet , 
B o r t és te je t t e t éze t t . . . 
E z a' tenyészte tő hely, 
A z a' szerelmes, a' melly, 
A ' m i t szere thet a' szív, 
Mind azt megadni jó 's hív . . . 
H a t á r s , ha . hív b a r á t kell , 
Mi l lyen t a k á r k i kedveli , 
I t t nyerhe ted m a g a d n a k ; 
M á s u t t M a g y a r t nem adnak . 
E z a' Hazánk- i s úgy int , 
Hogy őt szeressük, a' m i n t íj 
É r d e m l i ; mert , k i hozzá 
Nem hív, nem érdemes rá . 
A z t , a' k i e' hazábann 
E lég gyönyör t magábann 
Nem t u d ta lá ln i té lenn, 
'S nyáronn, vezesd köté len . 
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I l d i k Azonról . Szabadabban. 

Kedves Hazám ' Édene 
H í v M a g y a r n a k mindene ! 
K i ne szeretne téged. 
H a erezi bőséged' ? 

B á r ne legyen bíborod, 
Van tejed, mézed, b o r o d ! 
V a n ezekhez kenyered 
És elég víg embered ! — 

Mi kell több jó polgárnak , 
A.' ki , hol a' víg nyárnak , 
A ' té lnek-is o t t örül 
Csak az övéji körű i ? 

A ' k inek a' Magyar É g ' 
T ü k r e a l a t t nincs elég, 
A z mél tó a r r a lenne, 
Hogy Sohonnába menne. 

I I I - d i k . A ' mi t az élet ajánl és á l ta la szinte reánk száll, 
Minden jó t egyedül eggy anya 's eggy Haza szül 

A ' H a z a ' gazdagsága 
Es igaz boldogsága 
Mibenn áll ? E n felelem, 
A z t ma csak ebbenn lelem. 

Hogy annak munkással , 
Táplá ló h ív atyjai , 
A ' földmívelők ma csak 
H i á b a sóhaj tsanak. 

Nyomják-el a' gazdagok 
Őket és azok magok 
Egyebe t se tegyenek, 
Csak hasa t neveljenek. 

A ' mi t emezek nyáronn 
Gryűjtnek különb h a t á r o n n . 
Azok szedjék kezekre 
'S kölesek idegenekre . 

A ' mi t az egész nyáj jnak 
Számára földből vájnak, 
A z t mind t akar í t sák-e l 
Es külföldön szórják-el. 

'S majd így jussanak végre 
Magok-is i olly szükségre 

M i n t valamelly jövevény 
E s idegen növevény . . . 

Édes Hazám ' h a t á r a 
Mél tó vagy a' munká ra , 
D e min t lesz így a' közjó 
Magadra viszszafolyó ? 

Ho lo t t , a' min t vizeid, 
U g y sok verej tékeid 
Idegenbe köl töznek 
'S csak külföldet öntöznek ? 

Fö ldünk már maga-is sír, 
Hogy az abból facsort t zsír 
M i n d olly örvénybe merül . 
Mellyből viszsza sem kerü l . 

É s a' kenyérkereső 
I t t h o n n kétségbe eső 
Á l l a p o t t a l küszködik, 
Nyomorog és vesződik. 

Ki- is csudálja h á t t hogy 
A ' H a z a ' köz-java fogy, 
H a így j á r u n k ellene, 
H o l ápolni * kellene. 

* Ap-olui, apa módra gyengénn nevelni, dajkálni, vele bánni. Nem óp-olni 
hátt, mert ap-jn, op-jok és nem óp-ja 's a' t. Ap v. apa és nem áp v. ápa. 
Ismét: aty v. atya etc. .— .Édes G. jegyzete. 

22* 
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ítélje-raeg az Űr, méltók e ezek hogy a' már megjavítottak 
köztt életbenn és életre kényszerít tessenek? Én ugyan a' dologra-is, 
de a' szókra-is szoktam vigyázni, de szeretném ha előre jó rostálni 
tudó ítélet alá adha tnám! bizony a' javítást nem restelleném, de ki 
rostálja-meg ? Közöltem itt már eggyel 's az I-ső vezeték-Distikoná-
bann a' Nílosi szó helyett akarta volna a' mérték' ellenére fekete 
f. m. Vagy mivel mindenütt a' nyarat keresi, nyárkori, noha nekem 
a' Nílos (tatám a' tiyil-i6\ nyil-as vize, ki tudja?) forgott előttem, 
a* hova Anakreonként-is a' fecskék költöznek. — 

Eggy Danám a' közelebbi esetimet-is, Feleségem és két bará
tim' siralmában, így bozza-föl: 

E g g y más csapás lese lkedet t 
Sz in te h á t a m mege t t még, 

'S h á t t l á tom hogy náddal fedet t 
H á z a m is m á r ropog 's ég. 

Nagy szerencse hogy magama t 
'8 Múzsámat m e g t a r t h a t t a m 

Es némelly felsőbb j avamat 
A ' lángból k i k a p h a t t a m . 

Nagy k á r ! n a g y ! — de csak túl vagyok, 
Mondám, már mind ezekenn! — 

H á z a m é p ü l ! — 's én fölhagyok 
Minden más félelmekenn. 

Midőn a' gyi lkos ház- törők 
TTjra jönnek ellenem 

Es szahadonn koczkázzák ők 
F le tem ' és mindenem' 's a' t. 

Mind az illy esetek nyomnak, de einem — kedvetleníthetnek: mert — 

Az a' k i v ígann dolgozik, 
A ' boldogokkal osztozik. 

Költ Kup. IHa May 1825. 
Az Űrnak tisztelő 's szerető barátja 

Édes Gergely Pred. mk. 

1*. S. Itt Pápa körűi az egész tavaszonn e' mai napig, mikor 
ezt írom, esső nem volt. Vetéseink, réteink etc. kivált a' tavaszi 
vetések éppenn nem biztatnak semmi jóval. — A' hőség ollyan 
mint forró nyárkor. A' tél meleg volt, a' tavasz-kezdet Sz. György 
napig fagyos és szeles, de száraz. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 'ét. 29. sz.] 
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4486. 

Jankovics Miklós — Kazinczynak. 

Kazinczy Ferenez Baráüyának 
szives tiszteletét 

W. Jankovich Miklós! 

Örömmel fogadtam Don Gábriel' Sallusljának ép voltában 
visszajövetelét, de édesb érzéseket gerjesztenek bennem kellemetes 
soraid, mellvek mennél fösvényebben írattak, annál gyakrabbi elolva
sásokra késztettek, mert valóban annyira szomjazom még most is 
a' tudományos közléseket, hogy rövidebb Tudósítások inkább inger
lik, hogy sem oltják kivánat imat : Felvidul a' bágyatt H. Tanátsos 
Nyitrai ha költsönözött kintsét, levelidnek közlésével holnapi napon 
magam vissza adandóm, részt vészen jó szándékunkban, 's érezni 
fogja mennyire ő is eszközlötte Sallustnak díszessebb Magyar voltát, 
velem együtt kivarrni mennél előbb leendő közre bocsájtását. 

Én az olta ismét két Sallustot régi kéz iratokban szerzettem. 
Az egyik Codex Membrán, in 8° max. Sec. XIII. Lsupán Catilina 
hadát foglallya magában. Magyarnak kell lenni a' Codexnek, mivel 
a' Gzimerben dupla kereszt vagyon. — a) A másik tsak papiroson 
íratott 1470 esztendő tájban, in folio, hasonlóképpen egyedül Catilina 
pártütését adja elő, de glosmlva vagyon, azonba olly durva írással, 
mellynek olvasását tsak büntetésül el válalni lehet, b) Ritkák lévén 
Hazánkban a' Classicus Szerzők kéz irási — ellenben azokban 
helyheztetett Gyönyörködés Nemzetünknek valóságos díszére szol
gálván, óhajtannám ezeknek is említését, ott, hol Sallust kézirataik
ról értekezel. 

Egésségednek helyreállításán örvendezvén, életem leggyönyö
rűbb órái közé számlálandom azon időt, mellyet veled Augusztusban 
tölthetek — messze vagyon ez ugyan, vagy is nálunk szokásban 
vett szóllás szerint, sok víz le foly addig a' Dunán — de bízok 
az Egekben — nem fogja irigylenni Boldogságunkat, és én ölelhetem 
azon szinte, melly együtt lángol az enyimmel Nemzetem díszére, 's 
boldogítására. 

írjad meg mikor és hányad magaddal jösz, hogy igéretemet, ugy 
mint kívánom, tellyesíthessem, Téged nem mint Vendéget tsak, hanem 
inkább óhajtott régi bará tomat fogadhassalak. Azomban alig ha el 
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érhettyük óhajtásinkat, a' környűl állások, és intézetek Septemberre 
Ország gyűlést jelentenni látfzattnak. A' királyi Tábla, sőtt némellyek 
birlelése szerint a' Septemvirátus is Júliusban öszve gyűl Criminális 
Pöröknek revidójára. 

Minervában dítsértél barátom azért — hogy érdemet tegyek 
a' ditsősségre — köszönöm ezt nem annyira magam részéről, mint 
inkább édes Hazám voltáért — mert nagyobb ösztönt senki sem 
adhatott, mint a' Jó Nádor Ispány, és eő utánna Te, az egész 
Nemzet előtt jelentett óhajtásoddal, hogy rakásra gyűjtött Régiségimet 
Rendbe venném, 's előadnám mennyi veszendő kintseit Hazámnak 
szorgalmatosságom által a' végső veszélynek Örvényétől meg men
tettem. Ebben töltöm a' folyó esztendőt 's reméllem el készülök is 
vele,. tsak egésségemben ne fogyatkozzak, vagy egyébb tudományos 
foglalatosságok is félre ne vonnyanak; mivel a' Diplomák, és ok 
levelek ki adása iránt bizonyos plánumom vagyon, mellyet míg élek 
Tudós Barátim segedelmével eszközlenni, és véghez vinni óhajtannék. 

Ély szerentséssen, ne sajnállyad Drága szempillantású ideidet, 
némelly részben igazán tisztelő barátodnak is áldozni. Pesten d. 
22. May, 1825. 

(a.) Hazánk Czimerén kivűl — Lőtse és Körmötz Városok is 
dupla keresztel élnek petséttyekben. 

(b.) E Codexet Liptséből nyertem Fridr. Aug. Guil. Spolm a' 
Görög és Orientális Nyelvek Professora Könyvgyűjteménnyébői. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 28. sz.] 

4487. 

Kazinczy — Sárközy Istvánnak. 

üjhely Május 24d. 1825. 
Édes barátom, 

Igen régi az ideje hogy kedves leveled nálam válasz nélkül 
ál l ; de nálunk azolta olly dolgok történtek, hogy méltónak ta r tam 
a' válasz írását addig halasztani, míg ezek felől is szóllhatok. 
A' Magyar Kurír' leveleiben nem sokára nyomtatva fogod olvasni, 
mint méne véghez a' mi Szilasynk introductiója. Az nem hiu pompa 
volt; eggy tisztalelkű nagy férjfi flle be kormányunkra, 's eggy ollyan, 
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a' kit talentomai, iskolai tanulása, hosszas szolgalatjai teljesen elké
szítettek; a' kit Fejedelmünk és a' Nádor nem ok nélkül szeretnek. 
Én tőle sokat vártam, 's még több az a' mit vettünk mint remény
lettem. Tiszteletesnek találtuk magát, hitvesét, leányát Csorna Zsig-
mondnét és ennek férjét, 's két fiját; 's én örömmel néztem e g g y 
csoportban illy jó lelkeket. Az Administrátorné Ő Nsga már Május 
első napját megelező estve érkezett-be á' Dezsőffy Thereziától szü
letett, de maga által nevelt leányával, 's még akkor estve, 's két 
nap egymás után, nála vacsprálánk, ebédlénk. Ide jöttek gondoskodni 
a' pompás napi vendéglések felől. Azon két nap után nyugalmat 
engedénk a' két Asszonynak, tudván, látván, mennyi gond van rajtok. 
Egész ittlétek alatt talán ö t , r u h a vala testeken, 's ez modestiájokat, 
lelkeket mutatta, kivált hogy vendéglések, Május 8dika olta Május 
17dikéig mindennap eggy formán tartott, 's csak a' vendégek száma 
által külömbözött a' két első napitól. Én rég olta ezt panaszlom 
Voltérral, 

Mon coeur est étonné de se voir sans desirs* — 
de Csománé meghazudtolá ezen panaszomat. Csak hamar felmele
gedni érzem szívemet ez eránt a' tiszteletes Asszony eránt, 's gon-
dold-meg, mennyire ifjodott-meg a' 66 esztendős öreg, midőn vele 
volt utolsó szempillantásában azt cselekedte, a' mit eggy fiatal
embernek sem illett volna cselekedni. •— A' dolgot beszédem szo-
katlansága miat t : — Csománé és szeretetre-méltó testvére József, 
igazi képe az atyjának, Május 13d. elmenének, 's én Május 12d. 
búcsúztam Csománétól a' Visit szobában, hol az Administrátorné, 
körülfogva sok vendégeitől, a' Canapén ült. — Csorna felesége mel
lett állott talán húsz más vendégeik köztt. Hármas csókot nyomtam 
az Asszony' kezéíe, és úgy hogy az Administrator az oldalszobában 
meg hallván a' csattanást, azt kérdé a' referáló Nótáriustól, hogy 
mi hang lehet az. — «Bizonyosan a ' t ü z e s K. csókol kezet Csománé-
nak», felele Dókus. — Már a' grádicson valék Szilassy Józseffel és 
sok másokkal, midőn meghallám az u tánam kijött és az első grádics 
szélén megállott Csománé szavát. Electrisálva a' véletlen hang által 
repülök, térdre bukom előtte, által ölelem lábait, 's megcsókolom 
azt, 's azon pillantatban megfordulok, 's minden szó nélkül eljöttem. — 
Te, édes barátom, érted, hogy ezen elragadtatásaim az Asszonynak 
ritka tulajdonságainak érzéséből is eredtek ugyan: de hogy része 

Elrettent e' fa szív, hogy nincsen semmi vágya. — Kazinczy F. jegyzete. 
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volt azokban eggy emlékezetnek is, melly nekem mint neked örökre 
szent; 's így nem fogod csudállani elragadtatásomat. Házasságom 
kötésében is ez-., az érzés volt eggyik vezérem, ' i ha Csománé leány 
's én ifjú legény volnék, ?s státusom engedné hogy reméljek, én 
duellumra vonnám értté a' világot. 

A' tőled vett versekre megborzadtam. Melly mocskos lélek az, 
a' mi az illyenekben találhat örömet. Eggy pajkos felszökellet a' 
legtisztább erkölcsű embertől is jöhet, mert dulce est desipere in 
loco. De ennyire vonni a' mocskosságok szövedékét, borzasztó. Nekünk 
eggy tiszteletes Vice Curátorunk van, 's idegen kézzel leírattam 
számára, 's ezt í r tam a' borí tékra: Ex Ofl'o, a Senioratu Zempliniensi. 
Azt gondola, hogy az Esperestje küldi. Sokat tőré a' fejét, ki küld
hető azt neki, 's én mosolyogtam, míg sokára elmondani a' titkot. 
Zemplényben van valaki, a' ki előtt nem vala ismeretlen az Asszonyi 
Abécze; megvan Gyűjteményében. — A' tőled vett exemplárban 
kitörlém a' Poéta nevét, 's magát azt a' Gróf Dezsőífy József Ur 
Bibliothecariusának küldém, kinek eggy gazdag Quodlibetje van a' 
mindenféle és mindennemű koholmányokból. — Nyugodjon a' sze
rencsétlen ember sírjában; örüljünk hogy több nem jót nem tehet, 
's magát meg nem mocskolhatja: de ne felejtsük hogy valaha bará
tunk volt. 

Édes barátom, Nem képzeled te, midőn nekem ajándékodat 
ígéred, melly kedves dolgot fogsz adni. Rég olta esdeklem annak 
birtoka után. De rettegek, hogy az ajándékot elroncsolva veszem, 
mint eggy másnak a' képét, mert vagy nem a' szerint pakkolák-be 
a' hogy hagytam, vagy a : hozó felbontotta. Hogy az ne történjen, 
kérlek tedd ezt. — Fél koncz akármelly papirost görgess-össze 
minél szorosabban Gylinder formára. Tekerd reá a' Zrínyi és Fes
tetics képét. Akkor ismét ezekre fél koncz papirost, 's köttessd-
össze három helyit, mindenütt elvágván a' spárgát, 's nem kígyósán, 
mert úgy megtágulhat a' cylinder. Ekkor involucromot, 's pecsételd-le, 
's adresszáld 's tétessd-le Zsiday Sándor vagy Szat thmáry Mihály 
Uraknál Pesten. Mind a' kettőnél van egy Kazinczy juratusképen 's 
ezek által veszem képedet. 

Quid sit futurum, nem tudom, De oliy szándékkal vagyok, hogy 
ezidén Aug-ban feleségem perét revideáltatom a' Cúrián, mellyben 
én triumphálék Eperjesen, de a' Tábla nem úgy ítélt hogy tr ium-
phusommal megelégedhessem, 's így appelláltam. Pesten lévén, meg
látom Mohácsot, Szigetet, Csáktornyát, Miklát, Keszthelyt, Simeget, 
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Pannonhalmát, Bécset, 's így meglátlak téged is, !s csattogó csókkal 
csókollak össze, 's reménylem feleségedtől térden állva válok el, 
mert híréből annak ismerem a' kitől úgy kell. Sok jó lélek van 
még a' sok rosszak köztt. 

Élj addig szerenesésen. Balási Fiscális Ur itt vala pompás 
napjainkon, 's sokat beszéllénk felőled. Köszöntélek általa. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 158. sz.] 

M'88. 

Kazinczy Ferencz — Kazinczy Andrásnak. 
Édes Öcsém, 

Már híremmel van, hogy a' spanyol Szallusztot épen vette 
Tek. Jankowich Miklós Úr, 's igen nagyon köszönöm barátságodat. 
Nagy öröm nekem azt tudni, hogy a' könyv kár nélkül ért Pestre. 
Kérlek, ezen csomót add ismét kezéhez, 's a' mit Ponorinak ide 
zárok, 's a' mit a' Te kezedhez, vagy a' József öcséméhez letesznek, 
küldd ezen Makabéus által. 

Elmeneteled ólta itt semmi nevezetes nem történt. József 
öcsémnek sem írhatok egyebet, hanem hogy az atyja sertései igen 
nagy számban hullanak; már 40nél több vesze-el; úgy eggy két 
bivalya, 's eggy lova. Ennek a' nagy esőtelenség az oka. Patakon 
eggy Esküdt estve forspontot hajtata, 's más nap azért nem álla elő 
a' parancsolt ember, mert akkor éjjel két lova dögle-meg. — Csó
kollak egész atyafi barátsággal. Űjhely Május 27d. 1825. 

Ferencz. 

[Eredetije Szilágyi Sándor hagyatékából a M. N. Múzeum könyvtárában.] 

4489. 

Kazinczy — Jankovics Miklósnak. 
J a n k o v i c h h o z. 

Ujhely, Május'. 27d. 1825. 

Tisztelt férjfiu, kedves barátom, Óhajtanám, képzeld, melly 
kevély vagyok én, valamikor leveled érkezik, és én abban a' Te 
szeretetednek újabb bizonyságait veszem. Melly kicsiny vagyok, el 
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nézvén, hogy ennyi igyekezetim mellett is, e' ki nem fárasztható 
gondok után, az, a' mit dolgoztam, véghetetlenül alatta van annak, 
a' mi szemeim előtt lebege, és a' mit el érni haszontalan töreked
tem: de melly nagy tulajdon szemeimben, midőn azt forgatom, hogy 
engem olly érdemekben gazdag férjfiak szeretnek mint te vagy, és 
az Pesten, kit én a' leg ludósabb Magyarnak szoktam nevezni; és 
még eggy harmadik, ki bizonyosan érdemli, hogy eggyütt neveztessék 
véletek. Hogy meg külömböztetéstekre egészen méltatlannak ne talál
tassam, elő szedem minden erőmet: de tüzem el van oltva a' re t te
gések által; pedig mi lehet jó tűz nélkül? 's így azt a' jót sem 
adhatom, a' mit külömben talán adhaték vala. Vedd ezekhez atyai 
gondjaimat 's e' nagy korban; vedd azt, hogy én falun lakom, távoly 
Pesttől és társaimtól, kik, ha őket láthatnám, gazdagíthatnák ismé-
retimet, tévedésimben baráti kezekkel vezérelhetnének, példájukkal 
gyúlaszthatnának; vedd olly sok nemű és ellenkező nemű foglala-
tosságimat, 's mondd-meg, nem tsuda é hogy csak azt is adhatám, 
a' mit addig adtam, és a' mi szekrényemben a' megjelenést várja. — 
Szeretném, ha halálom után az, a' ki Biographiámat írni fogja, e' 
szempontokat nem felejtené. 

Szallusztomnak ezidén nyomtatva kell lenni ; ez adja-meg 
pályám' jubileumi örömét. Mit mond reá némelly ember Pesten, 
azzal éppen semmit nem gondolok. Nem vagyok annyira akár sze
rénytelen, akár járat lan az emberi indulatok' 's dolgok ismeretében, 
hogy vagy reméljem, vagy kívánjam, hogy dolgozásom mindennek 
megnyerje javalását ; 's ha majd nyomtatva lesz a' Munka, csendes 
vérrel fogom nézni, miként gáncsoltatik még azoktól is, a' kiktől 
egyebet várhatók. Hiszen a' mindenektől gáncsolt Szalluszt' fordítása 
akkor volna igazán szerencsétlen fordítás, ha beszéde senkitől, 's 
leginkább a' Nyelv' tisztaságáért rettegőktől nem gáncsoltatnék. De 
nem akarom addig hallani szavokat, míg dolgozásom meg nem 
jelen, 's Pesten soha semmit nyomtat tatni nem fogok; nehogy azok 
a' mindenben parancsolni szerető Nyelvmesterek e' kézírásomban is 
úgy ejtsenek pajkosságokat, mint már történt. Ezért vontam-el 
magamat a' Tudományos Gyűjtemény Munkásai közzül is, noha a', 
derék Munka' örök fennmaradását senki inkább, mint én, nem 
óhajtja. — Szallusztnak kiadása, a' Bécsi Nyomtató' számolása sze
rint, többe kerül kétezer forintnál papiros-pénzben, 's ezt én a' 
magaméból le-nem tehetem, el lévén már is terhelve, a' más ' igaz
ságtalansága miatt, adósságokkal. Fő-Ispáni Helytartónk Mélt. Szilassy 
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[Kazinczy másolata a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 28. sz.] 

József Űr' fényes bé-jövetele' napján, Május' 8d., örömöm vala meg
látni Kubínyi Ferenez Urat, ki Literaturánkat, eggy gyönyörűen 
felkapott gondolat szerint, akarja elősegélleni. Te a' lelkes embert 
ismered, és talán barátid közzé számlálod. Szóllj vele, kérlek, 's 
tégy kérdést, nem ellenkeznék e czéljaival, hogy Szallusztomat adja-ki 
azon szerint, a' hogyan én óhajtom. A' mi bejő, maradjon nagy 
ezéljaira. Nékem elég lesz, ha a' nyomtatványokból néhányat aján
dékul kapok, a' szebb és a' közönséges papirosúakból. Kubínyi 
külömben is metszetni szándékozott képemet. Metszesse tehát a' 
könyv elibe; így a' könyv drágább lesz, de több vevőt kap. De 
inkább éppen ne, mint John, vagy eggy olly Művész által, a' ki 
érdemben ehhez közelít; a' Ferenczy képe, mellyen Gyűjteményét 
kezdé, nagyon nem jól van dolgozva. Képem, Kreutzingertől, Igaznál 
van Bécsben, 's olly jól van dolgozva, hogy érdemli e' szerencsét. — 
Classicusok, annál inkább pedig azoknak fordításai, nem várhatnak 
számos vevőket; vallyuk-meg, a' sokaság azoknak inkább tiszteli 
neveiket, mint munkájukat, 's mentségére azt mondogatja, hogy ha 
kell, inkább kell maga az író, mint fordítása. A' Munkának tehát 
úgy kell szabni árát, hogy kétszáz nyomtatvány a' belé tett pénzt 
visszatérítse. Annyi Vevőt a' két hazában találunk; a' nyomtatás 
nagy szépsége 's a' Rézmetsző' dolgozása miatt is. Mikor majd 
ennyi elkelend, a' képeket külön is lehetne árulni, mint Kubínyi 
most tészen a' Ferenczyével; de addig nem. — Tedd a' mi hatal
madban áll, 's ide zárt- levelemet adassd-meg Kubínyinknak. 

Fordításomat eddig senkivel nem láttatám. Élőbeszédemet igen 
némelly ifjakkal, nem Tudósainkkal; 's ifjainkkal azért, hogy szikrát 
lobbanthassak lelkeikbe, 's mutathassam-ki, mint kell olvasni a' Régie
k e t . - D e Te, kedves barátom, annyi jótéteid után kivánhatd tőlem, 
's azt én igen is örömest teszem, hogy téged kivegyelek a' számból, 
's íme közlöm mind Élőbeszédem' eggyik részét, mind Catilinának 
eggyik legszebb fejezetét. De nagyon kérlek, ne láttassd Orthologu-
sinkkal, kik köztt sok édes-keserű 's keserű-édes ember van. Verseghi 
megholt; de élnek sok társai; 's ez valóban nem Orthologusok' csemegéje. 

Kevélykedve leszek Vendéged,- egyedül a' fiammal, Augusztusban, 
's előre köszönöm nemes-lelked ajánlását. Híva szállására Szemére 
Páíné i s : de érzem én, mit tészen teveled lenni, 's el mondhatni 
hogy nálad valék. Élj szerencsésen. 
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4490. 

Kazinczy — Kubinyi Ferencznek. 

Kubinyi Ferencznek 
Kazinczy Ferencz tiszteletét, baráti 

idvezletét. 

Nemes-lelkű férjfi, kedves ba rá tom! Még nem látánk vala 
egymást, 's te engem megtisztelni szándékozál; most dicsekszem rég 
olta óhajtott szerencsémmel, hogy lát talak: jobbjainkat az emberek' 
legjobbika Gróf Dezsó'ffy József szorítá-eggyüvé, 's Te azt hagyod 
hinnem, hogy szeretsz, 's bizodalommal folyamodom segédedhez. Ez 
idén töltöm Jubileumomat, az ötven esztendőst; tedd, hogy harmincz 
esztendő olta készítgetett Szallusztom kijöhessen. A' mi bejő árából, 
maradjon tőkepénzűi Literatúránk' boldogítására, mellyet ezéloddá 
tevéi. Jankovieh közleni fogja veled gondolkozásomat. Tedd, a' mit 
dolgaid engednek, de tudósíts minél elébb, hogy a' haladék miatt 
az időből ki ne kopjak. — Élj szerencsésen, 's hagyd nekem azt 
az örömet, hogy szereteteddel kevélykedhessem. — Űjhely Május' 
27d. 1825. 

[Kazinczy másolata a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 28. sz.] 

4491. 

Cserey Farkas — Kazinczynak. 

Nagy tiszteletű igen kedves Bará tom! 

Irántad viseltető határ ta lan bizodalmom, szeretetem 's tiszte
letem bátorít egy egész létemet érdeklő, söt el határozó környül 
álást nyílt szível ugy mint igaz Barátom elibe terjeszteni röviden, 
minden okoskodás nélkül — a Te Bölcseséged, ember és Világ 
ismereted által fog látni mindent. Egy D e r c s é n y i nevű Magyar 
Országi Ur itten tavalj igen szép szerencsét tön — egy gazdag 
Gaimüller kis asszonyt vévén feleségül — ezen Házba még több 
hajadon kis asszonyok is lévén, kik nem csak gazdagok, de igen 
jól neveltek is — néhány Barátim árra ösztönöznek, hogy töreked
jem ezen Házba házasodni — ha szerencsém lehetne abba jutni — 
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ugy az igaz hogy egésszen Uijá születném, magamot uira fundálnám 
— és ha Istennek is ugy lenne teczése, önön Házomnak maradékot 
hagynék. De ezer akadátjok állanak utómba — legfőbb az, hogy 
senkit se ismerek, a ki a Gaimüller Házzal ismeretes és aval 
nexusba lenne - - roppan[t] Nagy Urakkal vagyok közelebbi isme
retségbe —• de ezek iljetén czélomba nem segíthetnek — itt Bécsbe 
pedig Házasodás végett egy Házhoz be férkezni ezernyi akadékok 
vannak. Én ugy vélem, és annyi részbe aval hízelkedem önségemnek, 
hogy talám nem volnék méltatlan Boldogabb Sors[b]a jutni, mint a 
miijenbe némelj, minden szelídebb érzést el borzasztó mostoha 
környül álások heljheztettek — és a mennyibe kötelességünk ön 
magunknak is Sorsunk jobbítását az illendőség ut tyán eszközleni — 
az a gondolat ötlödet eszembe — hogy mivel tisztelt Dercsényi 
Úrral, a mint értettem, Atyafiságba vagy — méltóztatnál nékie irni 
olj formán: hogy tennél kérdést: a Gaimüller Házba vannak é még 
bajadon kis asszonyok — hányon — mennyit kap egy egy kész 
pénzt — és hogy Néked egy Barátodnak kedve lévén Házasságot 
ezen Házba tenni: kecsegtetheti őtet az a remény, hogy czélját el 
érheti ottan ? Ezen kérdésekre adandó feleletibül meg lehet [tud
nom], merhetek é próbát tenni — ha ugy gyön ki — hogy igen — 
akkor aszt esedezem tölled, hogy Dercsényi Urnák Barácsági Hazafi
ságát nyerd ki nékem, és irj le Nékie engemet ugy a hogy ismersz. 
Annyit súghatok néked, hogy Felséges Urunk nagyon akarja hogy 
Házasodjam — néhányszor mondotta már eszt és leg előbb is ilj 
ki fejezessél: Sie machen mier ein[en] gefallen, wen Sie eine gute 
Wienerin heyrathen, gebén Sie mier, und Ihrem Vatterlande ja einen 
braven Sohn, wie Sie sind — bevor Sie aber die erste schritte 
hineinmachen, melden [Sie] es mier, den ich will, dass Sie eine brave 
gesittete gemahlin bekomen, was in Wien ein sellener Fali ist, und 
werde im foraus erkundigen lassen. Ezen soha el nem feleithető 
Atyai kegyelmes ki fejezések csupán néked önnön tudásodul szol
gáljanak. Azon esetbe ha olj szerencsés lehetnék, hogy a tisztelt 
Ház fel vészen engemet, én itten magam characteristikamrul Nagy 
Urak által tetethetek bizonyítást. ímhol szivemnek egész kinyilat
koztatása — a többit bizom Barácságodra, Jóságodra és Bölcsesé-
gedre, és nagy becsű Válaszodat nyughatatlanul várom. 

Kraft Zrínyi Miklós Histor. gemáhldjét austelungba tévén — 
jónak láttam hogy a nagyobb Bész a történetet tudja is, erre nézve 
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Hebebül Zrínyidet Németre fordítottam és Kraftnak dedicaltam — 
most van éppen nyomtatás alatt — fogok Néked is szolgálni. Élj 
boldogul és segicsd Boldogulhatására örökre 

Bécs SOdik Máj. 1825. 
tisztelő hív barátodat 

Cserey mpr. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M.-írod. Lev. 4r. 51. sz. V. köt.] 

4492. 

Kazinczy — Dulházy Mihálynak. 

Bizodalmas Drága Jó Uram Bibliothecárius Űr, t 
kedves barátom, 

Kérem az Urat alázatosan, méltóztassék azt, a' mit Comtesse 
Virginie a' lyányomnak küldeni fog, Vice Ispán Tek. Comáromy 
Urnák általadni és kifizettetni, hogy azt Mikóházáról vehessem, a' 
mi nekem könyebb, mint ha az Öcsém Szolgabíró Kraynik József 
Űr hozná-ki. 'S félek hogy ha Göncz Ruszkáról jő Zsenihez a' por
téka, az meg is ázhatik az úton. — Újra kérem az Urat, hogy 
Ő Nagyságánál a' Mélt. Grófnénál 's Comtesse Virzsininél, mentsen-ki 
búcsúzás nélkül történt eljövetelemért. Az Urnák magának nyugo
dalmat és örömeket kívánok, mint szíves és háládatos barátja. 
Rettenetesek az exsplósiók, és mind a' két résznek eggyeránytt 
kedvetlenek. Engedje az Ur nekem azt a' megjegyzést, hogy mikor 
bennünket az elkeseredések elkapnak, legokosabban teszünk, ha 
tüzünk szóba nem öltöztetik, és ha azt mondjuk magunknak, hogy 
a' szóba öltöztetés a' bajt csak nagyobbá teszi. Óhajtom, reménylem, 
sőt várom, hogy e' megjegyzést az Űr úgy veszi, mint szíves barát
jától illik. — Göncz Ruszkán szombaton Jun. 4d. 1825. 

Kivű l : 1 á Monsieur Monsieur Mich. de Dulházy. a Cassovie. 
Mélt. Gróf Dezsőffy József Űr házánál. 

[Eredetije a M," Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 5. sz.] 

1 1825—48. K. Fer. Levele. Jún. 4dikéró'l. 825. — Dulházy M. jegyzete. 
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4493. 

Cserey Miklós — Kazinczynak. 

Kedves Barátom ! 

Örvendem, hogy utóbbi Levelembe foglaltt kiejtéseimis hejbén-
hagyást tanáltak nállad. Valóban azt t a r t o m : Hogy bármi jóizü 
foglalatosságis élni a Nemzetnek a maga Törvény szerző jussával, 
s a köz jó szerént kovátsólgatni: mégis oltva [!] és mértékletesen 
kell bánni vélle.- Nints mindenkór ideje. Sokszór tanátsosabb úgy 
tenni, mintha elfelejtkeztünk volna rólla, mint önnön magunkat 
romlásunk eszközeivé tétetni. — A mit mások rontanak, alkalmatos 
üdőben megigazithattyuk; — a mit magunk, soha sem ! — De még
sem akarom azt mondani, hogy eine fogadjuk az alkalmatosságot, 
mikor élőnkbe adatik, leg felségesebb jussunk gyakorlására; hanem, 
hogy meg nézzük az üdőnek állását, és tsak olyan tárgyokba eresz
kedjünk, melyekben a jóra való egyetértés remélhető! — Illyennek 
tartom 1. a nevelés tárgyát. Ebben igazításokat tenni, 's olyan 
Nemzetséget készitni, mely aztis végre hajthassa, a mire műnket az 
üdő mivolta nem botsátott, — nemes, hasznos, és sükeres foglala
tosság. Ehez kevesen szóllanak, a tudósobbakon kivül, azok pedig a 
főbb pontokban megegyeznek. Ne Theologusokat kiványunk nevelni, 
hanem értelmes és jó lelkű Hazafiakot, a kik minden jóra alkal-
matosok legyenek, és szivböl-készek. 2 . A munkásságnak, szórgal-
matosságnak felélesztése, — akadályainak el hárítása, — és a keres
kedésnek evei öszve kaptsólt elé mozdítása; olyan tzél, melyben 
minden jó elmék meg egyeznek, s a melynek elérése energiát ád a 
Nemzetnek. Ez éppen olyan hasznos az Uralkodóra, mint reánk 
nézve ; —• tsak úgy aranyozzuk, hogy belé ne ütközzünk a Birodalom 
több országainak interesséjébe; — melyeknek élelme, a Természetnek 
hozzájok kevesebbé járult kedvezése miatt, tsupán ezektől függ. — 
Azoknak a Fabrikáknak a fel állítása, mellyek őket táplályák, nekünk 
bajosabb, nekik káros ! Mü arra nézzünk, hogy idegeny Birodalmokon 
nyerekedjünk; — az ők nyerességének meg szorítása nélkül. E töké
letesen lehetséges! — Egyebeket elmellőzve, a tsupa bór, mely a 
Német Tartományinknak tsekély hasznot hajt kívülről; a két Magyar 
Hazát Északról meg gazdagíthatná : tsak lennének navalis trans-
portusaink; — s töröltetnék el a bór-harmintzad, a két Magyar 
Haza és Gallitzia között! — Urunk nem vesztene, hanem nyerne 
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benne ; — mert a mit innen elengedne, túl (az Orosz ! Birodalom 
felől) a négy annyi bornak oda tojulása által háromszorosan viszsza 
nyerné. — Az első tárgyra nézve azt jegyzem m e g : hogy e Tudo
mányok terjesztésének a Nemzetiség gyarapításával kellene öszve 
kaptsóltatni ; — a Magyar Nyelvnek kellene a' hordozónak (vehicu-
lumnak) l enn i ! A Magyar Nemzetiség terjesztése, és erössitése, az 
Őrszágló Házunknak legsarkalatosabb interesséje; tsak látná á l t a l ; 
— mert az északi rengeteg erő rohanó félben áll, hogy műnket elborít
son, — és ezt a környülállást tsak az Északi Császárnak a miénkhez 
való személyes ragaszkodása takarja. — A mint ezek elhalnak, a 
rettentő következés születik ! — A mü elegybelegy Nemzetekből álló 
Monarchiánknak Consistentiáját tsak a papirroson álló alkalmak, és 
a Zsoldos Ármáda teszik ! Ezek a rendkívül való veszedelmekben 
elégtelenek, a Nemzeti energia kell azok ellen ! — Nemzeti lélek, — 
és ezt tsak a Magyar Nemzetben lehet alkotni. A Német Nemzet 
nagy és tisztelendő/ de, maga magától szerte szaggatva, az egységnek 
érzetét elvesztette ! — Mihent a Magyar Nemzetiség elhal (elhal 
pedig ha nem nevekedik), fel támad egy más Nemzet, mely most 
lábaink alatt van, a Tót! Ez Európában leg nagyobb kiterjedésű ! 
's akkor, mikor az életre, tökéletes Concentratiora, kapna, — az egész 
Német Nemzet sem birna vélle; mü pedig szóigáivá lennénk ! — Ez az a 
miért a Magyar Nemzetiséget terjeszteni és erössitni, minden köztünk 
lévő Tótot, Bátzot, Oláhot Magyarrá változtatni szükséges operatio. 

— De erre még talám nintsenek meg érve a nagyjaink. Hozzá szokván, 
hogy Nemzetiség nélkül, söt Nemzeti nyelvöknek tudása nélkülis, 
tiszteletben legyenek! arról, a mivel őket az Európa állása fenyegeti, 
álmodni sem tudnak. — Semmi ! Terjedjen az értelem, — terjedjen 
a Magyar nyelv, — terjedjen a jó erkölts, a jobb nevelés ál tal ; 
terjedjen az igyekezet és szórgalmatosság ; — majd önként születik 
az általlátás, — és a Nemzeti energia ! — Ezeket Neked irom, nem 
mások számára ; add tudtomra, ha tévelygésemet tapasztalod ! — 

Köszönöm tudósításodat. Mindég tulajdonod volt szemesen észre 
venni a kitsinység közt a nagyot, — és'szépen festeni. Ez is úgy 
van, — s észre vételeid élesek ! — Örvendem, hogy Bánfy Pállal 
megismerkedtél. — Szép eszű ember, s igen elmés. Nekem jó bará
tom. — Innen mit tudjak írni ? — Az élet gondja, a pénzetlenség 
miatt, elfogta az embereket. — Kiki tsak erről gondolkodik. — 
Ismertedé Tartlert, a Szász Nemzet Commessét? — Megholt. Nem 
közönséges férfiú volt, könyü elméje, szép tudománya, öregségébenis 



4494. Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. 1825. 35:-! 

kedves vidámsága, — s nyájos embersége, mindenekhez, betsben 
tartották. — Meg hólt. Más leszsz hejibe, de nem olyan. — Olyan 
most nem találtatik a Natióban. — Mü ujj Kórmányi-Tanáts-Urakat 
kaptunk. G. Lázár Lászlót, a Bánfy László Vejét, s az én előbbeni 
két feleségem Testvér Ötsjét; G. Telekit, a Posoni Teleki Sámuel 
fiát: — és a Szászok közül Wachsmannt , a Szebeni Provinciális 
Comissariust. — Az első tökéletesen ar ra termett ! — a másodikat 
nem ismeri Erdély, — a harmadik várakozhatott volna ! — Az adót 
kénszeritésekkel szedik fel. Némely helyeken a szegény adózó embert 
a Sertés-ólba dugják, — télben hideg vízzel öntözik, — ha privatus 
tselekedné, Crimen lenne ! titulo Aerarii elnézettetik, ignoráltatik! — 
Sajnállom hogy anyi bajod van a Sógoroddal. — — Segítsen ki az 
Isten minden bajodból. — Újj gyönyörűségem lesz újj leveledet 
venni, — látni hogy szereted barátodat 

Kolosváron 10a Junii 825. 

Cserei Miklóst mpr. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. Írod. Lev. 4r. 26. sz.] 

4494. 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. 
() Nagyságának. 

Tisztelt barátom, 

Útban lévén, és ret tenetes gondok köztt, megengedsz hogy 
röviden írok, 's körül sem nyírom levelemet. Kérlek, méltóztassál 
szóllani Bálintffyval. Ma 12. Jún. szörnyű jég méne el itt 
Toronyának ; félek hogy Bári szőlőd oda van megint. Olly nagy jég 
hulla mint eggy galamb tojás. Nekem a' vetésemnek eggy részét meg-
kémélte, a' másikban nagy kárt tett. Újság Ujhelyben semmi nincs. 
Ha a' Kurir XLIII. darabját olvastad, tudod, hogy Administrátorunk 
eggy Zelinka nevü ifjat a' Prímásnak ajánlani szándékozott. M á r i t t 
a z A d m i n i s t r a t o r l e v e l e , h o g y a' P r í m á s a z i f j a t 
e l f o g a d j a . — Élj szerencsésen és gondok 's teher nélkül. Ezt 
óhajtom mint magamnak. 

12. Jún . 1 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r. 33. sz.] 

1 T. Kazinczy Fer. Ur levele 
— Dulházy M. jegyzete. 

— Dátum nélkül — de azért Júniusban 1825. 

Kazinczy F. levelezése. XIX. ' 2 3 
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4495. 

Kazinczy — Dulházy Mihálynak. 

Bizodalmas Drága J ó Uram, Bibliothecárius Űr, 
kedves barátom, 

Miolta Kassáról haza jöttem, örökké útban vagyok. Harmad 
nap előtt bementem Ujhelybe, 's már ki kellé jönnöm, hogy ismét 
menjek 's feleségemmel. Az Urnák hozzám írt, 's Buszkai levelemre 
válaszoló Levelét itt vettem, 's azonnal felelek. Be fogom küldeni a' 
Praenumeránsok neveit mihelytt lehet, 's talán ezzel a' levéllel, 's 
a' pénzt mihelytt lehet ; most semmi pénzem ismét, mint mindég. 
A' Szirmay Antal Udv. Consil. Életét ú tamban dolgozom-ki, ha rá 
érek ; 's küldöm mingyárt, mihelytt kész lesz. — 'S ezt az Ur barát
ságos levelére. Most engedjen az Ur eggy kérést. 

Pro 28a Jun. nekem Majoros Executiót praefigáltata. Minek
utána 2000 fntot neki lefizettem, nem remélhetem e, hogy elvára
kozik addig míg Kázmért in via Appellatae Aug.ban vagy Septberben 
megnyerem? Én mindenütt kerestem pénzt, hogy Majorostól szaba
duljak, 's nem kaptam. Ha kaptam volna, ki volna fizetve. Bálintffy 
Úr engem azzal bíztata, hogy mindent teszen Majorossal, 's még 
eddig Majoros ugyan semmit nem teve ; mert hogy a' 2000 fntot per 
partes az az, két terminusban vette-fel, nem nagy dolog. Kérem 
Bálintffy Fiscális Urat atyja' barátságára, szolgáljon nekem e' részben. 
— Nincs bizonyosabb mint az hogy opponálok, és hogy az Opposi-
tionálisban triumphálok. Miért mondom ezt illy magamhoz bízva, 
nem. szükség előre tudatnom ; az a' perben mondatik-el. — Igy 
Majoros Ur elveszti az Oppositio által eb akasztott Executio' költségeit, 
's pénzéhez későbben j u t ; mert Kázméri perem Aug.ban revideáltatni 
fog. Ha rajtam Majoros Ur ezt a' szégyent elköveti, declarálom, hogy 
mindent elkövetek a' mit a' legigazságosabb bosszankodás tanácsolhat. 
Hogy én becsületesen bántam vele, mutatja az, hogy Parancsolatot 
nem. hozattam, 's azt fogok ha ke l l ; de külömben is van, a' mi 
Majoros Urnák keserves l ehe t ! 'S azt meg fogja érdemleni, ha sze
rencsétlen gyermekeimet 's házamat az Executio' gyalázatjától meg 
nem menti. Válasszon tehát, de én még eggyszer mondom, hogy azt 
megkeserüli. 

Az Urat Bibliothec. Urat kérem sok eszt. olta velem tapasz-
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taltatott barátságára, hogy tegye Bálintffy Ur által, a' mit lehet, és 
tudósítson ezen emberem által. 

A' Cicero nálam levő két Kötetét íme küldöm. A' többi köny
veket, Jenischt, a' Gyöngyöket, és 8 Hé bét még megtartottam. 

Ajánlom magamat barátságába. 
12. Jun. 1825. 

A' Majorosnak szolló levelet le nem pecsétlem. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 5. sz.] 

4496. 

Gr. Dessewffy József — Kazinczynak. 

Édes kedves Ferenczem ! 

Tisztemnek tar tom sietve megírni, mit hallott légyen Gróf Török-
nétől feleségem — ebből á l l : megkészült az eggyesség Gróf Erdődi 
György és sógorod között, amaz emennek hetvenezer Rftot Conv. 
pénzben fog ha t esztendő alatt fizetni — 10 ezerét ezen sommából 
már lefizetett, vagy legalább még ez idén lefog, mert ezen utolsó 
környülállást nem fogta-fel egészen Feleségem — akármint légyen, 
illik ezeket tudnod és általam, 's igazságos czéljaid szerént vélek 
úgy élned, nehogy Feleségemet compromittáld — Csókollak ezerszer 
minden hozzád tartozóiddal. , Minap megint eltűntél, pedig még 
Bibliotékámba reméltelek találni. Várja Minerva legkedves'bb Fijától 
az új ajándékot! 

Vale, Vale, Vale, 
hív Pipszed mpr. 

Kassa, Június 12ikén 1825. 

Kivűl: > á Monsieur Monsieur Francois de, Kazinczy Assesseur 
de plusieurs Comitats. (Tit.) p. Szinye — á Széphalom ou Kiss-
Bányácslca. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 33. sz.] 

1 A levél zárlatán kettétört piros pecsét. 
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4497. 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. 
Ujhely Június 21d. 1825. 

Tisztelt barátom, 

E' napokban eggy kisded Munkát kerestem könyveim között, 
's e' miat t fel kellé hánynom minden könyveimet. Eggy rakást külön 
raktam, hogy első alkalmatossággal neked küldhessem ajándékban, 
vagy inkább hogy a' Te sok jótéteményidet, a' mennyire erőm engedi, 
meghálálhassam. Sunt bona, sunt mala, sunt mediocria: de Biblio-
thecában nem lehet haszontalan könyv, 's a' kis könyv sokszor 
drágább becsű, mint a' vastag és nagy. Ide teszem czímjeiket. 
Ha kedvedet találhatnám, örvendenék szívesen. 

Itt küldöm a' Szirmay Biographiáját és valami igen jót Wielandból. 
Mit mondanak Szi rmayra? A' hol jót mondhatók róla, csak a' 
factumot mondom-el. Hogy pajkosságait emlegetem, az nem meg-
bántás. Ha mit szelídíteni tudsz rajta, tedd, 's köszönettel fogadom. 
De rendes, hogy nekem azt is balul vevék, a' mit az Első Fűzetben 
mondottam. Úgy legjobb semmit nem mondani. 

Reszketek, hogy Bálintffy boldogul e Majorossal. Azért küldöm 
emberemet, hogy hírt vehessek, mer t itt Jún. 28dika, midőn rám 
akarnak jönni. Bár a' Diéta haladna, hogy valaha revideáltathatnám a' 
pert. — ü Nagysága és Comtesse Virginie még talán nincsenek Kassán. 
Ha igen, jelentsd alázatos kézcsókomat. — Örökös tisztelettel maradok. 1 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 33. sz.] 

4498. 

Kazinczy — Dulházy Mihálynak. 
Újhely Június 21d. 1825. 

Bizodalmas Drága Jó Uram, Bibliothecárius Ur, 
érdemes barátom, 

Küldöm itt a1 Szirmay Antal Életét, Wielandból eggy lelkes 
Értekezést, Minervának ezeket — a' Mélt. Szilassy Ur Dictiójit pedig 

1 T. Kazinczy Fer. Ur levele — Jött Jun. 23d. 1825. — Dulházy M. 
jegyzete. 
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Ő Nagyságának eggy exemplárban, a' másikban HiblioLhee. Űrnak. 
A' Praenumeránsok neveit minap küldtem által a' fő Notar. Dókus 
Ur fel nem tört levelében. Bár a' pénzt is küldhetném ; de ezen hol
napban mindég azt kerestem, 's nem kaptam. Mihelytt lesz, fizetem 
nagy örömmel. 

Ezen emberemet azért küldöm hogy hírt vehessek, mire vitte 
Báüntffy Ur Majorost, 's elhalad e az engem rettegtető Executio 
vagy nem. Hogy tudhassam mihez tartani magamat, kérem az Urat 
Bibliothec. Urat, méltóztassék b i z o n y o s t írni. Ajánlom magamat 
becses szívességébe. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 5. sz.j 

4499. 

Cserey Farkas — Kazinczynak. 
Kedves Bará tom! 

Jun. 8kán költ becses Leveled nevezetessebb foglalattyára nézve 
illendő hálaadással köszönöm, hogy kérésemet oly szíves, egyenes 
készséggel teljesíteni kívántad; jelentem egyszersmint, hogy mind 
ezen Leveledbe ki jelentett környül álások, mind azokra nézve, miket 
az olta azon Háznak egyéb dolgairól leg bizonyossabb kutfőtűl értet
tem, teljes mértékbe olj el határozásra birtak, azon Házot minden 
eö gyönyörűségeibe hagyva, tölle távul maradni. 

B a r á t o m ! én előbb tudtam Németül, mint Magyarul, értebb 
koromba is belé tekintettem egy-két Német író munkáiba ; nékem 
Német nyelven irt Munkámot a Német külföld méltónak találta a ki 
nyomtatásra, és azt Németül bizonyossan jól tudók olvasták, olvassák a 
nélkül, hogy ki nevetnének — itten heljbe szinte minden héten több 
és oljkor 20 árkusokbul álló Német dolgozásaimot olvassák Német 
felsőbségek — irtam Tudományos és mind katonai, mind Civilis 
Hivatalos stílusba számtalanszor Németül, és igy ezen Nyelvet annyira 
birtokom erejébe lenni h iszem: hogy szükségtelennek találtam a 
Zrínyi fordítását Némettel elére közleni, és megvallom ha ilj kétsé-
geskedésedet elévé gyaníthattam volna, ugy nem fordítást, hanem 
eredeti Munkámot tut tam volna közre bocsátani. 

A B. Pali Attya nem az én, hanem az Igasság, a Haza, a 
Nemzet, a józan okosság és a Becsület Antagonistája, a minek Valósága a 
Fejedelem, a fő kormány előtt annyira tudva van, hogy nem régibe egy 
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fő, fő Uri, Udvari Méltóság egy nagy asztalnál közönségesen azt 
monda : soha egy halandó is az alcasztófát ugy meg nem érdemiette, 
mint B. P. — ezen fő Méltóság pedig nem fecsegni, hanem beszélni 
szokott, és igy nékem gyalázat volna egy B. P-t arra érdemetlennek 
nem tartani , hogy miatta csak egy perczentetig is epeszteném maga
mat, der im echtesten Sinn ein öffentlich gebrandtmarkter Schurke, 
ein betrüger, ein diebe ist. — B. László a volt Gub. Consiliarius 
becsülésre, tiszteletre méltó öreg Ur, de se Tudósnak, se Tudományos 
embernek, a ki őtet rég, és jól ismerem, nem valhatom. 

Igaz Sámuelnek Leveledet által adtam, Baikor Urat nagyon 
ritkán látom — meg látván, izenetedet meg mondom. Tégedet itt 
ölelhetni oly nagy gyönyörűségemnek tartom, mint örökre lehetni 

tisztelő, szerető hív barátod. 
Bécs 23dik Jun. 1825. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 51. sz. V. köt.] 

1-500. 

Gr. Dessewffy József — Kazinczynak. 
Édes szívből szeretett Barátom ! 

Vevém leveled — nem írod vetted é az enyímet, mellyben 
írok neked sub rosd, hogy Sógorod 70 ezer B. forint Gonv. pénzben 
megeggyezett Erdődivei. Örvendek néki, de még jobban örvendenék, 
ha ez a' szerencse igasságossá és érzékennyé tenné erántad. — Most, 
most vérzik az én szívem, hogy tehetetlen vagyok, és hogy Majoross 
ellen nem segíthetlek —• mindent elkövetett Dulházy és Bálintffy — 
alább fog következni Dulházy relátziója. 1 — Illyenkor boldogság a' 
studia literarum, quae adversis solatium ac perfugium praebent — 
engemet is várnak majd illyen bajok, ha így folyandanak az idők. 

A Ill-ik Kötetbe fogja nyomtattatni Dulházy a' mit hálával vett 
tőled, — mert a' másik Kötet már megtölt — Kedvet kezd találni 
Minerva minden pitzinykedő indúlatotskák ellenére. Használni fogom 
engedelmedet, és Szirmay Életében egynehány kis változásokat tenni, 
mellyekért nem fog ugyan kelleni pirulnom az igasság Isten Asszonya 
előtt ; azonban még is megoltalmazlak ellenségeid buta dühétől, vagy 
legalább meg foglak ójni azoknak szaporodásától. Csókollak köny-

1 Nincs meg. 
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veidért, de el nem fogadhatom, Te nekem legkissebb háládatossággal 
sem tartozol — ha pénzem lenne, megvenném, de nincs — én azt 
gondolom hogy azokat jól eladhatnád — ez is volna valami. Ugyan 
mit fog mondani a' posteritás a' mostani időkről és mostani embe
rekről — F a m a m Di Nostris hostibus illám. 

Szívből ömlött könyhullatások közt ölellek számtalanszor. 
Kassa, Jún. 24ikén 1825. 

hív Pipszedmpr. 
Vert.i 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 33. sz.] 

4501. 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. 

Űjhely Június 30d 1825 2 

Tisztelt barátom, 

Prof. Kézy Néked a'. Piron Verseivel kedveskedik. A' bohósá
gokon az eszes ember is neve t : de nem kell e azon nevetni, a' ki 
ennyi bohóság összefirkálásában lelhette gyönyörűségeit? — 

Majoros és az emberei r ám nem jövének. Örvendj szerencsé
men. Itt írok neki. — Pestről is írja a' Prókátorom Zsiday, hogy a' 
Sógorom 70 ezerben megeggyezett. Meglátom teszen e már valamelly 
lépést a' béke eránt, vagy arra kényszerít, hogy az a' g y a l á z a t o s 
per, melly világosan mutatja nem csak az ő t e s t v é r t e l e n s é g é t , 
mellyre talán van példa, de a' példa a' rútat nem mentheti , hanem 
az ő p e r j ú r i u m á t is, mellyet még a' gazemberek sem szeretnek 
magok felől tudatni, — a' Kir. Tábla 's a' Septemvirátus elébe 
vitessék. Bár szállaná-meg valaha a' Szent Lélek, "s érezné, melly 
kín az nekem, hogy neki kénytelen vagyok affélét szemére ve tn i ! 
Hogy az nekem irtóztatóan fáj, (az az ő kényszerítése) Te nekem 
bizonyosan hiszed: de megmutatám akkor midőn a' Sógorom' fele
ségét kértem hogy előzné-meg, 's Prókátorának levelet írtam, hogy 
visszavonom Replicámat, mihelytt ő azt fogja akarni,, a' mit kell. — 
Ajánlanám neki a' békét, de félek hogy az csak bosszantaná. És így 
hallgatok, 's nem ajánlom. 

1 A levélnek ez a fele nincs meg. 
3 T. Kazinczy Fer. Úr levele. Jött l a July 825. — Dulházy M. jegyzete. 
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Ha a' Kassaiak, kik ma és holnap itt az Országos vásárban 
kiürítik ládájikat, minap említett könyveimet elviszik, küldöm : de 
Dulházy conferálja minapi Listámmal, és ha valami elmaradt, tudósítson. 

Itt küldöm Igaznak a' M a i l á t h M a g y a r i s c h e S a g e n 
u n d M á r c h e n fordítását nyomtatás alá. Igaznak ajándékozom a' 
Manuscriptumot. 2000 ft. kárba ejtette Pánczél. Pénzem nincs, hogy 
Igazon segítsek. A' mit a' Munka kieresztésén nyer, légyen övé. 
Megérdemli mind úgy mint Nyelvünk 's Literatúránk barátja, mind 
úgy mint az enyém, hogy segítsem, 's teszem a' hogy lehet. — 
Méltóztassál a' nyalábot a dilizsánszra küldeni. Igaz fizet a' vitelért, 
nem én. Te tehát minden teher nélkül maradsz a' feladáskor. 

A' Szirmay Antal életében nem kerülhettem-el és nem kellé 
elkerülnöm a' keserűt is. De én Szirmaynak személyét igazán sze
rettem, Colosszáli nagyságát, kivált, az Archívum körűi tett szol
galatjában, csudálni eléggé nem tudom, 's örökké fogom hirdetni ; 
venális lelkét, gyávaságát, rettegését 's hiúságát (Cicero hozzá képest 
Gigászi erővel bírt) szánom, de nem dicsérhetem, 's minthogy elhall
gatni egészen nem vala szabad, minél szelídebben akarám meg
érinteni. Lágyíts, kérlek, mindent, de a' hogy becsületes embernek 
lágyítani szabad. Vagy hallgassak, vagy n e m i g a z a t ne mondjak. 

Tudom én alkalmasint Szécs Keresztúr mit veve rosszán a' 
Minerva első Kötetében. — A' Topolókai Szirmay Mihály Eperjesen 
lévén, közlém vele a' Szirmayház Genealógiai 's Históriai deductióját, 
mellyet kiadni fogok. Azért vittem Eperjesre, hogy közölhessem 
Szirmay Jánossal, a' Kerekrétivel. Az Pesten volt. Eggy fogadóban 
lévén Szirmay Mihállyal, oda adám neki, hogy tekintse-körűl, 's 
igazítson, bővítsen. Ez mutatni fogta azt Luzsinszkyakkal [!]. A' Szirmay 
Tamás Antal atyja Consil. Szirmay László felől ez a' jegyzés van 
[a] MSban : 

Atyja (András) ezt a' László fiját Erdődy Egri Püspöknek 
adta gyermekkorában azért, hogy legtompább eszű lévén 
ez minden gyermekei köztt, neveltessék Pápistának, % 
így szolgálatot kaphasson. 

Ezt én Szirmay Ádám volt Fő Nótárius szájából vettem, 's fel
jegyzettem, nem hogy kinyomtattassék (annyi eszem csak van hogy 
illyet ne akarjak), hanem hogy az emlékezet nálam és a kik MSomat 
olvasnák, fenn maradjon. — Bizonyosan ezt vevék nehezen a' Szécs 
Keresztúriak, 's azt hivén, hogy én az ő Szépatyjokat akarom nyom-
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tatásban prostituálni, á Minervában mondottak megfeddése által 
igyekeztek ettől elrettenteni. 

Itt semmi hír. •— Közelítek Archívumi foglalatosságom végé
hez, 's ez nem kis é r d e m e m lesz. Sok jót tanultam. 'S ha élek, én 
adom-ki m a g y a r u l , a' mit Szirmay Antal eléggé sokat hazudva, hol 
félelemből 's reménységből, hol hiúságból, 's magát mindég nagyítva, 
nem barátit mindég gyalázva, rosszul mondott. — Fő Nótáriusunk 
éjjel nappal dolgozik. A' két Vice Ispán itt nincs. — Matolay Bécsbe 
ment, és így csendességünk van. Az a' sok jóból és nemkevés rosszból 
gyúrt, eszes és valóságos r a p t u s o s (a' Magyar azt talán h a v a s 
nak mondja, mint a' német m o n d s ü e h t i g ) ember kész felforgatni 
mindent bosszújában hogy ő itt nagy nem lehet. Én személyére nem 
haragszom, de tetteire haragszom is nevetem is. Nem kellene neki 
felejteni, hogy mi, Gróf Dezsőffy Sám. Urnák minapi felszólalása 
szerint, A r i s t o c r a t á k vagyunk, és a' n o v u s h ó r a ó k a t csak 
úgy szeretjük, ha azt nem kell nekik emlékeztetve mondanunk, a' 
mit az öreg Bárczay Fer. Ur monda Pósa Gábornak: b—m lelkét, 
kentek miatt az ember Úr sem lehet. — Matolainak eggyik leg
nagyobb vétke az, hogy miatta gyanús leve sokak előtt maga a' 
szeretetre minden tekintetben olly igen igen méltó Báró Wécsey Pál is, 
kit én annyira tisztelek, hogy (ha Szemere Consiliárius elmellőztet
hetnék a' Diétára küldésben) Wécseyt küldenem V e l e d Diétára. 
Pedig én minden boldogságomat a' Calvin János egyedül idvezítő 
tanításaiban keresem, sőt találom. 

Újság, ha tudnillik igaz, a' mit Balásbázy János, ki most jön 
Pestről, a' Dókus Fő Nótárius Ur László napi Gratulánsai köztt beszállt. 
— Balásházy Jánosnak, a' Matolai nagy barátjának, azt beszédé 
Pesten Szirmay Ádám, hogy Püspök Csáky László Matolait szolga
latjából nehezteléssel eresztette-el. 

Nyeviczkei József Ur is Pestről jő. Azt mondja hogy a' Csá
szárné viselős, és ezért elhalad a' Diéta. Hogy a' Korona Örököst 
Mezőhegyesen megtapodta eggy vad ló, hallottad. Nem terhellek 
tehát elbeszéllésével. — Literárius újságom épen nincs. Teleki talán 
felhozza az Erd. Leveleket az Exámenre. — Élj szerencsésen, bol
dogul, gondok nélkül, örömmel, tisztelt szeretett barátom. 

Kolosi Ignácz itt vala e' napokban. Kevélykedett azon szeren
cséjével, hogy Ő Nagyságának körében még Téged is felejthetett, 
hogy Comtesse Virzsinít csudálta, fiaidon álmélkodott. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 33. sz.] 
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4502. 

Kazinczy — Dulházy Mihálynak. 
Dulházy Úrnak. 

Ujhely 30. Jun. 1825. 
Különös bízodalmú Drága Jó Uram Bibliothecárius Ur, 

nagy érdemű barátom, 

E' napokban, úgy hiszem, 100 fntot küldhetek Ellinger Űrnak. 
Épen most alkusszák Újhelyi házamat. Abból kiszakasztok annyit. 

A' Praenumeránsok neveit vagy elküldöttem, vagy ha itt maradt , 
fel keresem a' Fő Notar. Dókus Ur levelét, mellynek pecsétje mutatni 
fogja hogy felbontva nem volt. — Még eddig sok papirosaim köztt rá 
nem akadtam. Pedig már kerestem. Hiszen az ollyat az esztendő 
utolsó Kötetében szokta minden más adni. — 

Majoros elmaradt az embereivel. Itt hozzá eggy levél. Meg
érdemli szerencsétlenségét. Bár minden társa úgy járna. 

Nagyon kérem az Urat, méltóztassék Dilizsánszra tenni itt 
menő nyalábomat Igaz Úrhoz. Itt fizetni érette semmit sem kell. — 

De még van eggy kérésem! — A' Város-háza mellett a' nagy 
templom felé, (és így nem a' Soos Györgyé felé,) van eggy bolt, 
talán fejér cserepet árúinak ott. Abban tettem-fel én Űrnapja után 
a' B u s k Lotteriájára 30 fntot. 

Numerusaim ezek 109251 
74040 

akkor már csak eggy czédulája maradt volt, ! s jó lesz a' két penul-
timns számot az ő könyvében is megtekinteni. Eddig Kassán a' 
tudósítás, ki nyerte el Buskot és mi jutalmak még tétettek. Tudó
sítson az Ur megtekintvén a' Bécsből nyomtatva leküldeni szokott 
Laistrumot és a' Boltos-könyvet, hogy az e a' szám, a' mit ide írtam, 
melly két penultimus volt nála —• (mert czéduláim Széphalmon 
maradtak) nyertem e valamit, 's m i t ? Ha én kaptam-el Buskot, a' 
miről semmi kétségem nem lehet, úgy fogadja-meg az Űr Majorost 
Expressusnak, napjára tíz garasával, 's küldje-ki nekem a' hírt. Eggy 
fmdzsa kávét iszunk áldomásul a' Kávéházban, 's Majorost is meg
hívjuk rá. 

A' Wielandból fordított Értekezést ne nézze az Űr haszonta
lanságnak, 's kérem vegyék-fel. Nekünk magyaroknak is jó dolog az. 
Azután szóliok én. 
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Ujhely nyugtalanul várja a' Minerva második darabját. Ne nehez
teljen Ellinger. Szent Dávid Király Király is volt, Próféta is, és még 
nem tudom micsoda, még is hozzá nyúlt a' szent kenyérhez. Én sem 
Király nem vagyok, sem Próféta — hogy ne hát a' kezembe pecsét 
nélkül adott pénzhez ? 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. ír. 5. sz.] 

4503. 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. 
Tisztelt kedves barátom, 

A' Vásárosok itt hagyák a' könyveket, 's küldöm. Bár ügy 
találhatnád hogy ezen rongyok köztt van valami, a' mi haszonra 
lehet 's Bibliothecákban helyt kívánhat. — Nekünk hétfőn Gyűlésünk 
lesz. Akkorára beadom jelentésemet, hogy most már a' Juridicumo-
kon is keresztül estem. Még félesztendeig alig ha nem lesz dolgom 
az Archívumban. Többek köztt arra lesz gondom, hogy a' nevezete
sebb emberek subscriptiójikkal jegyzett leveleket összeköttessem. 
Erre kék papírosra lesz szükségem, hogy minden illy levél mellé 
eggy kék ív jöjjön, 's a' könyvet-forgató ezen kék levél által lássa, 
fordított e más suberiptióra. Kérem tehát Dulházy Urat, hogy ezen 
Nyugtató mellett szerezzen nekem eggy rizma Tiszolczi kék papirosát, 
arra vigyázván, hogy a' papiros minél testesebb legyen. — Paran
csolj, kérlek alázatosan, hogy Dulházy Ur tekintse-meg, a' Busk 
Loteriája hozott e valami nyereséget; az én Nróim ezek: 

109,251. és 740,40. 

most bizonyosabban írhatom, mint a' tegnapi csomóban, mert haza 
jöttem Újhelyből 's megtekintettem a' czédulákat. De Dulházy Ur 
megtekintse a' Bécsből leküldött nyomtatott Listát. 

Báró Wécsey Pál felől forró tisztelettel szóllék utolsó levelem
ben. A' tiszteletet még most sem vonom vissza; nem azt kell tisz
telnünk, a' ki erántunk jól van, hanem a' ki a' tiszteletet érdemli, 
ő pedig érdemli. De képzeld, mit kell nékem érzenem, ki a' más 
vétke miatt gyermekeimmel szenvedek, igazságtalanságot szenvedek, 
's Kidik esztendőre szenvedek, midőn azt hallom, hogy Wécsey Pál 
retteg hogy én pénzt ne kapjak, mert ha kapok, a' Sógorom oda van 
egészen. — Az ő szavaival élek. Tehát Wécsey Pál azt nem óhajtja 
hogy szenvedésimnek valaha már vége légyen, 's azt óhajtja, hogy 
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az én gyilkosom továbbá is gyilkolhasson. — Vedd ehhez magadat, a' 
ki mit tevéi érettem. Érezzd mennyire kell nekem tisztelni tégedet. 
— Árassza rád és házadra Isten m i n d e n áldásait. Ezért könyörgök. 

Széphalom Júl. 2d. 1825. 

Zseni eggy levelet íra Comtesse Virginienek, de nincs itthon, 
's nem akadhatunk reá. Tiszteljük, mind feleségem, mind én, mind 
Ö Nagyságát a' Méltós. Grófnét, mind a' Comtesst alázatos és hálás 
tisztelettel. 1 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 33. sz.] 

4504. 

Gr. Dessewffy József — Kazinczynak. 
Kassa, Júly 6ikán 1825. 

Édes Barátom ! 

Két Levelet í r tam Neked, soha sem írod, veszed* é levelemet, 
eggy szót sem írsz azon tudósítás felett, mellyet Neked Sógorodról 
adtam, hogy t. i. 70 ezer frt Conv. pénzért tractált Erdődivei, 10.000 ftot 
le is fizetett n e k i : a' többit 6 eszt. alatt fizeti le. Kár hogy elkül-
dötted a' Könyveket; megírtam hogy ajándékban el nem vehetem, 
pénzért szintúgy nem, mert nincs. 

Virginia nagyon sajnálja hogy Zseni levelét nem vette. — 
Kedvességre kezd kapni Minerva Dunántúl is — Guzmics, Kis, küld
tek munkákat. — Jó lenne ha szereznél dátumokat a' volt Egri 
Püspök Eszterházy Károly, a' Cancellarius Eszterházy Ferenez, a' 
volt Camerae Praeses Majláth, és a' volt Personális Majláth élet 
írására — ha ezeket a' Biographiákat írnád a' Minerva számára, még 
jobb volna — nekem rossz az egésségem, bajaim véghetetlenek. — 
Minerva Il-ik kötetje nem lessz alábbvaló az elsőnél. — Schmidegg 
nagyon neheztel rád Szirmay Antal miatt, — védelmeztelek. Bio-
graphiád csak a' 3ik Negyedbe jöhet, mert minekelőtte küldted, meg
volt már telve a Il-ik. 

Ne keseredjél el, mert Vécsey Pál . nem gondolja meg mindég, 
mit beszéli; nem rossz a' szíve, de még érni kell az ifm embernek 
— hányszor történik meg rajtunk is, kik az 50t meghaladtuk, hogy 

1 T. Kazinczy Fer. Úr levele. Jött Széphalomról Júly 3ikán 1825. — Dul
házy M. jegyzete. 
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ollyanokat mondunk, minden rossz szándék nélkül, miket mások 
rossz néven vesznek. — Én megvallom, kértelek volna, hadnád ki 
Szirmayról azt, a' miért annyi ember neheztel reád, ha csak meg
álmodhat tam volna is a' sok nehezteléseket, ezentúl őrzőbb angyalod 
leszek, reméllvén hasonló őrzésedet rám nézve. 

Vive et vale. Non si nunc male, et olim sic erit — vivite 
fortes, fortiaque adversis opponite pectora rebus, nunc vino pellite 
curas, cras ingens iterabimus aequor. — A' majd két ezer esztendős 
vigasztaló érzette, mint lesz az embereknek mindenkor szükségük 
vígasztalásaira. 

hív Pipszedmpr. 
Vert.i 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r. 33. sz.] 

4505. 

Gr. Dessewffy József és Dulházy Mihály — Kazinczynak. 

Kassa, Júl. 13ikán 1825. 

Édes Ferenczem! 

Gyermekeim' unszolására, ha nem ingyen adod, hanem eladod 
könyveidet, megveszem belőllök e' következendőket: 

Tom. 

J u s t u s z Lipsiusz Taci tuszszá t 1 
Calepinuszt 1 
Bonfiniuszt 1 
Ade lung N é m e t Dic tz ionár iumjá t 4 
Ranzanus t 1 
Rembus Cardina l leveleit 1 
Wör te rbuc l i der Buchdrucke re i und Schrift-

giesserei 2 
Blotz , G a r t e n k u n s t 4 
Oeuvres de Gresset 2 
E l emen ta r e Bniversa le to t ius Generis humani 

a lphabe tum 1 
Jus t i f ica t ion de J J . Rousseau ou Mémoires de 

Madame de W a r e n s 1 
Ze i t -Gedich te v. J a c o b Schweitzer 1 

Summa 20 

1 A levél másik fele hiányzik. 
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Nem lévén pénzem, a' jövő élettermésből, ha a' jég el nem 
veri (mert éppen most jön a' hír hogy Mádi szőlőimet elverte) 
kívánságod szerint az életnek azon nemében, a' mint kívánni fogod, 
élettel megfogom fizetni; de úgy, ne te, a' mint mondja Cicero: 
pudor subrusticus deterreat, és magadnak barátságból és szerénség-
ből [!] kárt ne tégy — valóban nem tudom, miért szégyellenénk a' 
szegénységet ? mikor az közönséges, és csak a' mértékben van a' 
külömbség, és alkalmasint minél emberségesebb és érdemesebb ember 
most valaki, annál szegényebb; — midőn végtére, a' becsületes szor
galom és fáradozás útján tellyességgel nem lehet boldogulni. 

Ma érkeztek a' sok hírek a' sok reduktziókról, mind a' mili-
táris, mind a' civilis Státusban — eggy egészen rongyos ruhában két 
három lyukat béakarnak foldozgatni szöszszel, ez is jó ugyan egy
nehány esztendőre; — de majd ismét kiszakad a' ruha, a' hol 
béfoldoztatott, a' hol pedig nem, megmarad a' ringy-rongy, és még 
jobban elfog rongyollódni : ha egészen új ruháról nem gondolkoznak. 
A' Diétát bizonyosnak mondják, kételkedem, "s nem is óhajtom ez 
idén ; mer t maga csak a' koronázás még jobban elfogja szegényíteni 
az Országot és a' hivalkodókat, kiknek olly nagy számok hazánkban. 

Én két hét olta nagyon rosszul vagyok — nem tudom mi 
bajom — gyomrom, eszem, szívem, eggyszerre 's eggyformán, elgyen
gült — nagy betegség közelgete felém — erős természetem 's az 
orvos valamennyire elhárította, de még igen gyenge vagyok, mi 
csuda, ha a' sok gond és aggodalom elébb öl-el Tégedet is, engemet 
is mint külömben az idő elölne ? ! 

Vale. 
Esedezzél az egeknél, tartson meg, mer t szükséges még életem 

gyermekeimnek — 
íme eggy Levél Gróf Telekihez; add Néki által, látni fogod 

Pa takon; öleld helyettem is. 
hív Pipszedmpr. 

E' napokban jelenik meg a' Il-ik Negyed a' Minervából. Küld 
el, ha megvan, haladék nélkül ezen expreszszusszal Birckenstock Epi-
táphiumát Sándor Leopold felett. 1795ben vagy 1796ban jelent meg. 
Nem tudom ki vette el tőlem, elveszett, és a' gondolatlan, halasztó 
Ellinger nem tudta megszerezni. Kérlek, szerezd meg Patakon, ha 
nincs-meg, és küld-el azonnal — csak ez hátráltatja a' Minerva Ibik 
Negyedje' megjelenését. Kassán tellyességgel senkinél sem lehet meg
kapni. Szerezd meg" okvetetlenül. — • 
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Tekintetes Úr ! 

Részemről nem tudok ez úttal szíves tiszteletemnél egyebet 
írni. — Grófom 0 Nagysága hagyja nékem, külömben én is igen nagyon 
kérném a' T. Urat, ne hogy ezen expreszszus a' Gons. Birckenstock 
Epitáphiuma nélkül térjen vissza — nagyon nagyon esedezem ' hát, 
méltóztassék szép kéréseinknek engedni 's azt teljesíteni — ha maga 
nem bírná a' T. Űr, talán meglesz vagy a' Collegiómnak, vagy vala-
mellyiknek a' Professzor Urak közzül. — A' Ií-ik Negyed Minerva 
18 árkusból fog állani, és így kettővel szaporíttatik, ez ís az oka hogy 
25-ik előtt alig lessz készen hamarább, de Grófom Ő Nagysága 18-ikba 
vagy még 17-ikbe Sz. Mihályra megy, a' hol 20-ikig vendégül várja gróf 
Teleky Ő Nagyságát, a' Pataki Curátort, azért óhajtaná ezen expresz-
szusnak, a : Birckenstock Consil. Epitáphiumával való hová hamarább 
lehető vissza érkezését, hogy ennek segedelmével 16-ikig a' Sándor 
Leopold volt Palatínus Biographiáját elkészíttethesse, kinek a' képjét 
Igaz Űr Bécsből már elküldötte. — Jó volt e a' kék papiros? — 
T. Dókus Űr megküldte Ellingernek az előfizetők neveit, 's azt í r á : 
hogy a' pénzt a' napokban a' T. Űr is beküldi. Ellingernek írt, ő 
közié vélem a' Levelet, de én ezen tárgyban nem kaptam levelet, a' 
mint írni méltóztaték a' T. Ür. 

A' Gróf Ő Nga valóban elgyengült — de jobban lesz. — 
A' megmaradt könyvekkel mit tegyünk ? eladjam é, 's hogy ? 's mi 
áron ? ? — Grófom Ő Nga a' megmaradtakat nem akarja — tehát 
én conscribálom kétszer, és az eggyik Conscriptzióját kiküldőm a' 
T. Űrhöz 's méltóztassék osztán megírni, mitévő legyek azokkal? 

Örökös tisztelettel maradok 
a' Ts. Űr alázatos hív szolgája 

Dulházy Mihály mk. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 33. sz.] 

4506. 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. 
Széphalom Júl. löd. 1825. 

Tisztelt kedves barátom, 

Ha itt nem találtam volna tegnap estve leveledet, ma már 
indulna levelem, hogy lássam, mennyire vala igaz az a' rettentő 
hír, hogy i n h i d e g b e estél. Elrettent annak hallására Gróf Teleki; 
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a' Superintendens, Vay Ábr., a' Szabolcsiak, és minden, a' ki azt 
tőlem hétfőn és kedden Patakon hallá. 'S kivált a' Szabolcsiak, a' 
kik kimondák, hogy ők ugyan Téged Zemplénynek engedni" nem 
fognak, mert nekik nincs más senki a' Pápisták közzül. Pálfit gyű
lölik, utálják, haragszanak rá. Melléd, a' mint vettem észre, Bónis 
Sámuelt készítik. Az nem volna rossz. De sajnálom a' tiszteletre 
méltó Pálffit; derék ember, tudós ember, nemes lelkű ember ; : s 
íme olly dolgok miatt, a' mit [!] sem ő, sem más nem hiszen, gyűlől-
ségbe jutott. — Édes barátom, csak Matolaihoz illik magát az effé
lékkel gyűlőlségbe hozni; de mikor eggy Pálffy, eggy Wécsey Pál, 
eggy Gróf Dezsőffy József van gyanúban, már akkor fáj a' szívem, és 
bosszankodom. Vannak gonosz emberek, kik az illyenben keresnek 
gonoszságoknak védelmet és ürügyet. Tudván ezt, legjobb semmibe 
nem keveredni a' mi a' gyanút támaszthatja. Wécseynek eggy szava 
el nem oltja többé a' gyanút. Az azon való felakadás, hogy a' 
Kálvin. Szilassy, : s a' Kálv. Zemplény, a' Kálv. templomban is híva 
segédre a' Szent Lelket, téged gyanúba nem vett; de sajnálja min
den, hogy némellyek azt mondhatják, hogy Te is hajiasz azok felé, 
a' kik a' közjót és az igazságot a' magok igazságtalan czéljoknak 
feláldozzák. Ciceró hajlott elfogadni a' Caesar ajánlatát, mert szé
gyenlett eggy révben lenni Clódiusszal. Ha engem Pápistának hív
nának, a' hogy Kálvinistának hívnak, én protestálnék szóval is, 
cselekedettel is, hogy én Matolaival nem tartok, a' ki eléggé gon
dolatlan némelly szavaival oda juttatni magát, hogy Zemplényben 
ugyan soha többé bizodalmat nem nyér, akármit csinál; 's neki nem 
marad egyéb hátra, hanem az, hogy furiosus Antiprotestans légyen, 
's legalább az hlyekkel tekintesse magát nagynak. Látván némelly 
dolgokat, a' miket papiroson nem írhatok, (szóval elmondanám) én 
magam is furiosus Protestáns vagyok. Mi existálunk, 's törvény 
mellett existálunk. Mi jusa van tehát másnak bántani bennünket, 
hogy existálunk? hogy a' mi templomunkban hívunk segédre Szent 
Lelket, holott mi a' n e m m i t e m p l o m b a n is hívtuk a z t ? Fáj 
a' becsületes embernek, ha Mntatik; fáj, ha a' nemes lelkű Catho-
licust, mint eggy Gróf Dezsőffy József, gyanúba vétetni látja; fáj, 
hogy midőn eggyeknek kellene lennünk, vastag bolondságok és bolond 
gaz emberek rést keresnek : s találhatnak, bennünket két részre 
vonni; rs a' hol eggyetértésnek, békességnek kellene lenni, ott 
zavart csinálnak. Két tisztelt nyavalyást nevezhetnék, a' ki mellett 
szégyen lenni, és káros azon felül. 
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Ezen polgári szakadásban mind a' Gath. mind a' Protest. leg
jobban tenné, ha a' maga cultusát tiszteletben tartja — az Szent 
kötelesség, — de külömben óvná magát mindentől, a' mi úgy jöhetne 
ki, mint az ellenfél' vagy bántása vagy gyűlölése. B. W[écsey] Pál 
bizonyosan nemes lelkű és tiszta fejű, 's szeretetre-méltó ember; 
de v á d o l t a a' Protestánsokat, mert vádakat hallott Matolaitól és 
a' Matolai társától ' s társaitól. Matolainak szájából és tollából hal-
Iánk gondolatlan 's álmélkodást érdemlő tetteit, szavai t ; Wécsey 
társa, barátja Matolainak és a' Matolai társainak. Menjen most, és 
lássa mit nyér ezután. Édes barátom, ha ismét akad valami, a' mi 
neked panaszosan jelentetik a' Matolaiánusok által, nagyon kérlek, 
's nem magadért kérlek, a' ki előttem soha sem veszthetsz, hanem 
a' köz jó ' nevében kérlek, szóllj velem, és ne óllyanokkal a' kik 
szavadat meg nem érthetnék. Én ezt a' polgári tüzet nem gerjesztem, 
hanem oltogatom. Piarista Prof. Szakálas ü r megjelene Patakon 
látni a' Collégiumot és Bibliothecát. Én vezetém-fel Telekihez, a' 
Superintendenshez, az asztalnál Telekinek, a' Superintendensnek és 
Szakálasnak az egésségéért ittam, és csak e' há romnak ; 's a' har
madiknak megköszöntem, hogy megjelenése is bizodalmat, szeretetet 
mutat hozzánk. Excellenter viselé magát ez a' Pap, és ha minden 
így viselné, jó volna. Szomszédja az asztalnál valamit monda, a' 
min Szakálos [!] látá, hogy ez benne nem az E m b e r t , hanem 
a' P á p i s t a P a p o t nézé; Is ezt m o n d a : Minek az, U r a m ? N o n 
s u m e g o t a 1 i s — az az, a' millyennek a' Prédikátor gondola. 
Hlyen kellene sok, 's nem volna ba j ; midőn más még gyúlaszt-
gatja a' bolondokat. — Nem kell nékem Téged sem a' tiszta gon
dolkozásra, sem a' szent érzésekre, sem a' bölcs magad viseletére 
kérnem, annyival inkább nem kell tanítanom, ipse docendus : de el 
kellé mondanom, hogy még neked is kell némelly cselekedetedet 
magyaráznom, mert jobbnak néznek mint Wécseyt, de még is tar
tanak tőled. Bettenetes gaz idők! 

Az illyenre k á r a ' tintát vesztegetni; de szükség vala tudatnom 
Veled, mik esnek. Sok Tégedet és Wécseyt kíván Dietai Követnek: 
sok Szemerét és Soos Pált. — Bár Veled lehetnék, hogy elmond
jam a' mit tudok, hallok, gyanítok. 

Leveled, és a' Bibliothecáriushoz írt levelem, hogy küldje, ha 
van, Birkenstockot, eddig Patakon van. Most ott nagy a' zűrzavar. 
Kiki haza takarodik. Sok a' Vendég. Sok a' dolog. Nem hiszem 

Kazinczy F. levelezése. XIX. 24 
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hogy a' Bibliothecárius ma rá érjen a' könyvet kikeresni, ha van 
is. Emberedet tehát visszaeresztem. Elküldöm, ha hoznak. Ha 
nem veszed é napokban levelemet, vedd jeléül, hogy 
nincs. Mihelytt leveledet vettem, minden csomóimat végig hány
tam, tegnap estve is, éjjel is, ma reggel is. Nálam az nincs és nem 
is volt. A' mit Birkenstock Friedrichre írt, azt küldöm, noha arra 
m o s t szükséged nincs. 

Könyveimet nem azért küldém, hogy megvedd, vagy eladd. 
Nem, hanem hogy Bibliothecádat gazdagítsam, a' mint tőlem kitelik, 
így küldék eggyszer eggy kis, másszor eggy nagy ládával ajándékban 
Gancellárius Telekinek, 's az elfogadta ajándékomat, noha ő nekem 
eggy babot sem adott soha. — Gróf Dezsőffy József, a' ki nekem 
olly sokat adott, ezen, nekem csaknem haszontalan lomjaimat 
elfogadni nem akar ja ! — Értelek. De kérlek, fogadd-el, minden 
vonogatás nélkül. Én megmutat tam hogy leérni is tudok tőled. — 
Mihelytt haza szabadulhatok, és rá-érek, keresztül megyek köny
veimen, és újra küldök eggy csomót. Neked Bibliotheeád v a n : nekem 
az nincs, mert nem lehet. Illő tehát hogy az olly könyvek, a' mikre 
nincs szükségem, nálad álljanak, nem a' tieid, hanem Bibliothecádé, 
legyenek. 

Teleki nagy rakás könyvvel ajándékozá-meg a' Pataki Biblio-
thecát. Nagy tisztelettel nézem a' H e y n e Virgiliusának azon részét, 
mellynek nyomtatott lapjaira Heyne maga tevé azon igazításokat és 
bővítéseket, a' mikkel az újabb kiadást akará tétetni. Ismerem a' 
Heyne kezét. 

Palóczi Fő Notár. Patakra azt a' hírt hozá, hogy két Rege
mentünk új Proprietáriusokat kapot t ; az eggyike ezeknek B. Splényi 
Ignátz, a' második 

G o t t o r p , K r o n p r i n z v o n S c h w e d e n ; 

így oda a' Bernadotte fija, 's a' l e g i t i m i t á s aligha tüzet nem 
támaszt északban. 

Vay Ábr. ott vala. A' Borsodiak alig tudnak eszméletre jutni. 
Hic vir, hic est, tibi quem promitti audisti. Tiszttársai szeretik és 
rettegik. Irtóztató kemény és a' legnagyobb mértékben jó minden 
eránt. A' Szolgabírák repülnek teljesíteni a' mit hágy, és bizony 
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csudát érdemel a' m i t 1 hagy. Vasárnap virradtakor ment ki rende
lése, hogy a' Prédikátorok virradta után (az az minél elébb) tartsák 
a' cultust igen kurtán, 's a' nép azonnal oszoljon keresni a' gyilkos 
tolvajt; 's akkor nap vagy más nap elfogattak a' nem tudom hány 
esztendő olta hajházott gonosztevők. Legesküdtebb ellenségei, Puki 
István és Ragályi István a* volt Vice Ispán, most legnagyobb 
magasztalóji lettek. Ragályi István feljár a' Gyűlésekre, Sedriákra, 
elébb olly szándékkal, hogy kitolóját, valahol lehet, csipkedje; most 
azt beszélli, hogy bár 10 esztendő előtt adott volna illy férjfmak 
helyet; Vayt fijának fogadta, Vay őtet atyjának, 's olly barátok, a' 
m i l l y e n ellenségek voltak. Ha Vayhoz semmi közöm nem volna 
is, örvendenék rajta. 

Ha Diéta lesz, ő ott lesz, "s látni fogod mit csinál. Borsod 
imádja mind őtet, mind Fő Ispánját, kit valóban imádni kell. Elhűl
tem Restaurationális Beszédén. — 

Bodó mondja hogy Rhédey eggy hét olta betegen fekszik 
Beregszászban; Bodó is ágyban lelte. — Rhédey restaurálni fog még 
,1 úliusban vagy Augustusban. — Nagyon megszerettette magá t ; a' 
mint megjövendölém. Neki csak ez az útja van hátra. A' rossz világ 
azt mondja, hogy természete bizonyosan r e c u r r á l n i fog, akár
mint kezdi a' Neronis quinquenniumot. 

Zsiday Sándor Pesti Prókátorommal tegnapelőtt Patakon valék. 
Bizonyossá teve, hogy Aspermont Mária úgy transigált a' Sógorom
mal, hogy ki nem lesz fizetve, ha feleségem és Delvóné neki Nyug
tatót nem adnak, hogy excontentálva vannak a' Wécsey Susána 
successiója eránt, mellyet Ónodba tett a feleségem nagyatyja. Minapi 
leveledben nem érted miért nem feleltem eggy czikkeryedre. Akarva 
te t tem azt, 's tudhatod miért. Most sem szóltok. Szóllanék szóval. 
De sorsom részvételét úgy köszöntem Neked, mint tőlem illik. 
A' Kázméri Executio után sem. leszek gazdag: de addig koldus 
vagyok. Élj boldogul, gondok nélkül, teljes örömben. Ezt kérem 
Istentől, magadnak, a' Mélt. Grófnénak, gyermekeidnek. 1 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 33. sz.] 

1 Az eredetiben tollhiba: a? mi. 
2 T. Kazinczy Úr levele. Jött Júl. 17ikén 1825. — Dulházy M. jegyzete. 

24* 
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4507. 

Kazinczy — Dulházy Mihálynak. 

15. Jul . 1825. 

Patakra á' Fő Curátornak is, a' Professoroknak is, Bónis 
Sámuel Urnák is írván, : s azonfelül a' Mélt. Grófnak eggy igen 
hosszú levelet, úgy ki vagyok fáradva, hogy ez rövid lesz. De az 
Ur barátsággal kiment értté. Tudja az Ur hogy érzem én, m e n n y i -
v e 1 tartozom az Urnák. 

Nem reménylem hogy Patakon Bírkensloek legyen. Kicsiny 
a1 munka, 's az illyen hamar elvesz. Nehéz rá akadni. Ha lesz 
Patakon, expressusom viszi. 

A' kék papiros jobb lehelne: de ennek is vehetem hasznát 
az Archívumban. 

A' könyveket, ha Ő Nagysága elfogadni nem akarta is, az Ur 
rakja-be a' Bibliothecába mint a' Gróféit. Szinte neheztelek, hogy 
Ő Nagysága csak kérdést is teve erántok. Hogy elmúljon nehezte-
lésem, az Ur segítsen elfogadásokkal. — 

Ellingernek én tartozom, 's fizetem mihelytt pénzem akad. 
A' Dókus levelét fel nem törve küldöm-által mihelytt rá akadok. 
A' Praenumeransok neveit nem az első, nem a' második, hanem az 
u t o l s ó Kötetbe szokás rakni. 

Ajánlom magamat barátságába. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. hoci. Lev. 4r. 5. sz.| 

4508. 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. 

Tisztelt kedves barátom, 

Patakon nem találtatik a' Birkenstock lapidáris írása Sándor 
Leopold Főherczegre. Ha megtaláltatott volna, teljesítettem volna 
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ígéretemet, 48 óra alatt azután hogy embered tőlem visszatért, 
vetted volna. — 

Balásházy János Ur ma olvasta-fel előttem a' mit a' Spanyoljuh 
tartásról írt. Én úgy hiszem, hogy azt Minerva örömmel veheti-fel. 

Dókus Fő-Notárius Ur mondja, hogy Ellinger is, Dulházy Ur 
is sürgetgetik. Ha engemet sürgetnének, nem venném balul, mert 
nálam van a' pénz, "s Fő-Notárius Ur, a' ki Minerváért a' mások 
nevében fizetett a' maga erszényéből, nem érdemli a' bántást. Én 
bizonyosan leteszem mihelytt lesz, 's kevés napok múlva küldök 
Ellingernek 50 fntot, de most nincs. Summum jus summa injuria. 
A' ki valami illyenhez kezd, készen légyen valami kedvetlenséget 
szenvedni. 

Consil. Szemere Urat régen nem láttam, sem levelét nem 
hallottam, sem hírt felőle nem ve t tem; V. Ispán Szögyéni Urnái 
tegnap ebédeltem a' Kir. Tábla Assessorával Mélt. Bori Úrral. Kép
zeled, édes barátom, hogy most minden a' Diaeta felől szóll. Kik 
legyenek Követeink, arról szó nincs. Téged minden jó kíván. Consil. 
Szemere Úr mihelytt vette a' Regálist, mingyárt leíratta azt, 's által-
küldé Fő-Notárius Urnák, hogy tudathassa mindennel. A' tegnapi 
posta Administrátorunktól ' is hoza eggy levelet Consil. Szemeréhez. 
Kiküldék utána, felbontatlanul. Mindnyájan úgy hisszük, hogy az 
Administrator abban határozza-meg a' Gyűlés napját. Akkor maga 
is jelen lesz. 

Én épen ma estem keresztül az Archívum Juridicum' részén. 
A' Politicumon már ezelőtt. De még rettenetes sok a' munkám 
benne. Isten tudja, mikor rekesztem-be. Tegnap akadtam a' Can-
celláriának azon parancsolatjára, hogy az Ipad meghalálozván, a' 
Vármegye tegyen rendelést, hogy jószágaidban kár ne essék. Expe-
diáltatott a' parancs mingyárt más nap 1798. Septemb. löd. Fasc. 
147. Nro 41 , Mikor illyenre akadok, nem felejtem, hogy ahhoz Neked 
közöd van. 

Literáriumokra nem igen érek. Szalluszt és az Erdélyi Levelek 
még sem készek egészen. Ponori Thewrewk mult postán külde sok 
igazításokat, bővítéseket, de a' mellyeknek alig veszem hasznokat. 
Mélt. Szilasy Urat fogom kérni, hogy vigye-fel. Mert Bécsben kell 
kiállaniok a' Censúrát. 

Hírünk épen semmi. Fogadd-el újabb szíves, forró, hálás tisz
teletemet. Ő Nagyságának a' Méltós. Grófnénak alázatos tisztelettel 
csókolom kezeit, úgy Comtesse Virzsininek is. Fiaidat csókolom. Élj 
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szerencsésen, hasonlíthatatlan férjfiu, 's adja Isten, hogy magadra 
új fényt ragaszthass, hogy Auréled csudálhasson. — Ujhely Július 
23d. 1825.1 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 5. sz.] 

4509. 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. 

Újhely Augustus elsőjén 1825. 2 

Tisztelt, kedves barátom, 

Tegnap valamit kellé keresnem rettenetes sokaságú papiro
saimban, 's behozatám azokat, 's a' Birkenstock által dolgozott 
Sándor Nádorunk' Epitáphiumát eggy magam által összevarrt Kéz-
irati Csomóban találom. Nem emlékezni nem vétek, mert az nem 
a k a r á s Munkája. És mégis vádlottam magamat, hogy emlékeze
tem' hibája miatt nem volt teljesítve parancsod. ímhol, édes barátom, 
talán méltónak látod, hogy a' latint a' Minerva 3dik Füzetében fel
vetéssel. Sok okok tanácsolják. Kicsiny a' Munka, 's ki bírja ? így 
örökké fogja bírni a' Nemzet. 

Ez a' soknemű gond engem alkalmatlanná teszen mindenre. 
Bár csak az Archívumon eshetnem által becsülettel. Sem gazdasá
gomhoz, sem gyermekim' neveléséhez nem láthatok, 's feleségemtől, 
gyermekimtől távol kell lennem. Meddig é lhetek? 's ezt is ellopjam 
e magamtól 's tő lök? 

Fő Nótárius Ur nálad lesz, 's beszéli a' dolgokról. Mind 
Zemplény óhajt, mind Szabolcs; 's kit is óhajthatna méltóbban. De 
mint szabad embereknél kell, az akarás szabad, 's sok vagy rossz, 
vagy dolgot nem értő, sok hiu, vagy titkos czélú, szeretne rontani. 
Báró Wécsey Pállal e' napokban ebédeltem. Szabadon szólla ő is, 
én is. A' Pastorálét emlegette, 's annak ismersz, a' ki annak a' mit 
hallottam, g o n o s z h a s z n á t venni soha nem fogom. Zemplényből 
sokat lehetne küldeni; hála Istennek itt jók vágynak. De illik e 
Vallás felől tüzeskedni? Nec nominetur in Vobis! ezt monda Szent 

1 T. Kazinczy Fer. Ur levele Ujhelyből Kassára. Jött Juliusz 26ikán 1825. 
a T. Kazinczy Fer. Úr levele. Jött Aug. másodikán 1825. - Dulházy M. 

jegyzetei. 
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Pál, W[écsey] is tele van a' Kálvin fijai ellen panasszal. Nem jobb 
volna e nem panaszkodni, 's nem nagyítani a' tüzet, hanem oltani. 
Az utolsó Rest auratiókor mindenfelé ment a' panasz a' Püspökökhöz, 
hogy Zemplény készül a' Catholicusok ellen. Itt vala a' sok Pap, 's 
azt vállá, hogy több moderatióval lehetetlen bánni. Mi, a' kik a l ó l 
vagyunk, nem f e l ü l , nem csuda ha viczkándozunk, de minek érez
teti erejét az erős ? Almásy, kit én soha nem láttam, kinek kereszt
nevét sem tudom, azt hirdeté Egerben, hogy ha Kálvinista, Hajdúvá 
sem kell tenni. Borsodban visszaadák, "s jól tették. Csak hogy ott 
nem a' Kálvinisták tették ezt. Ha valamit, azt méltóztassál nekem 
elhinni, hogy nagyon sajnálom, hogy Wéesey a' Vallás miat t hozza 
magát kedvetlenségbe olíyaknál, a' kiknek semmi Vallások, de a' 
Vallás mellett lángolnak, 's ollyak miatt, a 1 kiknek semmi Vallások, 
de nem állhatván bosszút egyébben, ezt feszegetik. A' mi kedves 
Szögyénink buzgó Pápista, és őtet még is minden Kalv. szereti ; 
nem bánt mást, 's eszesbb, mint hogy a' darázsi ingerelje. Én rosszul 
leszek belé, ha az illy haszontalanságot hallom. 

Szenvedem a' szükséget, nézem hogy a' Sógorom hogy nem 
gondol a' testvérével, 's örvend hogy a' Diaeta késlelteti dolgaimat; 
csudálkozom, midőn eggy nemeslelkű ember az én gyilkosomért 
retteg. De emberi dolgok! 's mindennapiak! 

Kérem Istent, hogy egésséged álljon teljesen helyre. Teleki 
még Patakon vette leveledet. 

Ajánj kegyességébe Ő Nagyságának, kit a' mai asztalnál is 
érdeme szerint magasztaltam, 's melegen. Melly ház nép! 

örök tisztelőd 
Kazinczy Ferenczmpr. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 33. sz.] 

4510. 

Kazinczy — Guzmics Izidornak, 

Guzmicsnak Kazinczyja 
szíves tiszteletét. 

Édes barátom, Pöröm a' Sógorom ellen Május 30d. kezdetét 
vette ; most Pestre kell vala indulnom, de közbe jött a' Diéta 's így 
útam vagy Novemberre haladt, vagy Januáriusra. Meg vagyok tehát 
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fosztva azon örömtől, hogy megláthassalak. Nem szükség monda
nom, hogy azt melly igen fájlalom. Az a' bizonytalanság, hogy a' 
Diéta lesz e, vagy nem, napról napra halasztatá velem az írást ; 's 
így történt hogy egészen elnémultam. 

A' Sógorom keményszívűsége öldököl. Még most is űzi gonosz 
játékait. Nem első példa hogy az Isten' legnemesebb teremtése 
magához egészen hasonlatlan fiat hagy. De képzelheted mint akaszt-el, 
mint ront. Nagy kín eggy atyának, midőn gyermekit látja szenvedni. 
Maga kevélyen szenved, midőn azt szenvedi a' mit nem kellene. 

Én Febr. olta mindég itt 'vagyok. Nem zaklatnak, de a' becsület' 
érzése nógat, hogy végezzem-el a' munkát valaha. Készen vagyok 
mind a' két Levéltárral, tudnillik a' Politicummal is, a' Juridicum-
mal is. Tízezer pernél több ment keresztül kezemen. Az én dolgom 
csak az volt, hogy tekintsem-meg, megvan e, 's minden hozzá tar
tozó Actájival, 's ott van e a'hol lennie kell. De kezemben lévén 
eggyszer, a' mi az Emberbarátot és a' kiiniveltetés' vizsgálóját érde
kelhette, nem műlasztám-el megtekinteni. Osztozz érzésimben, 's 
mondd magadnak, mit kellé érzenem hlyeket olvasván : 

Fascic. 370. Nro 33. Jósef (Mariae) ex P[ossessi]one Szomotor 
oriundae, Criminis Magiae accusatae, atque ad torturam, postea etiam 
rogum damnatae. Frocessus Criminalis Anno 1704. 

Inquisitio, seu potius fassio cruciatibus tor túráé elicita, in qua 
Kondásiana aliqua, in Megyaszó, se artificia strigum exercuisse, in 
tortura, et post torturam, asserit. Vidit procul dubio innocens strix, 
se in manus amentium incidisse. Quaesitor vecors in suo scripto 
nec nomen mulieris, nec locum habitationis adjecit, imo fassionem 
hanc ne subseripsit cjuidem. — Anno 1731. 

Joannes Sebők ob blasphemias contra Mariam etiam Theresiam 
effutitas, utut testes asseruerint, eum mente fuisse alienata, manu 
carnificis mortuus est, extracta prius lingua. — Anno 1 7 7 0 ! ! ! 

Maria Szíjártó, uxor Cauponis Tolcsven. apud quam tres Poloni 
occisi sunt, cum crimen hoc probari contra eam nequeat, ipsa vero, 
toleratis primis tribus tortúráé gradibus, nihil fateatur, ulterioribus 
tortúráé gradibus subjiei praecipitur. — 1747. 

Mulier Judaica, quod pudenda viri, qui de patibulo decidit, 
absciderit, et domum deportavit. Inquisitio (nem sült rá) 1770. 

Criminis bestialitalis reus (illyen és infanticida akkor sok; 
miért?) capite plectendus, ac postea cum vitulo comburendus. 

N. N. gratiam vitae a Majest. obtinet, ad perferendos m e d i i 
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anni careeres danmatus. 1776. — Barátom, érdemié e ez, hogy 
halál mondassék rá ? 's ember így gondol e e m b e r életével ? Bíró e 
az il lyen? 

N. N. Ecelesiae B. Cath. S. Patakién. Aedituus, fur sacrilegus. 
1763. 

N. N. ob defectum rationis in bigamiam incidens. 1759. 
Hricz Molnár voluntarii homicidae ad instantiam cujusdam 

virginis aníe pronunciationem Capitalis sententiae eundem sibi pro 
vitae socio expetentis, ab ordinaria poena absoluti 1724. — És így 
a' talán rút lyány elvételét is büntetésnek nézek a' Bírák. — Én ezen 
1552dik esztendőn kezdődő és 1777ig menő Criminális pereket elmél
kedve tekintettem végig, 's Bíró a' Törvényszékekben lenni szeretek, 
noha az species carnificinae. Én irtózom, ok nélkül büntetni, 's a' 
blasphemiákat csak b o l o n d , t i s z t e l e t l e n és az embert még 
inkább eldühílő dolognak nézem. Sok azt mondja, hogy irtóztatóan 
kell büntetni, mert Istent bánt. _ Lehet e Istent bán tan i? — 
Azt mondják, hogy isten azt is megkövezni parancsolta, a' ki a' 
felebarátját bolondnak monda ; : s így hijába prédikálok. — Szeretném 
ha az Urakon kezdenék a' büntetést, vagy a' bolond szót bolond 
szónak néznék és phrásisnak. 

De midőn Sodomiákat, bestialitásokat, gyilkosságot, gyujtogatást, 
gyermekülést büntetének, nagy számban, Zemplénynek 40 rabja volt. 
Most 150 van, 's több. Honnan ez a' rossz, 's nem kellene e szí
vünkre venni az emberiség' j avá t ? Én tudnék eggy módot. America 
hasznát veszi. 

Bele csömörölvén ezen Munkába, tudománybeli foglalatossá-
gimhoz térek : Hazám' tör téneteihez; Szalluszthoz ; Erdélyi Leveleim
hez ; mellyeket miolta a' Censúra Bécsben megengedé kieresztését, 
két ízben dolgoztam újra, 's Májusban a' Gróf Mailáth Magyarisehe 
Sagen und Márchen-jeit lefordítám, 's Igaznak küldém, adja-ki, ha 
tetszik. Azok jól vágynak beszéllve, 's ártatlan gyermekes szellemük
kel kedveltetik magokat. Práyt [!] olvasom Martinúzira, ki előtt lelkem 
térdre szokott ömleni, 's csudálkozom Práyon, hogy az Epistolae 
Procerum' Kiadója úgy ítélhet. De beszéllé nekem Schwartner, hogy 
neki a' Gedan/censtricheJcet is megtiltották a' 2dik Kiadásban, Gener-
sich pedig panaszlá, hogy Históriája textusába ollyakat szúrtak, a' 
miktől ő irtózik, 's kénytelen vala palám publice -protestálni. Werbőczy 
nekem Gracchusz. Melly gaz Nagyokkal volt neki baja, 's a' hazá
nak. De merjen ám valaki Martintíziról és Werbőcziről jól szóllani 
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Én merek. : S ez nem a' Gensúra vétke, (az én Erdélyi Leveleim 
nem sokat panaszolkodhatnak) hanem a' Censoroké. — Theokritodat 
még sem olvastam végig : de ha nem szeretnélek is, ha gyűlölnélek 
is, szeretném azt. Gyönyörű ! 's hadd mondják azok a' sovány, és 
érteni sem tudó emberek, a' mit akarnak. Azzal nem kell gondolni. 
A' ki megvénült a' más tanításaiban, a' másoknak parancsolgatásá-
ban, és a' kit még is, nec deus mensa, dea nec dignata cubili — 
ugyan hogy bánthatna az Téged, hogy az veled is érezteti {elsőbb
ségét. — Mondjad Szedernek, hogy régen szeretem: miolta pedig 
utóbbi leveledből tudom, hogy őtet Révai szerette, és Horvát István, 
még inkább, 's nem czimboraságból. Ölellek, édes barátom, forró 
szeretettel. Ujhely, Aug. elsőjén 1825. 

Az elhatalmazott gonosznak nagy kútfeje a' papiros pénz és a' 
fogyó pénz; másik kútfeje, hogy az alsók büntetést nem rettegni látják 
a' Nagyokat. A' Káté erről nem teszen. Más szereket, kíván az idő. — 

[Eredetije a sz. Benedek-rend pannonhalmi könyvtárában.] 

4511 . 

Gr. Dessewffy József — Kazinczynak. 

Kassa, Aug. 7ikén 1825. 
Édes kedves Barátom ! 

Egynehány nap előtt érkezett meg Dókus levele, melly nálad 
volt, a' Praenumeránsok' lisztájával. Dókus igen szép lelkű ember, 
igaz barátod — nagyon becsülöm és szeretem őtet, senkivel sem 
mennék szívesebben a' Diaetára — azt lehet róla m o n d a n i : tu non 
corpus eras sine pectore — nála kezet fogott a' szív az észszel és 
tudománnyal. Bár sok Dókus lenne Magyar Országban — gondold 
meg csak, lefizetett helyetted 100 ftot, a' többit is megígérte, ha 
igen sokáig tar tanának szorúltságaid. 

Engem a' Diéta jó hátra lök megint, mer t akár választ vala-
melly Vármegye akár nem, megyek, feleségemmel és gyermekeimmel. 
Feleségem még nem látta attyafijait, miólta férjnél van — pedig 
mind azok, mind ők, kívánkoznak látni eggymást, és látni gyerme
keit. — Én csak abból a' Vármegyéből megyek Követnek, melly 
engem a' nélkül, hogy a' Gyűlésben legyek, és a' nélkül hogy az 
Instruktzióba személyes és nyilvános befolyásom legyen, legelébb 
választ első Követnek — ez büszkeség, de fontos okaim vannak rá — 
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non egoistico, sed patriotico respectu — nem fogok neheztelni, ha 
nem választanak is — hazámat úgy fogom szeretni mint eddig — a' 
Felső Táblához megyek, és nem fogom elmúlatni mind azt a' jót 
tenni a' Hazámnak, a' mit tehetek. Feleségemet minden esetre vissza 
fogom küldeni gyermekeivel eggyütt, kivévén Auréliust, Oct. közepe felé 
Sz. Mihályra vagy Olysóra. — Csak az Isten jobb egésséget adna ! 
zúgnak mindég füleim, de jobban leszek, ha új médiumba, új svérába 
által teszem magamat . 

A' híres Angyalffyt, kiről igen derék emberektől igen jó tudó
sításokat vevék, gazdasági Directoromnak fogadtam-fel, némelly régibb 
jó Tisztjeim mellé. — Nagyobbá akarom vinni a' Spanyol-juh 
tenyésztetést — ez, ha áldozatokkal is, hihetőképpen, ki fog rövid 
idő alatt ragadni adósságaimból. — A' köz környülállások kívánták-
meg ezt az új elszánást, új elhatározást, és új Combinátiót, eggy 
esztendőre kötöttem vele, mert minden esetre kell gondolkozni, mind 
neki, mind nekem — reméllem össze fogunk férni, mert minden 
tekintetben, észre is, tudományra is, és szívre nézve is kimívelt 
embernek látszik — azomban az idő nyilatkoztat-ki mindent és 
minden oldalról. 

Rendes a' megbotránkoztatás azon egyenességemen, mellynél 
fogva bátorkodtam megeggyezni [!] a' V. Ispány előtt, hogy furcsa 
ugyan azon egy Szentlelket, eggy azon nap, két külön templomban 
segítségül hívni — én jó czélból tet tem ezt a' megjegyzést, mer t 
szintúgy esmérem a' Pápista, mint a' Fanaticus Reformátusokat — 
tudtam én, hogy ez így történt Gr. Eszterházy alatt is, de Gróf 
Eszterházy Catholikus volt, és Zemplénnek a' Reformatio olta, az a z : 
Ferdinánd vagy Rudolf olta, nem volt Protestáns kormányozója — 
éppen az, a' mit némellyek legnagyobb politikának tartottak, hogy 
t. i. a : Constitutzió említése nélkül a' Monarchia magasztaltassék 
egy predikátzióban, és éppen a' Ref. templomban, legkevésbbé volt 
politika; és pedig éppen azért, mert alkalmatosságot adott a' Cath. 
papoknak a' politikát által látni — nem úgy kellett volna cselekedni, 
habito respectu eorum, quae acciderunt ; hanem eggy okos Catholikus 
pappal kellett volna a' Pápista templomban eggy ollyan kirekesztőleg 
Monarchika Orátziót elmondatni, Ő Felsége magasztalásával; hogy 
nem csak minden vallásbeli külömbség nélkül választja a' Vármegye 
kormányozóit, hanem, hogy olly szerencsés volt a' választott sze
mélyre nézve is ezen maga választásában, melly választáson minden 
vallásbeli méltán és okkal örvendhet — hoc posterius fuisset et 
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verum et politicum — ha másod ízben jött volna el Szilassy, akkor 
lehetett volna a' három külön Templomban is hívni segítségül a' 
Szentlelket. A' praecedált Monarchika Orátzió a' Pápista templomban 
paralizálta volna pápista papjainkat. Be kár, hogy némelly emberek 
csupa gyanúból vannak össze fűzve, nem akarják tellyességgel a' jó 
és okos embereket megesmérni és a' magok belátásának keskeny 
mértékét a' messzebb látók gondolatjaira és mind emberi, mind 
hazafiúi érzéseikre akarják alkalmaztatni. Be szerencsétlen ember 
lennék én, ha engem a' magam lelki esméretére és czéllyaimnak nemes
sége az efféle subsumptziók felett nem vigasztalna ! a' kik közelebbről 
esmérnek, és a' részrehajlatlanabb posteritas megfogják vallani, hogy 
én minden politikus és minden religiosus fanatiszmusztól egész éle
temben távol valék. — Csókollak ezerszer. Te esmérsz, és ez több 
mint ha 10,000 akár Kálvinista, akár Pápista esmérne. 

Vale animae dimidium meae ! 
Tuus Pipszmpr. 

Sajnállom, hogy Vécsey magát depopularizálja, Matolay pedig 
gyűlölteti; azomban, noha pártjokat nem fogom, még sem merem 
őket kárhoztatni minekelőtte bizonyos legyek vétkeikről, mer t a' hol 
még felőlem is gyanakodnak, ott ugyan nagy mértékben kell ural
kodni a' pletykaságnak. Igaz az, a' mit én mindég mondtam, hogy 
nincsen talán az Országban pletykásabb Vármegye Zemplénnél ! — 
Be kár annyi szép lélekerőket nem a' köz eggyezésre, hanem gya
núkra és bizodalmatlanságok terjesztésére fordítani. Multa non debent 
intelligi,aliadissimulari,nonnulla enim nonnisi interpretatione fiunt mala. 

Próbáltad e Sógorodat az ólta meghívni az eggyességre miólta 
szerencsés kötést t ő n ? ha most se puhul, duris genuit te cautibus 
horrens Caucasus, Hyrcanaeque admorunt ubera tygres. — Felesé
gednek kezeit csókolom, gyermekeidet ölelem. — Nagyon nagyon 
köszönöm Birckenstockot ; bé fog teljesedni tanácsod. — A' más 
két darabot is köszönöm. Élly szerencsésen, Bibliothékám' nemes 
gazdagítója — de majd ha rám kerülhet a' sor, Te se légy kegyetlen 
az elfogadásban. — Sub rosa mondom : Aurélius, vagy Dulházy, 
vagy eggyszer az eggyik, eggyszer a' másik, fogják, rapiálni a' jövő 
Diaeta titkos pragmatica hisztóriáját — le nem fekszünk, míg az elélt 
napnak hisztóriája nem lészen ledictálva. — Felette concentrale és 
tömötten lészen az írva, és minden legkissebb részrehajlás nélkül. Vale! 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 33. sz.] 



4512. Kazinczy — E. Wécsey Pálnak. 1825, 881 

4512. 

Kazinczy - B. Wécsey Pálnak. 

In dem Augenblick erhalte ich die Nachricht, dass Abauj den 
V. Gespann Comáromy und Vitéz, Torna den V. Gespann Ragályi 
Ábrahám und Gráf Georg Andrásy, Sáros die zwey Vice Gespánne 
zu Landtags Ablegaten erwáhlt habe. Hieronym Berzeviczy erhált 
wáhrend der Abwesenheit der zwey V. Gespanne das Authenticum, 
welches mir bedenklich dünkt. Es ist nicht gut, wenn man Féder 
und Siegel in eine Hand ablegt. — 

Morgen früh erhalten wir wohl Nachricht über die Wahl in 
Szabolcs und Borsod. Erhalte ich etwas, so will ich es mir für 
Pflieht anrechnen, sie Ihnen mein Herr Báron mitzutheilen. 

Mit aller Verehrung beharre ich 
Ew. Hochwohlgeboren 
In Eile den l l t . Aug. 1825. 

unterthanigster Diener 
Kazinczy Ferenczmpr. 

Borsod wollte Vay und Notair Palóczy senden. Der Ober-
gespann bat seine Freunde, ihn nicht zu compromittiren. Ich wollte, 
dass wir endlich einmal aufhörlen zu wissen, wer zu welcher Herde 
gehört. Da aber Beligionen auch als Corpora Politica betrachtet 
werden können u. sollen, so muss man freylich auch darauf sehn, 
wer welche Farbe trágt. Mir wird aber übel, wenn ich sehe, dass 
ein Kopf wie Hr. v. Matolay, sich in diese gehássige Sache mischt, 
und das Feuer noch grösser macht, u. eben dadurch Ursache ist, 
dass man ehrwürdige Mánner mit gehássigen Augen sieht, et vicém 
pro vice zurückgibt. Soll man edle und brauchbare Menschen wegen 
einer Sache, welche Hrn v. Matolay das ist was sie seyn soll, in 
die Lage setzen, dass sie das Gute nicht machen können, was sie 
gewiss thun würden ? Das ist ein Hochverrath wider die gute Sache. 
Wer Unrecht hat, er sey Schüler Roms oder Calvins, hat Unrecht; 
man hat wenig Kopf nöthig, um das einzusehn. Übrigens bin ich 
der Meinung, die Sallust so schön vortrágt: Bey erlittenen Unbilden 
trift [!] der Argwohn, dass er Ungerechtigkeit ausgeübt, den, der 
s t á r k e r ist. Wir verderben uns durch diesen fatálén, ja lácher-
lichen Antagonismus, und mir scheint nur der ehrwürdig, der frey 

i 
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davon, diesen Antagonismus nicht nur nicht anschürt, sondern ihn 
zu löschen trachtet. — Vergeben Sie mir diese unerwartete Erklá-
rung; sie ist die Folge von unserm neulichen Text. Bey der letzten 
Restauration sagte ein Bothgürtel in meiner Gegenwart: Wir kamen 
hieher geschreckt dass die Protestaníen die Unsrigen gánzlich aus-
schliessen wollen; und wir gehn mit dem Zeugniss weg, dass sie 
sich über alle Erwartung bescheiden und gerecht benommen habén. 
— Auch in andern Fállen habén die Protestanten ein áhnliches 
bewiesen, wiewohl die and re Parthei schon desperirt war. Tritt 
aber ein Almásy auch hier auf, und sagt: H a j d ú n a k s e m , ha 
Kálvinista, so gratulire ich, wenn man ihn weise macht. — Nehmen 
Sie mein Herr Báron diese meine Áusserungen als Zeichen meines 
granzenlosen Vertrauens und Hochachtung an. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 27. sz.] 

4513. 

Cserey Miklós — Kazinczynak. 

Kedves Bará tom! 

Tudjuk hogy nádatok Ország Gyűlése lesz, de hogy a Coro-
natión kivül mi lészen annak tárgya, nem tudjuk. Némelyek azt 
beszedik hogy az Insurrectio megváltása lenne a fő tárgy. Azt 
megváltani haszontalanis volna, mert a Hazának utolsó szükségbeli 
védelme a megváltás utánis elé kerülhet, — alatsonyságis volna, 
mert attól a szent kötelességtől magunkat megmenteni akarni ' tellyes 
gyávaságunkat árulná el, — veszedelmesis, mert a szolgai adózásra 
útot nyitna, — lehetetlenis, mert a velünk született kötelességet 
nem lehet le vetkezni. — Felsem teszem hogy erre a Magyar 
Ország Statussai reá hajoljanak. Következhetik mindazonáltal ebből 
a propositióból egy olyan tárgya a tanátskozásnak, a mely igasságos, 
diszes, és a Nemzethez méltó, — a Királyi Háznak pedig hasznos. 
Ez, a Nemességnek olyan olyan 1 állapotba való helyheztetése, hogy 
a szükség esetében mind a Királyát, mind magát az ellenség ellen 
foganatosán oltalmazhassa. Meg kell vallani hogy mostani üdőben a 
fegyverben és serénységben előre nem gyakorlott Insurgensi Sereg 

1 Az eredetiben is kétszer. 
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a maga kötelességének megnem felelhet. Illő tehát, igasságos, és 
szükséges, a Nemességnek vélle-született kötelességét lehetségessé 
tenni végbe vitelére, és foganatossá tenni tzélyára nézve: — az az, 
Hazai Nemes Ezeredeket állitani fel, Capitulatio szerént, mellyek 
magok költségeken (a Capitulatio esztendein alól és fejül lévők 
segedelmével) készittessenek békesség idein a veszedelem esetére. 
Ennek elmellőzése valaha végső pusztulásunkat okozhatná. — Ez az 
én gondolatom. — Jaj annak a Nemzetnek, melyet tsak megbérelt 
karok oltalmazhatnak! 

Egyébaránt: elég tárgya volna az Ország tanátskozásának még 
ezen fejülis. A Mezei gazdaságnak és a Kereskedésnek fejebb eme
lésére kellene munkálódni. Meg lehet ez a több Tartományok 
rövidsége nélkülis. — Ők meg előztek műnket a Culturában s az 
Industriaban, előttünk maradnak továbrais, tsak meg ne állyanak. — 
A Nemzeti nyelvetis bé kellene már valahára hozni, mind a Katonai 
mind a Hazai dolgokba, — és a Tudományok terjesztéséről, — s 
az Ifiuság jobb neveléséről gondoskodni. — Teleki, a kit a minap 
esketénk fel, azt állittya hogy Felséges Urunk ezt az Ország Gyű
lését a Gravamenek orvoslására akarja fordítani. Szent és ditsőséges 
feltétel, ha úgy van! —-

Kérlek tudósíts a Tű elmétek járásáról, és hogy a Ns Vár
megyék milyen férfiakat választanak Követeknek, — s minemű 
Instruetiókat adnak nekik. Maradtam 

igaz barátod 
Cserei Miklósmpr. 

Kolosváron 13a Aug. 825. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r. 26. sz.] 

4514. 

Kazinczy — B. Wécsey Pálnak. 

Verehrter Báron, 

Mit allén Gefühlen des innigsten Banks schliesse ieh das 
empfangene B l a t t 1 hier bey. Diese V o r s i c h t G o t t e s , worüber 

1 A levélhez van mellékelve egy kis, mintegy 32-ed rész papírdarab, a 
melyen Kazinczy András arczképe kezdetleges tollrajzban látható; a rajz mellett 
e szók olvashatók: Kazinczy András 1801. Novemberben. •— Szabad kézzel. K. F, 
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es frohlockt, káme mir áusserst unwillkommen, wenn die Nachricht 
glaublich wáre. Auch das Zusarnmenrücken des MiHtairs in die 
Nahe des Landtags vermag mich nicht zu schrecken. Unsere Begie-
rung seheut sich Spektakel Európa zu gebén, und ist viel zu edel, 
als dass sie auf die Gefangenehmung der Deputirten absehen könnte, 
wozu man auch so viele Regimenter nicht nöthig habén würde. 
Die Dignitát des Monarchen fordert Pracht. — Ich habe Ihren 
Befehl befolgt: aber ich glaubte nichts zu thun, was mir Ihren 
Unwillen zuziehn könnte, wenn ich das Blatt einigen, mit denen 
ich zusammenkam, vorlas. 

Átok fogta-meg a' Magyart, hogy az soha eggyütt nem tart, 
sagen Sie verehrter Báron. Ich klage darüber nicht. Gedanken und 
Gefühle sind zollfrey, und bey welcher Nation aller Zeiten war es 
nicht so wie bey uns. Bey freyen Menschen sollen Meinungen und 
Gefühle und Art zu denken frey seyn. Freylich wünsehe ich, wie 
Sie, und wie jeder andre, verehrter Báron, dass auch andre wahr, 
zutráglich, nothwendig fmden sollten, was mir als solches erscheint: 
aber ha t es denn die Natúr unweise gethan, dass sie uns nicht in 
dasselbe Modell goss? Toleranter sollten wir gegen andre seyn, und 

/ den, der mehr seinen Gefühlen u. seiner Überzeugung als anderer 
' Eingebungen folgt, als einen Menschen von Character schátzen. Nur 

das wünschte ich, dass jeder seine Gefühle und Überzeugung vor 
Augen hátte, und nicht Nebenabsichten. Ich denke hier nicht auf 
Religiose Ansichten und Gefühle, von denen nicht einmal eine Rede 
seyn sollte, sondern darüber, wie wir wechselseitig unsere Hand-
lungen in politischen Dingen beurtheilen. Ich glaube Ihnen nichts 
unangenehmes zu thun, wenn ich Sie, mein Herr Báron, zum Bei-
spiel nehme. Dieses zeigt von Vertrauen, und dieses empfiehlt bey 
einem Mann, wie Sie sind, mehr, als Besorgnisse und Ausweichungen, 
und ich bin überzeugt, Sie werden gewiss nicht glauben, als hát te 
ich die Rohheit, Ihnen unter dem Schein von Complimenten, Stiche 
oder doch Harszelirungen beyzubringen. — Zum Beispiel a lsó: Sie 
gingen mit Ötvös dem Excell. nicht um, Szemere erzahlte mir, er 
und Szulyovszki, seyen táglich mit ihm gewesen, ja sie erzáhlten 
mir vieles, was ich nicht erwartet habe. Ich meines Theils kann 
weder Ihr Betragen, noch das Betragen dieser tadeln, wenn ich das 
auch thun dürfte. Das eine mag besser seyn, als das andre, aber 
auch dieses ist keine Sünde. Krieger sind im Kampfe Feinde: habén 
sie die Waffen abgelegt, so zeigen sie sich wenigstens Verachtung 
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nicht ; wenn hinwider auch das nicht übel ist, wenn man einem 
Menschen der unserer Achtung unwürdig ist, Achtung versagt. — 
Ich nehme mich zum Beispiel, und bringe das vor, um mir selbst 
Bechnung über mich abzulegen. Ich konnte den verstorb. Lónyai 
nie leiden! n ie ! Ich verachtete, verabscheute seine Handlungen, 
wahrend dass er noch V. Gespann war. Aber hat denn dieser eitle, 
leichte, sehr oft unmoralische Mensch nicht auch herrliche Seiten 
gehabt ? W a r er bey seinem unertraglichen, laeherliehen Stolz nicht 
auch artig, und wohlwollend, manchesmal edel? Seine Küsse aus 
Stolz, die er als Gnaden ausgetheilt, verschwendet, sogar wieder 
den eingeführten Ton ausgetheilt, die achtete ich für das, für was 
sie geachtet werden sollen, und ware ich nicht mit ihm verwandt 
gewesen, ich hátte sein g n a d i g e s Bátyám Uram für eine Kránkung 
angesehn. Als er starb, hat te er sogar den Beifall eines Grafen 
Dezsőffy, nicht w e i l e r s t a r b , sondern weil er e x i t u c i v i s 
war. Einen andern Lónyai, der aber nicht Lónyai heisst, u. der ohne 
Lónyais bessere Seiten seine Fehler und Verbrechen in einem 
m a s s i v e r n Grad besitzt, liebe ich, wie Sie. Bücken muss man 
sich vor bősen Menschen, und ihnen Achtung erweisen nicht : aber 
die Mischungen sind unendlich verschieden, wie Grade in Tugenden 
u. Lastern. 

Wie es zwischen der legislativen und executiven Gewalt 
abgetheilt werden s o 111 e, ist etwas ganz anders als wie diese 
zwey abgetheilt s i n d . — A e q u a l e g e i n t e r P r i n c i p e m e t 
P o p u 1 u m sagt das Gesetz". — Ich habe nichts mehr nöthig, als 
diesen Gegenstand auf Ihr verehrtes Schreiben zu berühren. 

W a s Hrn. v. Matolay anbetrift, so wage ich mich auf mein 
Gewissen zu berufen, dass ich ihn um sehr viele seiner edlen 
Handlungen beneide, dass ich seinen Kopf wie sein Herz schátze: 
aber die zwey Fálle, von denen die Rede ist, können doch nicht 
entschuldigt werden. Ein vernünftiger Mensch setzt sich darüber 
hinaus, u. ist geneigt sie für die Ausbrüche seiner Laune, denen er 
noch mehr wie andere ausgesetzt ist, und seines exaeerbirten 
Gemüths zuzuschreiben. Aber versetzen wir die Scene nach Irland, 
und stellen wir uns vor, diese unglaubliche Allegation hátte ein 
protestant. Sachwalter in dem Process eines Katholiken aufgesetzt,-
und ein reformirter hát te in London einem Katholiken in die Augelj."" 
gesagt, er habe nicht Muth mit einem Kathol. in einem Zimmer zu 
schlafen — was würden Sie selbst, mein Herr Báron, mit állani 

Kazinczy F. levelezése. XIX. 25 \ £ 
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Ihren Geiste, der über Thorheiten hinaus ist, darüber sagen ? Darura 
sagte ich in meinem vorigen Brief, es ist etwas ganz anders, wenn 
jemand aus der schwáchern Parthie sich solche Ausbrüche erlaubt, 
als wenn man so was aus der stárkern Parthie hört. Bessere 
Menschen hat ten die Pflichten, dass sie andern mit ihrem Licht 
vorangehn, und die ungerechtesten, unvernünftigsten aller Gehássig-
keiten die es gebén kann, nicht aufreitzen, sondern löschen trachteten. 
— Nun sind wir durch diese Namen u. zwey Farben abgetbeilt ; 
achte man den Namen u. die Farbe, damit man nicht Streit über 
Nichts veranlasst : aber thue man als waren sie nicht da, u. alles 
hört auf. Ich sage es nochmals : Hr. v. M[atolay] und alle die, die 
so etwas thun, schaden nicht blos sich, sondern auch der guten 
Sache. Sind das Albernheiten werth ? 

Bey beiden Parthieen geschah manches, was man nicht hátte 
thun sollen. Der eine predigte etc. — er sagt, dass man ihn nicht 
verstan den. Ich war dabey; aber ich that, was ich bey nicht gut 
geschriebenen Büchern thue, ich liess mich aufregen, u. dachte olme 
ihn zu hören. Ein andrer schrieb was er nicht hátte sollen. Der 
dritte auch so. — Nun soll dafür das Ganzé büssen? Betrágt sich 
denn das Ganzé nicht bescheiden, mássig, herr l ich? — Doch wozu 
diese Apologie? Erlauben Sie mir lieber zu fragen, was denn aus 
diesem Aeharnement gegen einander, aus diesen ewigen Beschuldi-
gungen werden soll? Tháte nicht ein philantropisches Gemüth 
bessere Wirkungen? Mir wird übel, wenn ich über g e a c h t e t e 
Thorheiten streiten höre, noch übler, wenn ich sebe, dass ein ver-
nünftiger Mensch in diesem Streit Parthie nimmt, u. ráchend kámpft, 
weil er sich gekránkt glaubt. — 

Es ist ein Punkt übrig, über welchen ich meine Meinungen 
Ihnen mein Herr Báron mündlich ganz frey sagen möchte, aber 
auch hier nicht verhehlen zu müssen glaube. — Zemplin hat wohl 
12, wenigstens 6 Mánner, die ich werth achtete, deputirt zu werden. 
Hier werden aber nicht 12 oder 6, sondern 2 gefordert. Ich würde 
mein Votum. — Vota sind ja frey — unsern zwey erstern Beamten 
gebén; ich schrieb dieses, damit Ihr Aug im Lesen die Namen nicht 
íinde, nicht almde, ehe es Zeit ist. Beidé kenne ich, u. wie ich 
hoffe, auch das Publicum. Ich wüsste nicht, wie der eine und der 
andere es verdient hatten, dass man sie praeter i re ; ja, ich glaube, 
es ist Pflicht ihnen Dank zu zeigen. Sie sind Freunde, das ist was 
sie mir am meisten empfiehlt, wiewohl das weder ihr einziges noch 



4514. [K. és h. n.] 1825. 387 

höchstes Verdienst ist. Die übrigen, die ich im Sinne habe, verdienen 
unser Vertrauen auch ohne Gránzen, u. würden sie gewáhlt, so 
würde ich dem Comitat u. ihnen selbst Jierzlichst gratulieren. — 
Der Meinung bin ich nicht, dass alle s e h a r l a c h r o t h seyn 
sollen: auch andre Nüancen sind roth; u. es gibt Röthen, die fald 
an der Sonne wurden. W a s war Péchy János 1808. und wie hat 
er sich abgebleicht ? Szent Iványi lief G efahr als V. Notaire von 
Neograd cassirt zu werden, u. mit der Zeit fand man ihn anders. 
Prényi Zsigmond war Demagóg gescholten, bey einer andern Gelegen-
heit sagte man er spreche wider sein Gewissen. Der e d l e , e d l e 
D e z s ő f f y gestand hier, er habe sich in Szabolcs geirrt, und ein 
Wicht wagte ihn jetzt zu sehmáhen. — Ich wünschte, dass Sie die 
Lücken, welche ich hier lasse, absichtlich lasse, ausfüllen wollten, 
und schmeichle mir, dass Sie mir glauben werden, dass ich niemand 
unter allén denen, die [sich] hier durch einen hamischen Óeist por-
trátirt glauben könnten, gedacht habe; ich spreche, weiss Gott, im 
Allgemeinen. Aber einen denke ich doch, und das ohne Groll, ohne 
Gallé, ohne Abneigung (Matolay gewiss nicht) der feurig thut, wie 
Petrus, aber dann den Erlöser ableugnet, weil er wirklich recht hat ; 
den Erlöser n i e g e k a n n t zu habén. — Welche Hitze in e i n e m , 
u. ich erinnere mich, wo er die Lehre annahm, das müsse man 
nicht, weil wir v i e l e r b e d a r f e n . 

Ich bitté um nichts anders, mein Herr Báron, als dass Sie 
meiner hohen Verehrung versichert seyn wollen. Wie ich in politischen 
u. religiosen Dingen denke, möge die Zeit lehren. Ieh kenne mich. 

Ew. Hochgeboren 
gehorsamster Diener 
Franz Kazinczympr. 

Hr. V. Gespann von Sz[emere] speiste sammt mir bey den 
Piaristen, wo auch Frau von Matyasovszky war. Sie wusste, dass 
Bihar den Grafen Kari Csáky u. Zsombory zum Landtag schickt. — 
Dass aber dort das Comitat den Gencsi Laczi aus Mihályfalva zum 
e r s t e n V i c e G e s p a n n gewáhlt habe, wovon er selbst nie 
getráumt, das erfuhr ich abends aus dem Munde des Hrn von 
Inczédi. Man erzáhlt, dies geschah, weil die Candidation darauf 
abgeziehlt war, dass Kammerherr Lányi behalten werden soll. Wer 
der 2-te V. Gespann ward, wusste Inczédi István nicht. Die Nachricht 
kam zu ihm, als der 2-te V. Gespann noch nicht erwáhlt ward. 

25* 
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Ich lese den Brief, u. ersehrecke über die Fehler wider Stilistik 
etc. Ich ward alle Augenblicke unterbrochen, u. hat te zu eilen. 
Vergeben Sie mir den gerechten Árger, den ich Ihnen dadurch 
verursache. Die Form taugt nichts ; aber wenigstens habe ich meine 
Gesinnungen in ihrer Wahrhei t dargestellt u. das ist auch in einem 
schlecht concipirten Brief immer gut. 

[K. és h. ti.] 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r. 27. sz.] 

4515. 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. 

Tisztelt kedves barátom, 

Hogy Szabolcs Tégedet távollétedben tisztele-meg bízodalmával, 
az Néki úgy válik tiszteletére mint Néked. Hány példánk van még 
ma is, hogy az Aristídeszek nem jutalmat vesznek, hanem büntetést! 
's midőn a' Magyar John Bull illy igazságos, mint Teerántad vala 
Szabolcs, akkor mind azok, a' kik az igaz érdemet meg tudják 
külömböztetni attól, a' mi csak szeretne ennek látszani, örvendhet
nek. Kísérjen a' Szerencse, 's adja hogy nagy fényben ragyoghass; 
mert arra nem csak érdem kell, hanem Szerencse is. 

Én csendesen nézem mint játszanak az emberi indulatok a' 
haza' szeretetének lárvája alatt, és a' kik czéljokat minden mester
ségeik mellett elérni nem reménylik, mint haragszanak, "s mint 
vádolják hol a' Vallást, hol egyebet. Ha bajok nem volna magokkal, 
kevesebbé zajganának. — De mire való a' Vallásról csak beszedni 
is, ezt mondom mind az eggyik, mind a' másik fél' embereinek; és 
hogy a' mit mondok szívemből jő, bizonyítom, midőn a' buzgó 
Gatholicus Bodót, és az efféléken nem töprönkedő Piaristákat, szí
vesen szeretem. A' mi Vallásosságunk, vagy inkább az, hogy eggyi-
künk Pápista, másikunk Kálvinista, a' születés' és a' neveltetés' 
munkája, 's mi kár van abban azon tekintetben melly felől szóllok, 
hogy ez így, amaz úgy gondolkozik ? De én szégyenlenék azon felül 
annak nézettetni, a' ki ebben kereshetek valamit. Jónak, rossznak, 
eszesnek, elmétlennek, azt prédikálom, hogy bánjunk egymással 
philantropicus érzéssel, 's el lesz fojtva az a' veszedelmes 's nevet
séges daemon. 
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Egyébbe én nem avatkozom, 's sem Szemere mellett, sem 
Szemere ellen nem czimboráskodom. Világosan kimondottam mind 
szóval sokaknak, mind írva B. Wécsey Pálnak, hogy ha voksomat 
kellene adnom, kit küldjön Zemplény Követjének, értelmemet így 
adnám: — Zemplénynek sok fejei vágynak, a' kik bizodalmát érdem
lik ; illyen Gróf Schmidegg és Báró Wécsey Pál, Boronkay Gáspár 
és a' Bákóczi Szirmay Tamás, Soos Pál és János, Szirma y József 
a' Perceptor, és az öccse Szirmay Antal, két jó fejű és jó érzésű 
férjfiaink, Fő-Notárius Dókus és Matolay, 's Nyomárkai, 's a' két 
Vice-Ispánunk. De minekutána itt nem csak a' fej' és a ' sz ív ' jóságát , 
hanem egyebet is kell tekinteni , ' s a' két Vice-Ispán nem úgy viselte 
magát hogy elmellőzésünket érdemlettnek Ítéltethessék: én a' magam 
voksomat a' kettőre adnám minden mások felett, 's ezzel végezném 
vélekedésemet: Geterum censeo omne, qui turbas cient, aqua igneque 
intercidendos. Szemere és Szögyényi cum dignitate jelenhetnének-meg 
a' Haza' Atyáji köztt, és bennek sokat találhatni, a' miket nem talál
hatni azokban, a' kik könyv nélkül tanúlták-meg Fiiangiérit, 's csap
kodó lángokkal égnek. 'S ámbár a' Dietai Követek megválasztásában 
legkissebb gond az, hogy valakinek complimenteket tegyünk, jól 
tennénk, ha kár nélkül tehetnénk, hogy a' Personálisnak tegyük azt 
az örömet, hogy testvér bátyját láthassa megtisztelve. — Nem szé
gyenlem ezen érzésemet, 's annál bátrabb vagyok azt kimondani, 
mert a' gondolat Szemere és Szögyényi felől kebelemben támadt. 

Én a' Dietai Követben fejet is kívánok és a' dolgok' isméretét: 
de semmit nem annyira mint tántorí thatat lan jóságot, hűséget. Azok 
a' lángok nekem ritkán embereim, kivált ha látom, hogy ragyogni 
szeretnének és kívánságaik, szükségeik vannak. Hány jött úgy haza 
mint oda m e n t ? Nevezzem e őke t? 

'S ámbár levelem' elején eltiltottam magamtól minden tudását 
annak, hogy ez vagy az Rómát hiszi e Jeruzsálemnek vagy Debre-
czent és P a t a k o t ; minekutána a' Vallás úgy is tekintethetik, mint 
Gorpus Politicum, ha rám nézve nem bánnám is, ha Vármegyém 
Gróf Dezsőffy Józsefet és B. Wécsey Pált vagy Gróf Schmidegget 
választotta volna : másokra nézve óhajtom, hogy a' démon' felinger
lésének elkerülése miatt eggy Cath. és eggy Kálv., 's ne két Gathol. 's 
még inkább ne két Protestáns küldessék. Szégyenlem a' mi a' Bihari 
Bestaurátión történt. Hogy Borsod két Protestáns Követet választa, 
mint Sáros két Catholicust, azt azért nem bánom, mert olly két 
Követet mint a' Borsodiak, nem könyü eggyütt találni. Külömben én 
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két középszerű fejet, de nem középszer eharactert inkább választa
nék, mint két láng fejet, de a' kinek szüksége van. Mondhatnék 
példát rá. 

Ügy tetszik, tisztelt barátom, hogy a' mit Néked a' Protestáns 
Veni Sancte eránt írtam, téged tűzbe hozott. Azt nem lát tam előre, 
de megírám vala, ha előre lát tam volna is. Ismerem én gondolkozá
sodat, 's minden i smerhe t i : de szükség volt tudatnom veled a' mi 
téged illet, 's azt az érzésemet közlenem veled, hogy Pápistának 
Kálvinista ellen, Kálvinistának Pápista ellen a' legszelídebb érintéssel 
sem kell szóllani, mert a' vastag fejek balra magyarázzák. Én a' 
Kalv. ellen szóllok, ha szóllhatok: de a' Pápisták felől vádolva soha 
nem szóllok. Csak ingerleném vele a' démont és a' vastag főket. 

Ha Néked könyveim legkissebb örömet tehettek volna, örven
denék. Csak arra kérlek, hogy azt oda ne magyarázzd, hogy érettek 
vagy általok valamit kerestem. Rexque paterque audisti coram, nec 
verbo parcius absens. Kértem én tőled, mikor kellé kérnem, 's 
vettem, mint attól, a' ki adhat és örömmel ad. Alacsonyságnak tar 
tanám erántad űzni ravasz játékot. — Leveled vétele olta nem 
voltam Dókussal, hogy gyönyörű tettét megköszönhettem volna. 
Szívem nagyon köszöni. Valamint azt is, hogy elmondta Ő Nagysá
gának, hogy a' Grófnét és Comtesszt még nagyobb elmelegedéssel 
szoktam emlegetni mint magadat. Ezt így Jcell, mert téged itt min
den tisztel, minden csudál: de 0 Nagysága és a' Comtesse ezekelőtt 
ismeretlenek. 

Midőn tegnap a' Városból kijöttem, Balásházy János eggy 
darabig kikísér t ; keveset ta r t Angyalffi felől, 's nem jövendői jót. 
Én neki, az az Angyalfinak, nagy dicséretét haliám Klingensteintől. 
Kiki a' maga szemével lát, 's Balásházynak nem veszem balul hogy 
ő is ember, mint én és más. 

De balul veszem annak, a' ki eránt kérdesz, ha nem teve e 
erántam megelőző lépést, hogy most is az a' ki volt. Én szóllítanám-
meg, de minek? Hogy ne volna ő igazságtalan most is, midőn 
barátja az ő hangján beszéli? Bendes hogy a' moralitást pengetjük, 
azt akarjuk hogy eggy rossz érezze utálatunkat: de a' ki perjurus 
is igazságtalansága, rapinája, praedociniuma mellett, az — Ehren-
mann. Külömben tán csak nem szeretnénk olly igen nagyon hogy 
még reszketünk is azért, hogy kénytelen lesz kiadni, a' mit tartóztat . 

Élj szerencsésen, tisztelt kedves barátom. Tegnap estve jöttem, 
ki Ujhelyből, 's mingyárt megyek vissza. Leveled, melly Aug. 7d. 
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vala írva, Aug. 19d. jött kezemhez poslán Kassáról! nincs velem. 
Megengedj, ha eggyik vagy másik czikkelyét felelet nélkül hagyám. 
Ő Nagyságának kezeit csókolom, úgy a' Zseni tanítójáét. Zseni 
Ruszkán van, Thalie Regmeczen. Feleségem mind Ő Nagyságát mind 
a' Comtesszt tiszteli, mind magadat. 

Széphalom Aug. 21d. 1825. 

Adja Isten, hogy a' mi Követválasztásunk lárma nélkül eshes-
sék-meg. Félek ; látom a' pezsgést, ?s undorodom tőle. 1 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. ír. 33. sz.J 

4516. 

Zádor György — Kazinczynak. 

Blumenthal, 1825. aug. 22. 

Tekintetes Tábla Biró Ur, 
Különösen Tisztelt Tudós Hazámfija! 

Azolta, hogy a' multt évi Július' 30d. utolsó levelemet a' 
Tekintetes Úrhoz intéztem, külömbfele hányatások és viszontagságok 
után a' történet engem az Ország másik széléről Vas Vármegyéből 
ide Temesbe vetett. A' közelebbi őszt és telet Pesten tö l tö t tem; de 
olly elcsüggedtt lélekállapotban, melly minden foglalatosságra alkal
matlanná teve, 's nem engedte azon kedvező helyzetet, melly szerént 
honunk' legnevezetesebb könyvtárai előttem nyitva állottak, Poesi-
sünk' Históriájára czélerányosan használnom. 'S valóban, elveszettnek 
tar thatnám ezen időmet, ha a' Magyar Luciánnak Fáy Endrének, 
Kisfaludy Karolnak, 's az én kedves Vörösmartymnak lelkes társasá
gokban leéltt kellemes és tanulságos órákat, olly nyereségnek nem 
ismerném, mellyben a' hozzám szűkmarkú szerencse, engemet csak 
ritka kegyelméből részeltetett. 

Fáynál volt szerencsém látni a' Tekintetes Ur' Erdélyi leveleit. 
Azon néhány sor is, mellyet belőlök olvastam, óhajtatja velem, hogy 
azokat minél előbb nyomtatásban bírhassuk. — Elhűltem belé, hogy 
némellyek kárhozatos újításnak vették, a' ragasztékos gyökerű igék
nek (verba radice aucta) a' józan Bévai 's a' Dunántúli közönséges 

1 T. Kazinczy Fer. Úr levele. Jött Aug. 24ikén 1825. — Dulházy M. jegyzete. 
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nyelvszokás szerinti hajtogatásokat. Minden iró és nem iró Hazafi 
társainknak, nem lehet eléggé tanácslani, hogy nyelvünk' természetét 
és történeteit tanulják-meg ismerni, 's a' szép és elmés gondolatokat, 
olvasójiknak legalább hibátlan nyelven adják. Az idvezűltt Verseghy, 
kimondhatatlan kárt tett azzal, hogy azon hibás nyelvszokásnak, 
melly a' Dunán innéti felsőbb és alsóbb köznép' beszédében a' tisz
tább fület szaggatja, grammaticai sanctiót adni erőlködött. A' mint 
hallom, az ifjú Sághy Verseghynek Vindiciájival fenyeget bennünket: 
de reménylem nyelvünk' barátjai nem hűltek még el annyira, hogy 
ezen mindinkább terjedő kártékony mirigynek határt ne vessenek. 

Vörösmarty' Zalánját már nyomtatják. Kulcsár ugyan meg
dicsérte látatlanban : de alig hiszem, hogy neki tetszeni fogjon a' 
merész Költő, kinek szabad szelleme mind az Orthologismus' mind 
az Iskola' nyűgeit elszaggatta. A' czéhbeli Critikusok aligha lesznek 
vele megelégedve, mert ő Hornért és Ossiánt tanulván, magának egy 
mind a' kettővel rokon, 's mind a' kettőtől független nemzeti maniert 
teremtett . Meglehet, hogy én elfogódott elmével ítélek, mivel (dicse
kedő örömmel mondhatom) sokkal közelebb állok Vörösmartyhoz a' 
ritka szivö baráthoz, hogy sem benne a' Költőt igaz nézőpontból 
láthatnám. 

Deák Antal Regéji: Pölöske és Szent Györgyvár a' Censurán 
már által mentek 's rövid időn nyomtattatni fognak. Kisfaludy Sándor 
Gyulafyja már nyomtattat ik is az Universitásnál, mellyből nem áll
hatom meg, hogy egy szép Strophát a' Tekintetes úrral ne közöljek : 

Magasb e lmék! mélyebb szivek ! 
J a j t i n é k t e k a' földön ! 

A z il ly tökély, bá r nagy érdem, 
Boldog i t t még r i t k á n lön. 

Csak a' könnyű 's középszerű 
Dísz l ik i t t a' nap a l a t t ; 

Szerencsétlen, a' mi ennek 
Keskeny körén t ú l ha l ad t . 

Mikor i l lyent t e r emt az ég, 
» E r e d j ! , mondja, légy dicsőség! 

L é g y czímere nemednek, 
E s ostora keblednek.« 

A' jövő évi Aurora sok jó darabot fog birni. A' hová tartoz
nak A' Fejér Köpönyeg; Pöröndy Tamás ' levelei Tollagi Jónáshoz, 
humoros darabok, Kisfaludy Káról == Szalay Benjámintól. — A' Házi 
J3ánat elbeszéllés 's a' Kenyeres Vitéz anecdota Kiss hadnagytól. 
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4518. 

Kazinczy — Dulházy Mihálynak. 

Bizodalmas Drága Jó Uram, 
Bibliothecárius Űr, 

kedves barátom, 

A' Szirmayak most is neheztelnek azért a' mi a' Minerva 
1 Kötetében mondatott . Megmagyaráztam nekik a' szót, : s figyel
messé tettem, hogy ha szavaimat úgy nem akarám értetni a' mint 

A' két férj nője elbeszéllés Szenveytől. László Gserhalmon Vörös
martytól. — Egy naiv dal Kisfaludy Karóitól, 's egy lelkes Borének 
Bajzától etc. etc. 

Engedje a' Tekintetes Ur hinnem, hogy levelemmel alkalmatlan 
nem valék, 's ha egy két soraival kíván megörvendeztetni, méltóz
tassék azokat Temesváron által ide Blumenthalba utasítani. 

Ajánlom magamat szívességébe, 's állhatatos tisztelettel vagyok 
A' Tekintetes Urnák 

alázatos szolgája 
Stettner Györgympr. 

[Megjelent a <Zádor György levelezése Kazinczy Ferenczczel* cz. kiadvány 
39—41. lapjain.] 

4517. 

Gr. Dessewffy József — Kazinczynak. 

I t t volt és megölelt , de csupán lelkével, epedve 
Gondjai közt a szegény J ó s k a szabolcsi követ . 

H o n k íván t csendben békével re j tve maradn i , 
Vá la sz t ák s nevelik köz bajok ön bajai t , 

í g y mikor ég a ház, szél t ámad , lángba borí t ja 
Végig a durva falut, nincs ak i o l tani t u d : 

M e r t nem tud ja hová, vagy honnan hordja kupá já t , 
Nincs akkor forrás, csak szemeinkben a víz. 

Gito citissime, 23-d. aug. 1825. 
Pipsz. 

[Megjelent a Kazinczy G.-féle kiadásban.] 
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mondom szóval, ez a' csípés és az ugyan-ott tett dicséret ellenke
zésben lesznek. De még jobb úgy szóllani, hogy ne lehessen meg 
nem értetnünk ; és mivel az emberek a' leghalmozottabb dicséretet 
sem nézik soknak, ellenben a' feddés alá rejtett magasztalást vagy 
mentséget is kevésnek nézik : kérem az Urat, édes barátom, méltóz
tassék a' Szirmay Antal Biographiáját mingyárt végig olvasni és min
dent megváltoztatni a' mi a' Szirmayaknak kedves nem lehet. 
'S ámbár az, a' mit Kazinczy András felől ott mondok, r e s f a c t i , 
hogy az által is meg ne sértessenek, azonnal törölje-ki. Ö Nagysága 
ezt nekem megígérte : de Ő Nagyságának most a' készületekkel sok 
dolga lehet, 's rettegek a' Szirmayak neheztelésétől. Gróf Aurélt és 
Emilt s Praéfectus Urat méltóztassék nevemben barátságos tisztelettel 
idvezleni. — Mit fizete ért tem az Ur a' Dilizsánsz szekerén, meg 
nem írta : én bizony nem tudtam hogy fizetni itt kell valamit. 

26. Aug. [1825.] 

Kivűl: á Monsieur Monsieur de Dulházy á Cassovie. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r. 5. sz.] 

4519. 

Kazinczy. — Gr. Dessewffy Józsefnek. 

Űjhely Aug. 28d. 1825. 1 

Tisztelt barátom, 

Szent-Mihályra utasított leveledet azon órában midőn vevém, 
általadtam V. Nótárius Szemere Péter Öcsémnek, ki Nagyfaluban 
lakik, 's kértem Fő Szolgabíró Bónis Urat, hogy azt azonnal küldje 
Dolinszkynak. Szemere Péter, a' Kazinczy Péter unokája, megígérte, 
hogy sebesebben veszi Dolinszky mint ha postán menne. Ha ezt nem 
kellett és lehetett volna reménylenem, magam küldöttem volna le 
expressus által. Kedves nékem az a' pillantás, mellyben éretted 
tehetek valamit. 

Képzeled hogy miolta elmentél innen, mennyi beszéd lehetett 
itt a' történtek felől. Tudod hogy én Szemereista vagyok, de azért 
Anti Schmideggista nem vagyok, 's még inkább nem Anti Dókusista. 

1 T. Kaz. Fer. Úr levele Pozsonyba Ujhelybó'l. — Dulházy M. jegyzete. 
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Azt nem értem, hogy mint érdemli Szemere azt, olly nagy szolga
latjai után, a' mi vele történt. Azt fogod kérdeni, hogy szálljak 
kebelembe, 's valljam-meg, ha Szemere alkalmatos e mind arra, a' 
mire Dókus ; 's én feleletképen ugyan-azt kérdem, ha Gróf Schmidegg, 
és akárki más, alkalmatos e arra, a' mire Szemere. Azon felül hogy 
az efféle kérdések, a' mint közönségesen tapasztalad, igen nagyon 
fájnak, én azt mondom, hogy Diaetalis Ablegátusban nem csak czifra 
beszédű 's jó tollú ember kell, hanem sok egyéb kell benne, 's 
Szemere egyebet is tud, de kivált a' Vármegyei szolgálatnak minden 
nemeit úgy tudja, a' hogy kevés ember ; 's még ellensége is kény
telen megvallani, hogy hatalmas Praeses, melly csak ollyantól telik, 
a' ki tudja a' mire szükség van. Szeretem én a' ki Montesquieut, 
Fiiangierit, Beccariát, Sonnenfelset megtanulta : de az én vélekedésem 
szerint a' Követben semmi sem kívántatik annyira mint a' remény
ségtől 's félelemtől szabad lélek, 's én Szemerét illyennek ismerem. 
Mit teve a' Diétán, én is tudom ; ott mind az 52 Vármegyének mind 
a' két Követe nem beszél i : elég ha ott áll a' hol kell, és onnan 
magát semmi tekintetek által elmozdítatni nem engedi. Semmit 
annyira nem rettegek, mint az olly Követet, a' ki paradíroz haza
szeretetével, a' ki magát czifra beszédeiben hallatni akarja, 's vagy 
a' sokaság'1 tapsait, keresi, vagy egyebet. 

Gróf Schmidegg is minden tekintetben méltó a' mi bízodal-
munkra 's tiszteletünkre, 's ámbár én a' magam vótumomat a' két 
V. Ispánra adtam volna, mer t lelkét mind keltejének ismerem, 's 
inkább bíztam volna e' kettőhöz mint a' czifra beszédek mondójihoz 
(illyen sok van az Országban, 's ennek nem nagy hasznára), hogy 
a' Gróf tiszteltetett-meg, annak szívesen örvendek. Diétáinkon soha 
sem szólla lelke ellen, 's életét, vérét, vagyonát kész vala feláldozni. 
Elsőnek tétetett a' Kormányzó bölcs közlése által, nem a' sokaság 
által, melly hogy nagyobb számú volt a' bal oldalon, az kétséget 
nem szenved. Bár a' Collegátusban úgy ne légyenek mint a' nagy 
Scípio és a' nagy Cáto. De ha ugy találnának is lenni, azon fel nem 
akadok. Barátok lenni nem tar tozunk: az szükség, hogy a' köz 
ügynek legyünk barátjai. 

A' jobb 1 oldal mind a' Gyűlésben mind azolta inkább hágta 
által ÍI határt , mint a' jobb oldal. Ott kezdek az illetlenséget: itt 
követték, de nem annyi mértékben. La politesse est la vertu des 

1 Valószínű tollhiba; pedig először bal-i írt, aztán javította ki jobb-rd. 
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esclaves : de vagdalkozni nem szükség a' szabad léleknek is, 's a' 
jobb oldal' emberei ezt tevék mind a' Gyűlésben mind azolta. Sza
kadások támadtak ezen holnapban, 's gyűló'lségek, és a' gyűlölség 
még paradíroz vadságaival ; ma is paradíroza eggy igen nagy ebédnél 
70 vendég köztt. 'S illy emberek tehetnek e j ó t ? Ezt Te hinni 
bizony nem fogod. Mentsen-meg Isten engem az ollyaktól, a' kik 
efféle vadságokban gyönyörködnek. 

Dókust senki a' nap alatt inkább nem szereti, nem tiszteli, 
mint én. Szegény vagyok, de sokat adtam volna értté, ha ez nem 
történt volna. Egyenességemet azon vallástételemből fogod mérsé
kelni, hogy ha Dókus volt volna V. Ispán a' Szemere érdemeivel, 
és ha Szemere volt volna Fő Nótárius a' Dókus érdemeivel, én nem 
Szemerére, hanem Dókusra adnám voksomat. Nem csak az a' kérdés, 
hogy eggyike vagy másika bírja e a' mit bírni óhajthatunk, hanem 
az is, hogy eggyik vagy másik érdemli e megtiszteltetését. Én úgy 
hiszem, hogy a' tiszta lelkű 's erős lelkű Bónis Sámuel sem fog 
ragyogni a' Diétán, mint Gróf Dezsőffy József: de a' Követséget olly 
bizonyosan meg fogja érdemleni mint Gróf D. J. 's kárára Szabolcs
nak nem lesz. Pedig nem hiszem hogy ez az igen igen tiszteletes 
ember csak nevéről is ismerné Fiiangiérit és Beccariát. Sokféle 
védőre van szüksége a' jó ügynek, 's Bónis eggyike lesz ezeknek. 
Ezen hi tem meghazudtolva soha sem lesz. 

Menj, édes barátom, 's szerettessd meg újra magadat jó Feje
delmünkkel és a' hazával. Fejedelmünknek eggyik nagy érdeme az, 
hogy midőn maga választ, dicsőén választ. Hlyen az Erdélyi Püspök, 
illyenek sokan mások. Az Isten boldogítsa szándékiban mind a' Feje
delmet, mind a' Hazát. Nem ellenségi oppositio kell a' kettő köztt, 
hanem az az ellensully, a' mely a' mértékekben adja-meg a' hori
zontális intézetet, 's azt cselekszi hogy a' két csésze közzül az eggyik 
feljebb nem áll mint a' másik. — Kövessen az Isten áldása, 's 
hozzon vissza elborítva dicsőséggel. Nekem Diaetai dolgokat ne írj ; 
azt úgy is fogom hallani. Ha holmi Anekdotákat írsz, azt gratziáúl 
veszem. Szeretek örvendeni is, nevetni is, haragudni is . 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. ir. 33. sz.] 
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4520. 

Kazinczy — Dulházy Mihálynak. 

Dulházy Úrnak. 

Édes barátom, a 'Szi rmay Biographiáját V. Ispán Tek. Comáromy 
Ur nekem kihozhatná. Kérem erre az Urat. Irtóztató nekem azt 
látni, hogy valaki megbántva érzi magát általam. Szegény Szirmay 
József teljes és igen nemes elégtételt veve Ü Nagyságától, 's neme
sebb mint hogy ne felejtse: de a' begyógyult seb cicatrixot hagy 
maga után, 's az mindég keserves. A' szó még most is ajakon forog. 
Bettegek, hogy ismét megbántottnak gondolhatná magát ha atyja' 
Biographiáját meg nem olvasom még eggyszer. 

28. Aug. 1825. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 5. sz.] 

4521 . 

Kazinczy — B. Wécsey Pálnak. 

Méltóságos Báró, 
nagy tiszteletű U r a m ! 

Méltós. Báró Fischer Urat előtalálni szerencsém volt, 's alá
zatos kérésemet tettem, hogy Begálisát méltóztatnék a' József Öcsém 
ujának engedni. A' Mélt. Báró nem tudja, ha az megérkezett e, is 
minthogy a' Mélt. Úrnak ígérte a' magáét, ide utasított engem is. 
Alázatosan kérem a' Mélt. Bárót, méltóztassék szomszédjai közzűl 
valakit ezen kegyességre az Öcsém nevében megnyerni. Nagyon 
óhajtom, hogy az Öcsémet ez által boldogíthassam. 

Maradok a' leghívebb tisztelettel 
a' Méltós. Bárónak . . . 

[A levél többi része hiányzik.] 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 27. sz.] 
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4522. 

Kazinczy — B. Wéesey Pálnak. 

Méltóságos Báró Úr, 
különös tiszteletű Uram, 

A' Regálist a' hozzá tartozó Credentionálissal vettem. Méltóz
tassék a' Méltós. Úr a' legszívesebb köszönet helyett azon vallás
tételemet fogadni-el, hogy nekem igen kedves volt azt annak a' 
nemes gondolkozású férjfiunak köszönnöm, a' kit mind szíve, mind 
feje tulajdonai, mind nagy kimívelletése tekinteteikben mindég teljes 
érdeme szerint tiszteltem.. 

Aug. 24dike felől nem örömest szóllok, de azon levél után, 
mellyet a' Méltós. Űr hozzám ereszteni méltóztatott, lehetetlen 
gyengédeden meg nem érintenem. — A' maga voksával kiki szabad, 
és arról felelni csak önmagunknak és az Istennek tartozunk. Az is 
igaz, hogy a' szabadság' gyakorlásában nem csuda ha ollykor a 
határ ' vég lineájáig megyünk, vagy azon túlhágunk i s ; la politesse 
est la vertu des esclaves; és hogy Rómában 's Angliában még több 
esett és esik. De mind jól esik és esett e az, a' mit Rómában és 
Londonban történni látánk ? Tetszhetnék e az, ha itt is elmondatott 
volna, a' mit Gaíilinának és Antóniusznak monda amott Cicero ? 
Nem lehet e élni a' szabadsággal a' nélkül hogy erőszakra, illetlen
ségre, vastagságokra, 's megmézezett keserűségekre fakadjunk ? Én 
a' megmézezett keserűt még inkább nem szeretem mint atyáinknak 
meg nem mézezett vastagságaikat: a' megmézezés azt mutatja hogy 
szégyeljük a' mit teszünk. 'S egészen más, mikor a' maga gyűlöl
séget eggy egész teljes palota jelenti-ki az épen említett régibb 
magyar tűzzel, mint midőn eggyenként repülnek a' méregbe mártot t 
nyilak, és személyre, nem a' dologra. 

Mi minden bajunkat onnan eredtetjük, hogy Vallásunkban 
külömbözünk. A' szegény Vallásnak Aug. 24d. sem volt a' dologhoz 
semmi köze ; látánk mind a' jobb oldalon a' Calvin embereit, mind 
a' balon sokat a' másikból. A' Vallás itt csak pallást, mint sok 
egyéb esetekben; 's a' külömbözés ártalmasságát az panaszolja leg
inkább, a' kinek fáj hogy nem teheti a' mit akar. Csendesebb vérrel 
kellene néznünk a' miből kár nincs, 's a' panasz megszűnne. 

Én bátor valék elmondani a' Méltós. Úrnak, a' mit óhajtottam. 
Való hogy nem elég ha valaki jó házi-atya; Dietai Követnek olly 
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férjfiak kellenek, a' kik szóllani 's írni tudjanak, bírják a' munkát, 
ismerjék a' törvénykönyvet és az Ország és a' Megye' dolgait, 's 
Montesquieu, Fiiangieri, Beccaria, Sonnenfels előttök nem ismeretlen 
nevek. — A' kiket én neveztem-meg, az utolsó czikkelyre nem vall
hatnák, a' mit kívánunk: de ez minden Dietai Követtől nem is 
kívántatik, a' mit választásunk is bizonyít. Tudnék én olly embereket 
is nevezni, nem Megyénkben, hanem az Országban, a' kikben mind 
feltalálhatnánk vagy feltalálhattuk volna, a' mit itt megnevezek, és 
a' kik felől sokan még is azt hiszik, hogy bár ne voltak volna 
Diétán, 's az Aezél István neve nem a' legkedveltebb név volt. 
A' Diétán, mint eggy hadi seregnél, sokféle erő kell; 's eggy Huszá
rokból, vagy Pattantyúsokból, vagy Vasasokból, vagy Gyalogokból 
álló nagy sereg nem lenne jó. A' Diétán lesznek igen jő fejek, 's 
Fiiangiérit és Beccariát ismerők, 's azok viszik a' sereget. Olly férj
fiak kellenek melléjek, a' kik teljesen meg légyenek azon örök 
igazság felől győzve, hogy valamint a' természetben, úgy a' lelki 
világban is minden dolog per leges aequilibrii á l l ; és így úgy igye
kezzenek küzdeni a' Nép szabadságáért, hogy az horizontális lineában 
álljon a' Királyi hatalommal, ne diagonálisban. Erre elég, ha olly 
Képviselőink vágynak ott, a' kik gondolatjaikat tisztán és értelmesen 
tudják előadni, a' mit arról feltehetni a' ki hatalmas Praesesnek 
ismertetik 's magát rég olta legitimálta illyennek; azokat, a' kik 
lángoló, czifra frázisokból szőtt beszédet szeretnek tartani, én mindég 
gyanúsoknak nézem : — midőn a' haza' javáról kellene gondoskodni, 
ők azon gondoskodnak, hogy csudáltassák magokat, vagy magányos 
czéljaikat űzik. 

Melly nyugalomban volnánk Méltós. Űr, ha az történt volna a' 
mit óhajtottam, és melly rettenetes állapotba hoza bennünket az a' 
törekedés, a' mit a' jobb oldal teve. Ez nem a' Megye' baja, hanem 
a' magunké ; de midőn igen sok a' ki kedvetlen állapotba jutott, az 
közelít ahhoz, midőn az egész szenved. 'S becsületes ember nem 
csak a' maga baját tekinti, hanem azt is, midőn eggy általa is sze
retett, 's szeretetre, tiszteletre, bízodalomra igen méltó férjfit éri [!] baj. 
Itt nem Szemerét, nem Szőgyényit értem. 'S akarnám ha a' Méltós. 
Úr érzené, mint fáj az nekem. Bár a' támasztot t gyanú múlna-el 
minél elébb, 's állana vissza [!] a' nyugalom. Szomorú tr iumphus 
melly ezen vásároltatik. 

Az Elölülő által tett közlés a' két fél' baján könyített. Én azon 
értelemben vagyok, a' mellyet Consil. Horvát Űr olly igazán, olly 
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tudósán, olly lelkes, férjfias szépségű beszédben magyarázott, a' millyet 
ri tkán hallott az a' palota és ri tkán fog hallani, 's ezt mondanám 
ha nem Szemere István volna is most a' Comes Parochianus surro-
gatuma, hanem akárki más. Quemcunque in hac sede positum videris, 
adorato, ezt mondom a' Mich. Ország de Gúth szavaival. És ámbár 
Consil. Sz[emere] Urat szívesen tisztelem, ha eggy valaki, kit a' 
Mélt. Ur is nagyon szeret, abban a' székben ülne, 's Szemere a' 
másik székben: úgy én nem Szemerére adtam volna voksomat, 
hanem erre a' mind kettőnk által nagyon szeretett igen lelkes, 's 
igen nemes-szívü férjfira. A' köz jót kell tekinteni, midőn a' köz jó 
emlegettetik: de valamint nem az a' jó törvény a' mi magában leg
jobb, hanem a' mi a' néphez és időhöz illik: úgy a' személy' dolgait 
is illik tekinteni, ha általa a' köz jó semmit nem veszt, -a. talán 
még nyer. 

Fogja e a' Méltós. Úr hinni, hogy én, a' ki még a' magam 
óhajtásomat sem hallatám szóval, 's voksokat nem koldulgattam, 
tegnap előtt megszóllítottam valakit hogy Szemere ellen volt? Ezt 
magyaráznom kell. — Kereskényi honor. Esküdt valóságos Esküdt 
vágya lenni, 's most is vágyhat, mert nem az. Elébe terjesztem tehát, 
hogy gondolatlan és ezél ellen való dolog Elöljárója 's a' többség 
ellen dolgozni annak, a' ki e' kettő által várhatja boldogulását. — 
Azt felelte, hogy a' Consil. ő felőle azt mondotta volna, hogy ö rossz 
ember. — Éreztet tem vele, hogy hibás a' syllogismusa; 's hogy Fő 
szolgabírája, hallgatván, mint én is, azt cselekedte a' mit az illen
dőség és okosság tanácsolt. Káplár az Oberstere, Esküdt a' Vice-
Ispánja ellen! Kereskényi itt nem Esküdt volt, hanem Nemes-ember, 
's ennek a' V. Ispánja ellen is szabad : de hiszen én sem mondám 
tettét tilalmasnak, hanem csak gondolatlannak, czéljai ellen valónak, 
és mivel az ő szava által semmi meg nem változhatott, haszon
talannak. 

Külömben előttem Aug. 24-dike valamint eggy részről rútnak 
tetszik, úgy más részről örvendek neki. 

A' Mélt. Gr. Sch[midegg] Ur megtiszteltetésén szívesen örven
dek. Olly férjfiak kellenek, a' kik véreket, élteket, vagyonjokat a' 
köz jónak áldozatul hozzák a' hol kell, 's ne keressenek se dignitá-
sokat és külső fényt, se a' popularis aura' haszontalan, sokszor épen 
nevetséges tapsolásá t ; ezt az Urat pedig mindég tisztának ismertük. 
Eggy valaki tőlem azt kérdé, ha reménylem e hogy a' Collegátusban 
szeretni fogják egymást. Az olly szó, a' millyet a' Gróf teve in 
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publico, nem engedi magát felejtetni, 's az után én úgy hiszem, a' 
Gróf sem fogja a' Consiliarius szeretetét vadászni. De hogy nem 
lesznek rosszul egymással, azt reménylem épen úgy az eggyikről, 
mint a' másikról. Egyéberánt emlékeztettem a' kérdést tevő bará
tunkat, hogy Scípio és Cáto nem szerették egymást, sőt a' Collegá
tusban bajok is volt egymással, és még is mind Scipio mind Cáto 
jók és nagyok voltak. Legjobb az affélét magokra hagynunk, 's úgy 
tennünk, mintha nem tudnánk. 

Nékem a' történtekre nézve nem Szemere a' gondom, hanem 
más. Jobb oldalon, bal oldalon sok rút történt, és itt is voltak jók és 
nem jók 's semmi emberek, amott is voltak nagyok és nem nagyok, 
's ocsmány czudar emberek. Az a' kérdés, melly felen esett több, a' 
minek megesni nem kellett volna ? melly felen volt a' kezdet, példa
adás és ingerlés? Szántam Mélt. Gróf Sch[midegg] Urat azon a' 
széken. Ugyan ha a' másikat is felültették volna, szembe vele, 's ott 
tartották volna két óráig, mi volt volna abból? 

Alázatosan kérem a' Méltós. Urat, méltóztassék az ide zártat 
kézhez juttatni, 's elfogadni újabb aláz. köszönetemet. Higyje-el a' 
Méltós. Űr, hogy én a Méltós. Űr nagy érdemeit, szép lelkét egészen 
ismerem. 

A' Méltós. Báró Űrnak alázatos szolgája 
Kazinczy Ferenczmpr. 

Ujhely Aug. 31d. 1825. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r. 27. sz.] 

4523. 

Kazinczy — Cserey Miklósnak. 
Tisztelt kedves barátom, 

Itt küldöm a' Zemplényi Követek' Instruetiójának eggyik részét. 1 

Jövő postával megküldöm hátulsó részét i s ; Aug. 25dikén dolgozta
tott, de az írók nem győzik írogatni másait, 's a' kik megkapták, 
oszlanak vele Ujhelyből ; ez az oka hogy itt csak felében kapod. 
Áldjon meg Isten jó portio békességes tűréssel, míg elolvasod. Irtóztató 
jargon ez a' Juridico-Politicus stylus. 'S ne hidd hogy érdemes 
Nótáriusunk mindent csak így tud ; olly gyönyörű Ajánlást teve a' 

1 Nincs meg. 

Kazinczy F. levelezése. XIX. 2lí 
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Palatínushoz a' megnemesítetésért esedező Oculista Szabó Ur dol
gában, a' mit irígylek neki. 

Eggy Czikkely előtted alig fog hihetőnek látszani. Midőn 1805. 
a' Moszkva Seregek keresztül ménének Zemplényen, parancsolat 
érkezek, hogy mindent adjunk, az Udvar fogja kifizetni. Nemesek, 
Nem-nemesek adtak, Szolgabíráink Quietantiajira. Fizetetlenül marad
tak 's megbánták hogy olly készek voltak adni. Végre sok eszt. 
múlva kifizették eggy részét. Eggy Lehrner nevű Zsidót nyoma a' 
megszorúltság, 's pert indíta a' Vármegye ellen az Eperjesi Distric-
tuális Tábla előtt. Parancs jöve hogy a' Zsidó fizettessék a' Gassa 
Domesticából (nem Bellicából), az az, a' Szegénység fizesse a' Zsidót. 

Quid sit futurum desiné quaerere. Azt megmutatja az idő, senki 
nem tudhatja még most. De én minden jót reménylek. Fejedelmünk 
öregszik, 's ezen Diaeta alatt fogja feltenni uralkodásának koronáját, 
az az, ez által dicsőíti meg magát, ügy hiszem. A' Bavariai Udvar, 
maga a' Moszkva Császár itt lesz. 900 személyből mondják hogy fog 
állani az Udvar és Vendégei, cselédestül. A' Követeknek meg van 
írva, hogy ne többet mint kiki csak két ifjat vigyen mert a' szállá
sok száma kevés Pozsonyban. Azonban ha valaha, most visznek 
azok sokat, mert ifjaink látni, tanulni akarnak, 's a' Vármegyék 
akarják hogy ifjaink neveltessenek a' hon szükségire. A' nagy Vay 
József fija, ki veje az a tyám testvérének Kazinczy Péternek, annyit 
monda Júliusban hogy vinni fog a' mennyi méltó nála magát jelen
teni fogja, 's azoknak száma már akkor 15 vala. A' mi két Köve
tünkkel öszveséggel 12 megyén. 

A' Követek megválasztása és a' nem kevés Restauratiók sok 
helyit lármásan ménének véghez. Uralkodónk kevés eszt. előtt meg-
tiltá a' kiáltozások által esni szokott voksolást, 's golyóbisokat 
hoza-be. Soha olly factiók nem voltak mint ez o l ta : Vásárolják a 
voksokat, és itatják az alacsony sorsú Nemességet. B. Orczy Lőrincz 
úgy szóllván maga restaurálta Hevest, mint annak gazdag birtokosa. 
A' felesődített 's jól tartott Nemesség a' Fiscálisa által vezettetett a' 
voksoló helyre. Ispánjai úgy dirigáltatták a' csoportot, mint a' Káplár 
a' maga századát ; 's ez adta szájokba, kire adják golyóbisokat. 
A' ki ezt teszi, elfojtja a' szabadságot. Ez az Orczy Lőrincz unokája 
a' híres Lőrincz Generális és Abauji Fő Ispánnak, a' szabadság nagy 
barátjának. — 

Eggy Almási felől mondják hogy ezt kiáltozá a' Hevesi Res-
tauratiőkor : Hajdúnak se a' Kálvinistát. A' Kálvinisták vissza adák 
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a' Borsodi Bestauraüón, 's Almási (ez épen) Fő Szolgabíró akara 
lenni, 's Hajdú sem leve. — A' Vallásbeli düh ismét űzi bolondságát 
's gonoszságát. Borsod két Kalv. Követet választa, Vay Ábrahámot 
és Ragályi Tamást. Mind a' kettő excell. fej. Szepes és Sáros két 
Catholicust, 's van több is. Mi ezt nem' panaszoljuk : a' Cath. igen 
amazt. — Biharban Gróf Zichy Ferenez Septemvir úgy candidála, 
hogy csak a' volt V. Isp. Lányi választathassák. A' Statusok láták 
hogy ez játék, 's olly Kalv-t választanak, a' ki a' hivatalt nem is 
kereste. Subst[itutus]nak azt, 's ismét Kalv-t, a' ki elsőnek érdemié 
választatni. Ekkor (úgy mondják) az igen tiszteletes Püspök és a' 
Clerus panaszra fakadt. — Én úgy candidáltam a' mint az Urak (a' 
Papok) akarák; megválaszták; menjünk tovább. — Igazságos e így a' 
panasz ? Nem jó így candidálni, mer t így választanak. 

Rhédey Lajos Beregben restaurált. Azt hitte itt elfelejteti Bihari 
kedvetlenségeit. V. Ispánja Báró Prényi Zsigmond úgy viselé magát, 
hogy itt is Bihart remél. Ez azt monda, hogy ő semmiképen nem 
akar tovább szolgálni, 's ezt 3 holnapokig mindég. A' Restauratio napján 
is ezt monda még, 's végre ekkor megengedé magát kérleltetni, "s 
megválasztatott. Mihelytt ezt elére, declarálá, hogy Lónyai Jánossal 
szolgálni nem akar, 's oda vitte a' dolgot, hogy csak azok válasz
tat tak a' kiket ő akart, 's bizony nem jót akart. Édes barátom, Fő 
Ispán és Status rontjuk magunkat 's keserves midőn a' jók teszik a' 
mit senki nem várt tőlök. Itt Zemplényben olly emberek, a\ kiknek 
semmi religiójok, eggyszerre buzgókká lettek, 's panaszkodnak hogy 
a' Protestánsok elfojtják a' Catholieusokat. Szerették volna ha a z . a ' 
Szemere István Cons., Ord. Vice Ispán, kit ismersz, ne küldetett volna 
Követnek. Nagyon elkészülve jöttek ellene, és még is 5 annyi volt 
mellette mint ők. Azt akarák hogy hát ő legyen a' második, első pedig 
eggy Gróf. A' Kir. Tábla Assessora Horvát megmutatta, hogy a' 
V. Ispán feje a' Vármegyének, 's a többség secundálá. Administrá-
torunk oda vitte a dolgot, hogy e' részben a' Cath. és Mágnások 
nyerjenek nem okból, hanem kedvezésből. Sok illyek történnek, 's a' 
tűz gerjed. Nem mostanra való. :. 

2. Septbr. 1825. 

Első leveledben írd meg az Apaüné praedieatumát. (Bornemisza 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r. 43! sz.] 
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4524. 

Kazinczy — Gr. Gyulay Karolinának. 

Tisztelt barátném, 

Nagysád nekem Február olta nem vette levelemet, én Nagy
sádnak esztendő olta nem semmi sorát. Én az enyémben azt jelen
tettem, hogy peremet a' Sógorom ellen Eperjesen megnyerem, és 
hogy valaha közelítek nyomorúságom' végéhez. De midőn azt írám, 
meg sem álmodám, hogy Diétánk lesz, melly a' perlekedéseket 
elakasztja. Appelláltatván' a' per a' Kir. Táblára, a' Sógorom Május 
HOdikán megjelent, de a' per addig fog pihenni, míg a' Diéta tart. 
Hála Istennek az rövid lesz. De addig én, szegény feleségem 's hét 
gyermekem szenvedünk. — A' Sógorom ezidén Gróf Erdődiné, szül. 
Aspremont Mariával hetven ezer for. Conv. pénzben eggyezett-meg, 
hogy az neki 3 esztendő alatt kifizettetik, 's én a' perben megmuta-
tám, hogy abban a' feleségem 126 ezer forintnak eggy hatod részét 
kívánhatja, 's a' sógorom itt is makacskodik. Nagysád érzi, melly 
kín nekem a' kedves ipam gyermeke ellen perlenem. De én hét 
gyermek atyja vagyok, 's a" magamét nem hagyhatom. 

Ha barát a' barátja csapását úgy érezheti mint a' mi őtet éré, 
úgy fel kell panaszlanom Nagysádnak, hogy Sopbie és én eggy halál 
által szenvedénk igen fájdalmas suj tás t : — Báró Prónay Simon, a' 
mi kedves Ninink férje, oda van, 's öt árvával hagyta a' mi kedves 
Nininket, kik közzül csak kettő fiú. A' legidősbb leány, Fizsi, 48 órával 
azután hogy atyját eltemették, elkezde tánczolni, 's nem engedé tar 
tóztatni magát. Képzelje Nagysád szegény anyja' rémülését; azt hitte, 
megőrült fájdalmában. Valóban Orvosra is vala szüksége ; de baja 
a' szeretetre-méltó leánynak szívében volt, nem fejében, ennek semmi 
változása nem történt. Ha perem miatt Pestre megyek, Zsenit ott 
hagyom, ott Sophiet is eggy ideig. 

És most halljon Nagysád újságokat, 's adja által azt ő Nagy
ságának, kinek kezeit hív tisztelettel csókolom. 

Gróf Bhédey Lajos Biharból általvitetett Beregbe, a' mi ollyan 
forma, mintha a' Kolozsvári Bíró Tordai Bíróvá tétetnék. Pompával 
méne végbe Installatiója, noha az Administrátoroknak Installatiójok 
nincs, 's Rh. azon volt, hogy Beregtől úgy szerettessék, a' hogy 
Bihartól nem szerettetett. Magával vitte leányát is, ki felől az mon
datik, hogy igen szép, és igen jó nevelést kapott. A' Vice-Ispán ott 
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Báró Prényi Zsigmond, a' mi Dietai embereinknek eggyike. Rh. ezt 
első megköszöntések olta szoros barátjává igyekezett tenni, 's ennek 
minden jó ember örvende. Azonban Bhédey Bestauratiót hirdet 
Aug. 16dikára, 's kéri Prényit, maradjon-meg. Ez mindég azt vitte [•!], 
hogy semmiképen meg nem marad, ezt még Aug. I6d. reggelén is. 
Midőn már a' Sessióba mennének, 's Bh. még mindég kéré, hogy 
maradjon V. Ispánnak, Prényi felel, hogy íme megteszi neki azt a' nagy 
áldozatot, de csak úgy, ha Lónyai Jánost mellé nem candidálja. 
Bh. ezt is akará, azt óhajtván, hogy Prényi első V. Ispán légyen, 
Lónyai a' második. Rh. kénytelen vala megígérni, hogy Lónyait első
nek nem candidálja, igen másodiknak. Prényi első V. Ispánnak meg
választatott. Most másodiknak candidálja a' szeretetre igen méltó 
Lónyai Jánost is. Prényi kimegy a' votizálók közzé, maga is hirdeti, 
emberei által is hirdetteti, hogy a' Lónyaiak hazaárúlók, hogy Gábor 
őtet deferálta, János saját kezével írta a' delátiót, 's Gábor Commissa
rius volt ellene, János Actuárius. Látván a' Jesztrebi Rhédey Gedeonné 
szül. Ragályi Klára József fija, mit csinál Lónyai ellen Prényi és a' 
Prényi emberei, eggy verbuváló Leszkainak ezt kiáltja : Nem éri-el 
Táblabíró Ur a' maga óhajtását ha aranyat 's 5 fntos bankót nem 
osztogat a' voksokért. Kevés idő múlva Prényi a' Palotába megyén, 
a' hol Rhédey Lajos várta a' dolog kimenetelét, 's így szóllítja-meg: 
A' Mélt. Ur öccse ellen nekem panaszt kell t e n n e m ; aranyakat 
5 fntos bankókat osztogat a' Lónyai nevében. — Rh. Lajos oda lett, 
's parancsolja, hívják-elő Bh. Józsefet, a' kihez leányát férjhez szán
dékozik adni. Józsi előjő, 's Prényi mindenek előtt elmondja vádját. 
Bh. A' Mélt. Ur ezt látta vagy csak hal lot ta? — Pr. Hallottam. — 
BJi. Kitől? •— Pr. Leszkaitól. — Előhívják Leszkait. Ennek ez vala 
felelete: Nem lát tam és nem hallottam hogy az Ur osztogatott volna 
aranyat 's bankót Lónyaiér t : de feltehetém, hogy a' ki nekem illy 
tanácsot ád, maga is él vele. — 

Ebédhez ülnek. Nína kéri Bhédey Laczit, a' József öccsét, és 
így reménységbeli sógorát, hogy üljön mellé. Ez leül, nem is álmod
ván mit akar a' leány. Akkor felkél, 's parancsolja Laczinak, kövesse. 
Egyenesen Prényinek ment. A' Mélt. Űr megmoeskolta a' nevet, 
mellyet atyám 's eggy rokona visel, 's így a' Mélt. Ur és én eggy 
asztalnál nem ehetünk. 

Prényi felkölt, 's ment. — Mi lett volna belőle, ha Prényi azt 
kérdte volna, hogy kit nevez a' Kisasszony atyjának 's rokonának, 
mert ő ollyat nem i smer? — Szívesen szánom a' szegény lyányt. 
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Lónyai János sem V. Ispán nem leve, sem Dietai Követ. Ez is 
Prényi leve, 's eggy megtanított Kanonok a' Rhédey Ferenez nevét 
elkiáltá, 's a' sokaság Rh. Ferenczet utána ordította. — Rh. Lajos 
gyönyörűséggel ment Beregbe; mikor kijött azt monda, hogy jobb 
dolga van Bethlennek, a' ki Munkácson fogva tartatik, mint neki. 

Nekünk is nagy spectaculumunk vala Aug. 24dikén. Minden 
Mágnás Consil. Ord. V. Ispán Szemere István Ur ellen volt, de a' mi 
felünk ötször is több vala. A' szokás szerint mind a' kettő felemel
tetett székében, Gróf Schmideget, a' Kassait és Butkait, a' más rész 
fel is ültette az asztalra, a' mi nincs szokásban. Szép volt volna ha 
mi szembe űlteténk vala a' miénket. A' V. Ispán mindég első, mert 
a' Rendek' képét viseli: de Administrátorunk úgy akará megengesz
telni a' másik részt, hogy az ősz Schmidegnek essék az e l s ő s é g 
minden praejudiciuma nélkül a' V. Ispáni hivatalnak. Rontjuk a' haza 
dolgát a' személyes gyűlölség vagy barátság miatt. 

Riharban a' Fő-Ispán a' szerint candidált, a' mint a' Vármegye 
elsőji tanácsiák. Czéljok az volt, a' mint beszedik, mert én ott nem 
voltam, 's nem tudom, hogy más ne választathassák, mint a' ki 
eddig is volt. A' Rendek láták a' czélt, 's Gencsit választák, a' ki 
azt sem nem kérte sem nem várta. Akkor-a ' Nagyok megharagud
tak, 's a' lelkes Fő-Ispán Gróf Zichy Ferenez így felelt: Én a' szerint 
candidáltam a' mint kívántátok; megválasztották; menjünk tovább. 
— Ez a' Gróf Zichy külömben is igen tiszteletesen viselé magát. 
Bernáth Gedeon 3000 fntot ada a' fijának hogy vásároljon voksokat. 
A' Fő-Ispán ezt észre vette, 's Bernáthot nem candidálta. Éljen az 
illy férjfiu ! — 

Abauj küldi V. Ispán Gomáromit és az öreg Vitézt, Borsod 
V. Ispán Vay Ábrahámot és Ragályi Tamást, Szabolcs Gr. Dezsőffy 
Józsefet és Bónis Sámuelt, Szatmár V. Ispán Izsákot és B. Wécsey 
Miklóst, Bihar Miskolczit és a' Subst. V. Ispán Zsombori Imrét. 

Nagysád elúnhatá Politicus Ujságimat: de Ö Nagysága talán 
örömmel hallja. Tartson-meg engem Nagysád véghetetlen becsű 
barátságában. 

Domokos Lőrincz Dietai Követnek választatott, de mellé Rhédey-
nek eggyik barátját adák. Az Ülésben ütötte meg a' guta, 's míg 
kivitték, megholt. 

Ujhely Septb. Od.. 1825. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r. 5. sz.] 



4525. Kazinczy Ferencz — Kazinczy Emilnek. 1825. 407 

4525. 

Kazinczy Ferencz — Kazinczy Emilnek. 
Édes fiam, 

Szoktassd ar ra magadat, hogy a' mit Elöljáróid parancsolnak, 
vonogatás nélkül, sőt örömmel teljesítsd. Elöljáróid jobban tudják mi 
hasznos neked, mi illik és mi szabad mint t e ; mert ha te is úgy 
tudnád mint ők, mi szükséged volna neked Elöljárókat adni ? Öröm
mel hallottam volna, hogy mihelytt azok parancsolták hogy a' kutya 
Patakon ne legyen, te sírás nélkül mondtad volna, hogy kéred tehát 
Anyádat, vigye haza. Valaki tőled hallotta volna ezt, mind az azt 
mondot ta volna, hogy eszes gyermek vagy, és jó indulatú gyermek; 
félek, most azt mondják, hogy sem eszes nem vagy, sem jó n e m ; 
és hogy szüleid mindent megengednek, valamit akarsz, a' melly 
annyi, hogy elrontunk, mert magad akarod magad elrontani. Képzeld 
csak, mi lenne abból, ha Patakon minden gyermeknek volna kutyája, 
és kérd magadtól, miért legyen Neked az szabad, a' mi akárkinek 
másnak nem szabad? A kutya ellenére van Tiszt. Vámosi Urnák, 
I'raeceptor Urnák, 's kárt teszen. Az a' kutya alkalmatlan lesz, ha 
kárt fog tenni, ha téged a' tanulástól elvon, és ha igaz az, hogy az 
oskolai törvény azt tiltja, előre mondom Neked, hogy azt Patakon 
meg nem szenvedem. Nékem kötelességem, hogy arra szoktassalak, 
hogy a' mi kötelességed, örömmel tedd, ha áldozatba kerül is. Ezen 
érzés nélkül soha senki boldog nem volt. Ha neked talán mulatsá
godra volna is a' kutyatartás, azon gondolat is mulatságodra 's örö
medre lehet, hogy ezen áldozatocskával azoknak tészesz kedvet, a : 

kiktől függesz és a' kikkel lakol, 's az bizonyosan nagyobb öröm. 

Szeretném tudni Publicus Praeceptorod' nevét, kihez privátára 
is jársz. Azonban Makó Ür Neked úgy Praeceptorod, te Makó Űrtől 
épen úgy függesz mint Antonín. Azt várom tőled, hogy nekem örömet 
fogsz adni, nem bána to t ; fiaim köztt te vagy a' legidősbb, és így 
neked illik reményeimet leginkább betölteni. Nagyon örülök, hogy 
Makó Űr meg nem engedi hogy elébb keljen-fel eggyitek az asztaltól 
mint a' többi. Szokjatok rendhez, 's érezzétek, hogy össze vissza 
megyén a' dolog, ha az ember mind azt teszi a' mi eszébe jut; 
azt kell tenni a' mi illik. 

Sept. 7d. 1825. 

[Eredetije dr. Kazinczy Gyula közjegyző birtokában, Kassán.] 
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4526. 

Kazinezy Ferenez — Kazinczy Emilnek. 

Emilhez. 
Édes fiam, 

Te bizonyos vagy az eránt hogy én téged is, egyéb testvérei
det is nagyon szeretlek. Az nekem úgy kötelességem, mint neked 
hogy engem szeress. Az én szeretetem abban áll, hogy én a' te 
javadat akarjam : a' tiéd, hogy engem mint atyádat, barátodat, gond
viselődet, nevelődet tisztelj, 's parancsolatomnak engedelmeskedjél. 
Gyermek nem ítélheti-meg, mi neki jó, mert gyengébb idejű mint 
hogy a' dolgokat jól és igazán ismerje : neki olly Vezető kell, a' ki 
igazán akarja javát, 's ismerje a' dolgokat. Az tehát oktalan csele
kedet volna ha te az én akaratommal ellenkeznél, 's haszontalan 
azonfelül, mert a' ki ott nem fogad szót, a' hol kell, azt erővel 
hajtják jóra. * 

Tudod gondolkozásomat, én Neked mindent engedek a' miből 
károd nincs, 's még örülök, ha az a' miben örömed van, téged 
ügyességekre is szoktat. A' faragcsálásokat, a' rajzolást, a' lóra-űlést, 
a' puskát, a' kutyát nem csak nem tiltottam, de kutyát neked még 
hoztam is. De én mind ezt csak addig tűröm, míg kár nincs belőle. 
Neked nem mulatságról kell gondoskodnod, hanem tanulásról; nem 
arról a' mi idődet, gondodat elvonja, hanem a' mi engedi hogy a' 
tanulást egész figyelemmel űzhessd. Én sem neked nem parancsolok 
semmit, sem testvéridnek a nélkül hogy érezzd, hogy a' parancso-
lásra okom van : de midőn parancsolok, annak teljesedve kell lenni. 
— Kutyád tehát haza jön, minden kérdés nélkül. 

De nekem nem elég, hogy a' kutya haza jöjjön ; ha csak azt 
akarnám, parancsolnék; azt akarom, hogy szívedbe csepegtessek 
jobb és szebb érzést. A' kutya által meg volt bántva az anyád, mert 
a' kutya kárt tett. Tiszt. Vámosi Ur megszóllíta, te duzzogtál ; 
Praeceptor Urad ellenzé tartását, 's te nem. ugrál elő örömmel, hogy 
kész vagy lemondani arról a mi neked kedves, csak annak tehessd 
kedvét, a' kinek szeretetét bírni óhajtod. Gondold-meg azt a' mit 
mondok, édes fiam, és ha magad arra szoktatod, hogy a' más sze
retetét meg nyerheted, úgy természeteddé válik, hogy minden fog 
szeretni. Olly szerencse az, a' mit bár melly áldozatokkal meg kell 
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nyernünk, mert a' leghatalmasabb embernek is szüksége van a' más 
szeretetére : hát olly kis teremtésnek mint te ? 

De ez a' te gondolatod, hogy neked kutyád legyen Patakon, 
nem is olly tiszta, mint gondolod. Félek, abban eggy kis kevélység 
van, hogy te már puskásnak akarod tekintetni magadat. A' kevélység 
mindég bolondság, és egyéb veszedelmeken kivűl arra viszen ben
nünket, hogy mindenektől kinevettessünk. Az igen keserves állapot, 
's azt kerülni kell. 

Emlékezz-meg, hogy szüleidnek, Tanítóidnak tisztelettel, enge
delmességgel tartozol, 's tedd a' mivel tartozol. A' pattogás, a' makacs
ság, a' duzzogás neveletlenség' jele, 's azt csak azért is kerülnöd 
kell. Áldás légyen rajtad, édes gyermekem. 

Septemb. 14d. 1825. 

[Eredetije dr. Kazinczy Gyula közjegyző birtokában, Kassán.] 

4527. 

Kazinczy — Szabón Jánosnak. 

Tiszteletes Űr, Bizodalmas jó U r a m ! Ha minden atya azt 
követné el, midőn gyermeke az Űr keze alá jutott, a mit én teszek 
i t t : úgy az Űr sok ideig nem tehetne egyebet, mint hogy kérelmei
ket hallgassa vagy olvassa, s így lopni az Úr idejét vétek. De talán 
magam vagyok, a ki ezt teszem s annál bátrabban teszem azt. Nem 
szeretem semmiben a czifraságokat s a legegyszerűbb módot a neve
lésben is legjobbnak t a r t o m ; s ámbár az Úr ismeretségéhez szeren
csém nincs, s minapi Patakon lételem meg nem. engedé, hogy meg
látogathassam, ajánlom Emilt atyai gondjaiba, teljes és határ t nem 
ismerő bizodalommal. 

Hogy Emil Bhétorrá tétesse magát, meg sem álmodtam s félek, 
hogy az neki kárára lesz. De az is kárára lenne, ha gyermeki és 
mégis természeti tüzét elol tanám; s valljuk meg azt, a mit így gon-
dolatlanúl általszökött, a szorgalom helyre ütheti. Attól függ minden, 
hogy feszített erővel tanuljon és csak azt tanulja, a mit tudni szükség; 
nem sokat, de igen jól. Másfél esztendeje, hogy én feleségemnek pere 
s most egy elkerülhetetlen foglalatosság miat t házamtól távol vagyok. 
Ha otthon voltam volna, rajta muta t tam volna meg, a mit két elsőbb 
gyermekeim tanításával megmutattam, hogy a középszerű talentomú 
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gyermeket is kevés idő alatt mennyire vihetni, ha víg elmével tanúi
tatunk, ha a tökéletes megértés nélkül semmit nem tanúitatunk és 
ha így a tanulást a gyermekekkel megkedveltetjük. 

Az a mód, melyet Tek. Kövy Ur követ s talán a több 
Professor urak is, nekem már akkor óhajtásom volt, midőn Prof. 
Vályi Nagy úrtól haliám, hogy Tek. Kövy úr ezt teszi, elébb 
synoptice menni végig az egész tudományon, azután bővebben, har
madszor egész bőségében, negyedszer mintegy recapitulatióúl, ismét 
röviden. így vezetve a gyermek, bizonyosan fogja tudni a mit kell, 
ha értve tanulja s csak azt tanulja a mit kell. 

Nem ember ki a Glassicusokat nem szereti, s azokat nem 
szeretheti, a ki a grammaticának minden részét nem tudja. Ha jónak 
látja az Úr, kérem alázatosan, látogassa meg Makó István urat s 
adasson vele egy Synopsisi leczkét az etymologiából és Syntaxisból, 
hogy a mi hézagja ezeknek Emilben maradt , teljesen kipótoltassék. 

Ámbár Emil az Úrnál vesz mind publiea, mint privata leczkét, 
én tágíthatatlanúl megkívánom, hogy ő magát a Makó úr tanítvá
nyának is ismerje. 

Virradta olta éjfélig tanulni gyermeknek a testi növekedés miatt 
sem jó ; ezenfelül az ily tanulás csömört csinál és így veszedelmes. 
Keveset kell tanulni, de egész figyelemmel és soha nem menni addig 
tovább, míg azt, a mit tanulunk, teljesen meg nem fogtuk. 

Bár a katechismus ne rablana el sok időt. Szükséges dolog a 
religio, de a katechismus nem religio. 

Mindezeknél nem kevesbbé kérem az Urat arra, hogy tartsa 
szorosan szemmel, kikkel társalkodik a fiam. Pubescet ! ! ! Bossz 
dolgok történnek az iskolákban. Ne engedje az Űr, hogy nem jókkal 
társalkodjék. 

Méltóztassék neki semmi engedetlenséget, semmi parancsolat 
elmulasztását el ne nézni, és ha a megszóllítás s megszégyenítés 
nem használna, publice is megbüntettetni. Én gyermekeimet nem 
kényeztetem el, bár őket nagyon szeretem. Ajánlom magamat becses 
barátságába s maradok Septemb. 14d. 1825. 

alázatos szolgája 
Kazinczy Ferencz. 

U. i. Pecsét nélkül küldöm levelemet, hogy Makó úr is olvas
hassa. 

[Megjelent az Prot. Egyh. és Isk. Lap 1878. évf. 32. számában.] 
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4528. 

Holéczy Mihály — Kazinczynak. 
[A levél eleje hiányzik.] 

— — — kegyes szívűségből, melly a' Tudósnak fő dísze: nem 
állott magáért boszút, magányzásom Apr. 12-től csak Június ' 2-ig 
tartott azon esztendőben, mert a' megüresűltt Csákvári Predikátor-
ságra, Székes Fejérvár megyében, Candidatioba vévén, azt elnyertem. 
Itt töltöm tehát időmet, kevesebb jövödelemmel ugyan mint Komá
romban, de nagyobb nyugalommal; melly boldog nyugalmamban, ha 
erőm meg nem csal, készülök eggy Költeményhez a' Teremtésről. 
Vajha kedveznének Isteneim, hogy én is 50ent számlálhatnék 40 
múlva ; mert én, a' mint gyenge inaim bírnak, ez idén töltöm világ' 
elejébe tett irói pályámnak éppen első Tizedét. De melly kevés a' 
mit mutathatok, és mi csekély a' mi keveset mutatok. Nem vagyok 
magammal megelégedve ; ha nem tetszik dolgozásom, holnap szinte 
tépni vagyon kedvem. A' Tek. Úrra vigyázzanak az egek, 's legyen nekünk 
tovább is fényes alkonyi csillag. A' Msgos Grófnét hódoló alázatos
sággal tisztelvén, és szivemnek megnyugtatására a' Tek. Urnák erántam 
való kiengesztelődését úgy kérvén, hogy a' felől egészen bizonyossá 
tétetődjem, 's ha talán Kecskeméthy' hol létéről valamit megtudhat
nék, az eránt esedezvén, maradok a' Tek. Urnák buzgó tisztelője 
Csákvár, 1825. Sept. 16. 

Ha Levéllel meg fognék tiszteltetni, Pesten 's Neszmélyen által 
veszem Csákvárra. 

Ezt a' Versemet a' Minervába ha méltóztatnék beküldeni. 

Fülmülém' halála. 

A h , nem dobog már , Fü lmülém, 
Szíved, szerelmes énekes ! 
Pávám, m a d á r k á m , t égede t 
K e r t e m b e csalt az új tavasz. 
Fü työ lve szál l tá l a' bokor ' 
Lombjára , hol szerelmedet 
K e z d t e d dalolni szépen, a h ! 
Olly szépen énekelgeted 
P á r o d n a k azt , hogy Phyl l i sem 
K i s i r t a r a j t a kék szemét. 

'S mikor legédesebb dalod 
Zenge t t , ' s u t á n n a lan tom is 
P e n g e t t e lassú hang ja i t 
A m o t t az almafák m e g e t t : 
A h , a k k o r eggy kő h i r te len 
Súgo t t az égen, t égede t 
Főben t a l á l t vé l e t l enü l ; 
'S e lha l lga to t t , oh fülmülém, 
Szép éneked ; de Phyl l i sem 
K i s i r t a ra j t ad kék szemét. 
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Majd e l temet lek, k is dalos, 
A rózsa mellé, melly tövé t 
A ' lúgosom közé veré . 
O t t e l temet lek, hervadó 
Rózsám sir odra hu l l alá. 
Majd holdvilágos a lkonyon 
Ki jön sirodhoz Phyl l i sem ; 
É s im szerencséd, fülmülém, 
Majd a lkonyonként Phy l l i sem 
Kis í r ja ra j t ad kék szemét. 

O h ! min t a k a r n á m gyi lkosod ' 
Esmérn i , megbosszúlani . 
Szemére vetném hogy megöl t 
Á r t a t l a n édes énekes ! 
H o g y hajnal imba bú t kever t , 
M e r t t o r k o d a t nem ha l lha tom. 
Szemére ve tném hogy nekem 
Szívembe fájdalmat hozott , 
M e r t h o l t o d é r t eggy Phyl l i sem 
G y a k r a n kis í r ja kék szemét. 

Holéezy. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. ár. 29. sz.] 

4529. 

Kazinczy — Zádor Györgynek, 

Ujhely, 1825. sept. 25. 
Stettner Györgynek 

Kazinczy Ferencz baráti szíves idvezletét. 

Kedves vala nekem leveled, igen kedves, mind foglalatja 's 
közlései miatt, mind újabb bizonyságáért nagy tekintetű barátságod
nak. Társaink egészen elhallgattak e r án t am; bajok lehet nekik i s ; 
's leveled engem eggy előttem kedves világba vezete vissza. 

A' diéta, a' mint látom, rövid lesz, 's így én szerencsétlen 
pöröm miatt, de a' mellyet Eperjesen is megnyertem már, Pesten pedig 
bizonyosan még inkább meg fogok nyerni. Novemberben meglátom, 
a' kit én is igen szeretek, Kisfaludyt és Vörösmartyt. Az utolsóbbat 
első fellépésével igen lelkes embernek lát tam : leveled azt mutatja, 
hogy ő szeretetre is igen méltó ; pedig a' kettő nem mindég jár 
együtt. Ki fogom élni magamat társainkkal, de csak akkor, midőn 
pöröm szabad időt engedend. Oktob. 27dikén belépek életem 67dik 
esztendejébe, 's 7 gyermekem van, 's feleségem osztályrészét igaz
ságtalan 's húgához, sógorához, 's nemeslelkű atyjához olly igen 
hasonlatlan testvére 15 eszt. olta tartóztatja. Pesten tehát az leszen 
első gondom, 's örömimnek egyedül az üres órákban élhetek. 

Erdélyi leveleimet szinte bánom hogy olly sokakkal láttatám. 
Dicséret vagy gáncs engem meg nem zavar : de fonákabb ítéleteket 
alig képzelhetek, mint a' mellyeket barát im ezen dolgozásom felől 
tesznek. Eggyike valamit ollyat monda nekem, hogy a' vége interes-
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sántább mint az eleje; mellynek az az oka, hogy Vajda-Hunyadon 
's Fehérváron több vala a' mit az utazó láthat, mint Kolozsváron 
innen, és hogy az ítélő, a' mint látszik, sem a' Vásárhelyi Biblio-
theca, sem a' Szebeni képgyűjtemény felől vett híreknek nem tudott 
érdeme szerint örülni. Hányadik Olvasóm fogja érteni, mint kellé 
nekem erőlködnöm, hogy leplet vonjak keblem' érzésére, és hogy 
eggyik gondomnak az kellé lenni, hogy a' múlattatás és oktatás úgy 
váltogassák egymást, hogy eggyike a' másikának ne árthasson. Kilen-
czedik dolgozásom nyerte-meg az Imprimaturt Bécsben. Midőn vissza-
kapám azt, elrettentem mind gondatlanságimon, mind a' szín' tar
kaságán, és rész szerint a' soványságon is ; sok lapja a' munkának 
ollyan volt, mintha Journalomból szedtem volna ki. De eggy Erdélyi 
barátom azt itélé felőle, 's még a' legelső dolgozásaim' eggyikét 
látván, hogy Erdély innen fogja ismerni Erdélyt ; Szemere pedig 
elragadtatással is olvasta a' festékek' és festések melegsége mia t t ; 
és midőn két illy Olvasóm nincs vele meg nem elégedve, csendesen 
hallhatom a' mit mások mondanak, 's nyugton lehetek azért, hogy 
magam rajta mindég lelek törleni 's igazítani valót. Közönségesen 
azt hiszik az emberek, hogy a' munka senkinek sem tetszik inkább 
mint magának a' dolgozónak: én ezt nem ér tem; sőt épen az ellenke
zőt tapasztalom magamon. — Erdélyi Leveleimet, a' t i z e n k e t t e d 
s z e r tett újra dolgozás után, épen most indítom a' Bécsi Censurára. 
Visszavévén onnan, haladék nélkül megyén sajtó alá. 'S most még 
egyszer veszem-elő Szallusztomat, melly magamon és Gróf Mailáth 
Jánoson kívül alig ha talál javallót. Én abban élek egészen, 's ezzel 
valóban meg vagyok elégedve, vagy mivel magam tudom mimbe 
került, vagy mivel a' magyart olvasván a' latint olvasom. 

A' mit velem Kisfaludy Sándornak nem tudom melly munká
jából köziéi, én is igen lelkesnek, 's jól gondoltnak 's érzettnek lelem. 
Különben az izlés Kisfaludyban és bennem két nagyon különböző 's 
nem ritkán épen ellenkező por téka; 's nem csuda az, ha ő úgy 
hiszi, és ővele sokan mások, mint péld. a' Magyar Parnassus Szent-
Pétere is, Kulcsár és Apollója Verseghy és Bacsányi, hogy azt bennem 
irigység csinálja. Kisfaludy Sándorban valóban vagyon is, a' mit én 
szívesen irígylek: azt az ő melegségét, buján-szökellését (ubertas) 
és könyüségét — noha nem scandált sorokban az a' könyű ver
selés nem felette nagy csuda. Kisfaludy Károlyt inkább irigylem, 
mint Sándort. Károlynak sok dalai vágynak, a' mit nem győzök 
eléggé csudálni. Ő utána nekem Kovacsóczy ragyog igazán. 
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'S mint jutái Te, édes barátom, Temesvárra, 's mit csinálsz 
Blumenthálon ? Tudassd velem ezeket, 's egész bővségében. Szántó 
János Fiscális Ur engem szeret, 's tudja, hogy én őtet szeretem. 
Köszöntsd, kérlek. — Élj szerencsésen. 

Aug. 22d. irt leveledet Sept. 22d. vettem. Ne tégy semmi köz-
póstát Adressedre, hanem csak ezt 

á Monsieur 
Monsieur Francois Kazinczy (minek az az assessorság ? — levelén.) 

Sátor-Alja Űjhely, á Széphalom, Comitat de Zemplén. 

[Megjelent a «Zádor György levelezése Kazinczy Fcrenczczel* ez. kiadvány 
42—44. lapjain.] 

4530. 

Cserey Miklós — Kazinczynak. 

Kedves Barátom, 

A fojó Hónap 2k napján költ leveledet igen szívesen vettem 
volt, a Zemplény Vármegyei Instructionak egy részével, — s régen 
válaszoltam volna, de mivel azt igirted vala, hogy azon Instructio
nak második részétis elküldöd, arra várakoztam, és úgy intéztem 
volt, hogy válaszomban az egész Instructioról való gondolatimatis 
megírjam Neked. Némely jó barátimis látták. — A Stylussára keveset 
nézek. A mi a belső valóságát i l let i : úgy látom hogy a Gravamenek 
orvoslását sürgeti az a Ns Vármegye, s nem kétlem, a többiis ; — 
de az eddig való tapasztalásokhoz képest ahoz nem* sok reménység 
lehet. Tsak abból eine rontanának a mi még fenn á l l : — de tartok 
tölle nehogy a' Gravamenek orvoslása hejett olyan változások követ
kezzenek, melyek máris meggyengültt Constitutiónkat még erötle-
lenebbé tegyék. — Előttem a tetzik leg tsudálatosabbnak, hogy a 
mü Udvarunk (mert magának a Jó Uralkodónak semmi hibát sem 
tulajdonitok) szünet nélkül a fmantia megjobbításán munkálódik, — 
egész' a fukarságig le ereszkedve; — s mégis éppen azokat a módo
kat mellőzi el, a melyek a finantia elémenetelére legfoganatosabbak 
volnának ; — a munkásságot nem serkenti, a kereskedésnek úttyait 
nem tágittya. Minden más Országok elébb-elébb haladnak, tudomá
nyokban, mesterségekben, munkásságban, kereskedésben, tsak mü 
vagyunk meg rekedve, meg fenekedve, mint az iszopban meg akadott 
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hajó, a mely kész volna hátra feléis mozdulni, tsak lehetne, ha elé 
nem haladhat, — de arra sints ereje. — Megválik mit tsinál Magyar 
Ország, ha a Systhematica Deputatiók munkáit elé veszi. — Én igen 
nagy elémenetelt a' mü értünkre nem reméllek. — Hallom hogy 
némely Vármegyék G. Almásy ellen ki kőitek. — Nem árt az olyan 
szerfelett udvariskodó Urakat meg pirittani. — Kérlek küld el az 
Instructionak második Részét. — Változhatatlanul vagyok 

igaz barátod 
Cserei Miklósmpria. 

Kolosváron 28a Sept. 825. 

Kivűl : 1 á Monsieur Monsieur Francois de Kázintzy [!], mon cher 
et respectable ami — p. Ujhely — á Széphalom. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 26. sz.] 

4531. 

Guzmics Izidor — Kazinczynak. 

Kazinczynak Guzmicsa 
tiszteletét. 

Szinte Május derekán fordult-meg nálunk Vitkovics, 's remé
nyemet, hogy nem sokára látni foglak, elrablá tőlem, meghágva 
belőle még is annyit, hogy Septemberre várhassalak. A Dieta-hirdetés 
azonban, valamint most vett leveled is erősíti, ennyitől is megfoszta. 
De én békével tudok várni, csak tudjam, hogy élsz, és egészséges 
vagy. — A közel ölelkezhetésnek reménnyé levelezésünket is fel-
akasztá. Füredről, hová fejem feszülései kergetének, Augustus másod 
felén térek vissza, hogy a tiédet vettem ; mellyre nem előbb, mint 
most válaszolhatok kedvem szerint: elszóratva lévén ez előtt examen-
jeink, Pesti utam, hova kötelesség vala mennem ; ismét egy pri-
mitzialis predikatzió, mellyet tegnap előtt mondtam-el, közbejövetelek 
által. Füreden találkoztam a még nem lá t tákka l : Kisfaludy Sándor
ral, Fáy Andrással, és Pápay Samuval. Különösen meghatott Fáynak 
gyengéd érzése, könnyűded, elfoglaló társalkodása, kiben a csipős 
Mese irót nem fogtam keresni. Ő engem egészen elfoglalt. A kútnál 
Guzmicsot kérdezé tőlem, 's hogy nevét monda, összeölelkeztek kar-

1 A levél zárlatán ép piros pecsét. 
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jaink. Ez nekem rólad azt a szomorú hírt hozta, hogy felette beteg 
voltál, 's te nekem erről egy szót sem írsz. Ugyan ezt monda 
Gr. Deseőfiről is, ki azonban már a Diétán teszi azt, mit egy derék 
hazafi tehet. 

A Minerva mindjárt első megjelentével semmivé tette a Jelen
tésből ellene támadhatot t előítéletet: a dolgozások benne jók; gondos 
toll ; helyes Ítéletek. Kár, hogy negyed rélíi, -'s valamicskét drága; 
az elsőt te változtatni kivánád, 's nem boldogulhatál: ugy vélem, 
mert a kép már készen volt. Árát felcsigázni talán az olvasóknak 
még bizonytalan számok hagyá; majd ha ez nő, amaz lefog száll
hatni. — A te értekezésed az első Kötetben (a másodikát még nem 
volt időm megolvasni) valamint kívánatos volt, ugy nem lehete, nem 
akárkinek is, nem kedves; de én nagyobb kiterjedést szeretnék e 
tárgyban. Egy van benne, miben nem kevéssé ütköztem-meg, 's velem 
mások. Azt állítod, hogy sz. István Kir. által a Pannonhalmi Bene-
dictínusoknak adott adomány levél görög nyelvű. Ennek autogra-
phonja, latán nyelven van kezünkben, 's már sok vitán ment által, 
de mindég győzödelmesen. Véleményed alapját tudni vágyom, 's 
barátságodtól várom is. Vagy talán a Veszprémi görög apáczákat 
akarád mondani, melly ugyan csak görögül volt adva, 's mellyről te 
nem emlékezel? — Minervában a sok aposztrophizálás nem tetszik 
nekem : éktelenül czifrázzák ezek írásunkat minden szükség nélkül. 
Nem szóllok az articulus és birtokos nominativ mellé szúrt vonásról, 
ezt még csak én kezdem elhagyogatni ; de minek ezek mellet t : 
gondos'b, vi'sgáló, rósz', miképp', őt' ? nem különben a sok csatló 
húzás még ezekben i s : láng-ész, kar-perecz: összeolvadt egy szavak 
ezek? hát írjuk össze, mint írjuk: haladó, fűszer stb, Külön szavak? 
hát írjuk külön, minden csatló nélkül. Valóban ezeket a tarkításokat 
ritkítnunk kellene inkább, minekutánna megvont hangzóink is már 
elég czifrává teszik Írásunkat. 

Pesten létemben, 's már Füreden is nagy dicséretekkel haliám 
emlegetni Zalán futását ; de még hogy Pesten valék, nem készült 
egészen el ; 's még nem bírom. Ki ne örülj en egy valódi hősi mun
kának megjelenésén, millyen nélkül mind eddig el kellé litteratu-
ránknak lennie? — Horvát Endre barátunk is izzad Árpádja mellett, 
kár hogy nem szabad neki egyedül abban izzadnia! de a csupa 
poétának nálunk üres a táskája. Uj, valóban jó Püspökének felette 
nagy kegyében úszik ez a mi barátunk ; 's ha az él, ez rövid idő 
alatt Káptalanhoz kerül. Ezt neki ki ne óhajtsa ? De meghalt kedves 
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Tanítóm, a derék Tumpaeher irtózott a' Káptalani lakástól, melly 
mellett nehéz légyen valódilag foglalatoskodni. 

Theokritemet Thaisz akará ha nem recenseálni, legalább refe
rálni a Gyűjteményben ; de én kértem, ne tenné azt. Kultsár felesleg 
is megtéve, Döbrentey irá, hogy félt tőle, mint újításokkal tellyestől, 
de megolvasván tisztának találá azt. A vakbuzgalmu theologus nem 
retteg jobban az eretnekségtől, mint ezek a mi jó barátink a nyelv
újítástól, ítélgessen kiki belátásával, Ízlésével megeggyezőleg, én 
utamat követem, 's csak azért is követem, hogy Te azt nem rosznak 
találod. 

Mikor vergődel már egyszer pöröden á l ta l? Igen fájlalom öreg
séged aggságait! Kinek most élhetnénk bölcs mentorságával ; kinek 
egyedül illenék a sok zavarból kiemelni bennünk ; annak illy tőle 
idegen, illy gyűlölt tárggyal bajoskodnia ! Ha az a te irgalmatlan 
sógorod vagy csak ezt venné szívére, nem fogná az egész közjónak 
ártalmával mesterségét fizni, hanemha rossz atyafi lévén, hazafi sem 
jobb. — Én Erdélyi leveleid és Szallusztod eránt értekeztem Fáyjal; 
azt beszéllé, hogy még most is minduntalan javítgatsz, 's hogy igen 
nagy gonddal szeded egyebek Ítéleteiket. De, édes Barátom, te már 
koros vagy, fa tartok tőle, hogy javítgatásaiddal elkésel; adjuk hozzá 
az t is, hogy nem minden javítás jobb a javí tol tnál ; s ha ezt még 
idegen Ítéletek után teszed, félek, ne talán rosszítások legyenek. 
Posonból nem várt jó szelek fuvnak ; de Vitéz, mondják, nem akar 
hinni. Ha igaz, hogy a Haza boldogítása a Haza Attyainak kezekbe 
adatott, ugy nekik bölcs meggondolást, és szép eggyetértést kívánok 
Istenemtől. Ha még így sem fog nemzetünk boldogulhatni, magunkat 
kell okoznunk, 's mondanunk : nos nobis defuimus. Élj édes Bará tom 
szerencsésen, ;s. ha tesz valamit általam is tiszteltetned, szerettetned, 
légy bizonyos benne, hogy bennem ez is az is végtelen erántad. — 
Pannónia hegyén Septemb. 29d. 1825. . 

U. I. Szedernek egy különös gondolatja v a n : nevezetesb férfiak 
kézirataikat összeszedni; én neki leveleidből a legrövidebbikét sem 
akarnám kiadni; egy betűdtől sem akarván megfosztatni. Segíts 
rajtunk! 

[Eredetije a sz. Benedek-rend pannonhalmi könyvtárában.] 

Kazinczy F. levelezése. XIX. 27 
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4532. 

Kazinczy — Sárközy Istvánnak. 
Tisztelt kedves barátom, 

Kezemben van ajándékod, 's úgy nem esett kár általhozások 
alatt bennek, hogy a' Te kezeidben nem volt kevesbbé ép és tiszta 
mint most. Nem mondhatom-ki eléggé, mennyire örvendek e' birto
komnak, és mennyire örvendek, hogy eggyikét és másikát Tőled 
vettem, 's vedd e' jelentésemet a' legforróbb köszönet gyanánt. 'S a' 
két kép Artistái tekintetekben is érdemli hogy birtokának örvendjek. 
Eggy Vice-Notáriusunk van, Ocskay, ki Keszthelyen tanult. A' mint 
rá pillanta a' képre, azonnal rá ismére Festetics Györgyre, 's azt 
mondja, hogy igen jól el van találva. — A' Zrínyi' köntösén nem 
tudja az ember, kaczagjon e, vagy bosszankodjon. A' czímeren lebegő 
devise : Sors bona nil aliud, meghazudtolja azt, a' mi a' kép alá 
van írva, 's bizonyítja a' mit én állítók, hogy a' fej nem a' Szigethi 
hősé, hanem a' Poétáé. 

Most minden könyörgésem az hogy a' Diéta jót végezzen, a' 
másik, hogy légyen vége minél elébb. Sokat szenvedek míg perem 
a' Cúrián is általesik. A' Sógorom Erdődy Györgynével, az az 
Aspremont Máriával, megalkudott h e t v e n e z e r p e n g ő forintban, 
's abban feleségem 21 ezret kívánhat, gyermektelen testvére' halá
lával még félannyit; 's ez az atyjához nem hasonlító Sógorom nem-
is szóll. — A' malae fidei perlekedőt, kivált ha az illyen testvér is,, 
büntetni kellene. Bár akkor, ha Pesten leszek, teljesedve láthassam 
régi vágyómat, hogy Téged, 's feleséged kezeit, 's híres gyermekeidet, 
csókolhassalak. Élj szerencsésen, édes bará tom! Az Isten tegyen olly 
szerencséssé, a' hogy érdemled. 

Septemb. 30d. 1825. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 158. sz.] 

4533. 

Kazinczy — Kis Jánosnak. 
Ujhely, Octób. 2d. 1825. 

Tisztelt kedves barátom, 

Eggy csomócskát indítván Pozsonyba, abban mégyen levelem 
mis, 's egtörténhetnék hogy ott postára fog adatni. Ezt azért je len-
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tem, hogy megérthessd, mint eshetek, hogy magam ott nem vagyok, 
és azt még is a' Pozsonyi postáról fogod venni. 

Vettem mind Templomi szép Beszédedet, mind csudált könyü-
séggel dolgozott fordításodat, mind a' Kassai Minervában a' nyelv 
eránt tett lelkes megszóllalásodat, 's mind ezek nekem újabb okok, 
hogy barátságoddal dicsekedjem. Olvassák-meg az utolsót ezek a' 
mi vad Grammaticusaink, 's piruljanak. Az a' vita nekem nyugtot 
hágy ; által kehe ezen is esnünk, 's mind a' két félnek vágynak 
darabosságai, mellyeknek lehullani kell, 's lehullás csak a' 
dörgölés, korholás által esik. De én szeretném ha a' frictio úgy 
esnék mint eszes és nemes-érzésű emberektől várhatni. Magda is 
sok jót monda, ugyan ott. Őtet még nem ismerem közelebbről; 
felőle csak azt írhatom, hogy ő az első Luth. Professor Patakon, 
a' ki Patakon lenni szeret, és a' kit Patak valóban becsül. Kétszer 
háromszor voltam vele, eggyszer háza' népével is, de ekkor bálban, 
Fő-Ispáni Administratorunk' innepén; 's benne sok erőt találtam, 's 
gondolkozása az enyémmel eggyezni látszott. Csak Bumynak lépésén 
nem tudta magát megnyugtatni, mellyen én magamat nem töröm. 
Bár szegény elérhette volna a' mit reménylett ! Azolta csak eggy 
levelét vettem, 's félek, ismét baja van. — — Animus, qui se non 
effugit unquam. — 

Én Február . 18d. olta csaknem megszakadás nélkül itt vagyok, 
's Archívumunkban hozok helyre némelly rendetlenségeket. Eleget 
vonakodtam ezen Munka alól; mondám, midőn ezt, részemről sem 
nem óhajtva sem nem várva, a' Vármegye benn a' Gyűlésben paran-
csolá, hogy ha ifjabb volnék, magam esedezném ér t t é ; öregségem, 
házi gondjaim, pereim, foglalatosságaim, nem engedik; de haszon
talan volt. Midőn a' Consilium kérdést teve, ha hozzá fogtak e már 
a' parancsolt Munkához, ismét nekem állának, 's megadám maga
ma t . 1 Belé fogván, gyönyörűséggel viszem. Eszt. alatt kész leszek 
vele. Képzelheted, mint kellé isméretimnek a' Haza' újabb történe
teiben kiszélesedni. Erdélyi Leveleim elébe eggy Bevezetést tevék, 
melly az előtt, a' ki történetinket ismeri, nem lehet kedvetlen. 
Széphalom ide csak eggy óra, gyalog a' réten szép sétáló, szekérútja 
hosszabb és rosszabb; 's így ki és be inkábbára gyalog megyek, 's 
olly erőben, hogy sohol meg nem kell pihennem, pedig Octób. 27d. 
belépek a' 67dikbe. Feleségem maga viszi gazdaságomat 's házam' 

1 Az eredetiben tollhiba: magamwafc. 
27* 
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terheit, mellyek bátyjának kegyetlensége miatt képzelhetetlenek. Való
ban édes barátom, igaz a' mit az Idvezítő monda : Sem ez maga, 
sem szüléji, hanem tetszett az Istennek a' maga bölcseségét és 
hatalmát etc. etc. — íme Eperjesen peremet megnyerem, de úgy, 
hogy az ítélet' hibájit a' Guriának kellett volna megigazítani. 'S íme 
a' Diaeta közbe jött, 's én kénytelen vagyok tovább szenvedni! — 

Két fiam Patakon t a n ú i ; az eggyike Rhétor, az ifjabbik 
Grammatista. Mi lesz belőlök, megmutatja az idő. Nem rossz fejek, 
nem rossz gyermekek. 

Gróf Teleki Józsefet Patakon lá tám az Examenkor. Rejtett 
erő 's nagy szerénység. Ügy hiszem, ő lesz Iskolánknak Státora. 
Gyönyörű ajándékot ada a' Gollegiumnak. Nem említem a' talán 80 
Kötet Eccl. Históriát, de igen a' Heyne Virgiljének azon példányát, 
mellyre a' nagy Öreg tulajdon kezével írta-fel igazításait, poltolékjait, 
az Aeneisz VI. Könyvéig, mert a' többire rá nem ért. Ismerem a' 
Heyne' kezét, 's eggy levelét, de nem hozzám írottat, magam is 
bírom. Az igazítások valóban a' Heyne' kezével vágynak írva. 

Élj igen szerencsésen, édes barátom ! Az Isten éltessen ép 
egésségben, teljes erőben, 's igen sok és nagy örömek köztt sokáig. 

örök híved 
Kazinczy Ferenczmpr. 

[Eredetije Kis Gyula birtokában.] 

4534. 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Aurélnak. 
Méltós. Gróf Dezsöffy Aurél JJmak. 

Méltós. Gróf, A' Méltóságos Úrnak most kevés ideje leveleket 
olvasni, de engedje meg, hogy eggy két sorban újíthassam-meg tisz
teletemet, barátságomat, 's kérhessem, hogy tisztelt Ura Atyjának 
mutassa-be idvezletemet, 's ha Ő Nagysága a' Méltós. Grófné 's a' 
kedves Comtesse Virginie ott múlatnak még, tisztelő kézcsókomat. 
Melly szerencsés a' Méltós. Gróf, hogy ezen esztendejiben láthatja 
az Udvart és Nagyjainkat, és azon pálya' csillagait, mellyen magának 
is ragyogni szent kötelessége lesz! Higyjen nekem a' Méltós. Gróf, 
ez a' gondolat sokszor foglalatoskodtatja tisztelő barátját. — — 

Pozsonyban most sok képíró lesz. Lelje módját a' Méltós. Gróf, 
hogy Ura Atyja magát olajban festesse gyermekeinek, kik valaha 
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religiosus tisztelettel pillantanak-fel képre. Elég olly nagyban 
mint a' Méltós. Gróf nagyatyjáé Kassán a' kanapé felett; hiszen a' 
fődolog a' fej; ha kell, később hozzá csinálhatni a' mit a' maradék 
akarand. Élni kell az idővel, mert nem mindenhol találni jó Festőt ; 
Kassa körűi ugyan nem ; 's Ő Nagyságok is halandók. 

Aei clgiarsveiv — — —• 
Octób. 2d. 1825 

hív tisztelője 
K. 

[Eredetije a kolozsvári egyetemi könyvtárban.] 

4535. 

Kazinczy — Dulházy Mihálynak. 

Dulházy Űrnak. 

Édes barátom, 

Erdélyi Leveleimet itt küldöm azon bizodalmas kéréssel, hogy 
azt a' legbizonyosabb és legelső alkalommal Igaz Űrnak kezébe 
juttatni méltóztassék. Az Űr, édes barátom, Pozsonyi sok bajai köztt 
is, az effélék vivésébe van szőve, 's úgy hiszem, hogy kérésem tel
jesítése nem esik te rhére ; valamint azoknak általadása sem, a' 
miket ide zárok. 

A' Mélt. Grófnak nem írok, annyival inkább nem várok tőle 
semmit. Cum tot sustineat, et tanta negotia. •— De legalább ezen 
soromat méltóztassék vele láttatni, mikor dolgai nem lesznek ; 's 
Ferencz Komornyikjának elmondani az ide zárt, kék papirosra ír t 
bohóságot, hogy vele Urát nevettesse-meg. (Lássd e' levél' 3d. lapját . ) 1 

A' bált, ha sokáig tart , hamar megcsömörli az ember, így a' 
kik Pozsonyban vágynak, azt a' czifra életet. De melly szerencse, 
hogy Gróf Aurél és az Űr láthatják a' Diétát, az Udvart, Don Miguelt, 
és hihetőleg másokat is, kik felől nekünk képzeletünk sincs. Szeret
ném tudni, kik az Ország' Csillagai mos t an? mert a' régiek helyett 
újak támadnak, mint a' Literatúra ' egén, 's az újak homályba dőjtik 
a' régibbeket. — Ha talán lesz valami, a' mi nekem szóll, méltóz
tassék általadni Szolgabíró Kozma Miklós Urnák Consil. Szemere 

1 A rendes levélpapír 3-dik lapjára külön írta le, a mi itt e levél kelte 
után következik. 
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Űr mellett. Onnan gyakorta jő valaki, a' ki elhozhatná, mint Stenzel 
Prókátor Űr most nékem a' Zrínyi Miklós és Festetics György 
képeit, a' mit oda eggy Túladunai Vice-Ispán barátom számomra 
külde. Éljen az Ur, édes barátom, igen szerencsésen, 's emlékezzék 
honn hagyott kedves jó feleségére, 's ollykor rám is, ki az Urat 
ma nem szeretem kevésbbé, mint tíz esztendő előtt. 

Octób. 2d. 1825. 

C s a k i d e í r o m i n k á b b a' F e r e n c z n e k s z ó l l ó t r é f á t . 

Soos Pál ezt a' történetet hozá Váradról. 
Bőthy [!] László ifjú házas és eggy felette szép asszonyka Férje, 

eggy W u r s t szekerén ment Váradra vagy Debreczenbe, 's ollyankor 
ment keresztül valamelly falun, midőn omlott a' Nép a' templomból. 
«Be sok szép lyány és menyecske ! kiálta Bőthy ; nagyon kész 
volnék felkoppantani valamellyíkét.* 

Kéri Ingenieur megbotránkozék a' szón, 's elébe terjeszté, hogy 
az váratlan neki eggy szép asszony férjének szájából. 

A' Kocsis, közel a' két Űrhöz, hallá a' Beöthy László és az 
Ingenieur szavát, ;s maga is házas és szép asszony' férje, így felele 
Kérynek, szörnyű phlegmával : 

E l s a v a n y o d i k a z i s s o k á r a . — Maga Bőthy is elálmél-
kodék Kocsisának rettenetes phlegmáján; hogy ne hát Kéry, az 
ifju-legény. 

Az elsavanyodik ezen ideákat foglalja magában : Mint a' leg
szebb dinnye, ha nem friss többé, savanyú lesz; vagy a' mit XIV. 
Lajos monda a' Confessáriusának: 

T o u j o u r s p e r d r i x ! 

Bécsbe lepecsételve nem kell küldeni a' pakétot, mert az szörnyű 
büntetést von az emberre. Szabadon kell a' Vivőre bízni, de épen 
ezért csak becsületes emberre. 

A' Superint. Kishez szolló levelet vagy a' Követek által, vagy 
postára tenni. Kevesebbet fizet Pozsonyból. 1 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r. 5. sz.] 

1 1825—54. T. Kazinczy Fer. Úr levele, mellyet Pozsonyba külde után-
nam, de 21a Oct. ott hagyván Pozsonyt, ezt később kapám. — Dulházy M. jegyzete. 
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4536. 

Kazinczy — B. Wécsey Pálnak. 

Méltóságos Báró Úr, 
különös tiszteletű Uram! 

Épen eggy holnap telek belé, hogy a' Méltós. Űr parancsolatját 
teljesítem. Megzavart az, mert az a' gondolat támada bennem, hogy 
a' Méltós. Úrral ezt az a' tartalék téteti, nehogy olly szemek olvas
sák a' mellyeknek az írva nem volt. Nem álmélkodnám azon, mert 
épen a' Méltós. Urat érte az a' szerencsétlenség, hogy nemtelen 
lelkek eggy szavával visszaéltek, vagy talán a' Méltós. Úrra eggy 
szót költöttek, mellynek osztán kedvetlen következése lett. Én a' 
Méltós. Urat bizonyossá tehetem, 's teszem, hogy ezeket a' leveleket 
idegen szem nálam és általam nem olvasta, és hogy magamat nem 
ismerhetem a' Méltós. Ur eránt sem olly hálátalannak sem olly 
tiszteletlennek, 's áltáljában olly alacsonynak, hogy a' mi nekem 
bizodalommal írva vagy mondva volt, czéljaimért tovább adjam, Ts 
másnak kedvetlenségén örvendjek. Mentsen-meg engemet az afféléktől 
a z Isten és életemnek eddig vitt színe; én inkább akarok még ennyi 
megcsalattatás és pogányi kínzás után is megcsalattatni mint csalni. 
Nincs irtóztatóbb állapot mint midőn az ember kénytelen gazember
nek nézni magát. 

A' Méltós. Űr utolsó levele megerősíte azon gondolatomban, 
hogy irtóztatóbb tudomány nincs mint a' História- Azt hinné az 
«mber, hogy midőn nemes-lelkű ember írja-meg azt a' mit szemével 
láta, a' mit maga is teve, az közel jár a' Mathematikai igazságokhoz. 
Jelen valék Aug. 24d., 's láttam, hallottam holmit, 's valóságunkhoz 
tartozik szemeinknek, füleinknek többet hinni mint minden mások 
bizonyságának; 's a' Méltós. Úr előadása és az enyém ellenkeznek; 
a' Méltós. Űr ítéletei 's érzései 's az enyémek, hasonlóul. Hogy 
Méltós. Gróf Schmidegg Úr megválasztatott, nincs a' mennyire tud
nom lehet senki, a' ki azt vagy ne akarta, vagy abban meg ne 
nyugodott volna; kevés férjfiaink vágynak olly tiszteletesek, 's én 
magam is tudom némelly szavait, mellyeket még Erdélyben is tisz
telettel emlegettem. Én csak azt nem foghatám-meg, hogy miért 
kellé némellyeknek azon igyekezni hogy Sz[emere] ne küldessék. 
Ha ő voltam volna, 's azok után a' mik Aug. 24d. történtek, én sem 
resignáltam volna, 's heroismusnak nézem hogy nem resignált. 
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Én a' magara személyemre nézve Sz-nek keveset köszönhetek; talán 
semmit nem: de a' háladatosság' érzése bennem olly nagy, hogy azt, 
ha akarnám is, megszegni nem tudnám. Azonban a' voksok szabad
sága tiszteletemet kívánja, 's én azt nem csak magamra nézve tisz
telem, de másokban is szívesen t isztelem; 's úgy hiszem hogy két 
Követeink panaszt nem érdemelve jőnek vissza közinkbe, melly azt 
fogja mutatni, hogy voksaink nem voltak helytelenek. 

Engedjen-meg a' Méltós. Úr, hogy ez a' nékem fatális Aug. 
24dikének emlékezete ismét elkapott ; szégyenlem azt a' napot. 
Ajánlom magamat a' Méltós. Űrnak nagy tekintetű kedvezéseibe 's 
egész tisztelettel maradok 

a' Méltós. Báró Urnák 
Octób. 5d. 1825. 

alázatos szolgája 
Kazinczy Ferenczmpr. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 27. sz.] 

4537. 

Zádor György — Kazinczynak. 
Világosvár, 1825. oct. 8. 

Tekintetes Tábla Biró Ur! 
Különösen Tisztelt Tudós Hazámfija! 

Tegnap reggel épen midőn Blumenthalból ide Világosvárra 
indulóban volnék: vettem Ujhelyről September 25d. költt kedves 
levelét. Ha ezen örvendetes esetet ugy szabad vennem mint új 
jövendőmnek, melly elébe az első lépést teendő valék, kedvező 
előjelét: úgy valóban mostani hivatalomtól sok örömet várhatok. 
A' Tekintetes Ur szíves tudakozásával kegyesen részt akar venni 
so r somban ' s kívánja tudni: mi vezetett engem ezen idegen vidékre ? 
Bátor vagyok nyilttan megvallani, hogy a' kenyérkeresés. Csekély 
ősi értékem ugyan is, ha bár nőtelen állapotomban szűk de független 
életet fogna is engedni: de feleségnek 's egy háznépnek illendő 
eltartására elégtelen. Engemet pedig 8 évek olta köt a' hü szerelem 
egy kedves lyánykához a' Vértes ' mellékén Komárom Vármegyében, 
kinek jó nemzetsége, nevelése és személyes tulajdonai nagy részint 
minden kiházasítása 's hét testvéreivel közös osztályrésze. E' mellett 
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szüléji is élnek, 's kívánom hogy még sokáig éljenek. 'S én boldog
ságomat csak ezen lyányka bírásában hiszem feltalálni. Azért is ha 
csak a' Plátói szerelemben nem akarok megőszülni, ideje vala 
kenyérnyujtó hivatalról gondoskodnom. Ezen czéllal Pestre mentem' 
's ottan vártam alkalmaztatásomat. E' közben lepett meg az Ország
gyűlési Törvényszünet 's csaknem egy időben kinált-meg Tek. Tököly 
György úr a' Feld Marschall Schwarzenberg által királyi adomány 
mellett vett, 's ő tőle Tököly Urak által megvásárlóit Blumenthali 
Uradalom Fiskalitásával. Ennek következésébe Július végével lejöt
tem : de mingyárt leérkeztemme] általláttam, hogy a' helybeli kör-
nyülmények Tököly Urnák feleséges Fiskálist tar tani nem engednek. 
'S e' szerint czélt vétve, örömmel fogadtam-el Bohus Uraságnak a' 
Mltsgos Personalis vejének Világosvári Uradalmi Fiskalitására ked
vező feltételek mellett tet t hívását. 'S tegnap olta itt vagyok azon 
tiszteletes vár-rom tövében, mellynek falai köztt tömlöczözte a' Nagy 
de önkéjü Mátyás tőle jobb hálát érdemlett derék bátyját Szilágyit; 
's független szabadságom feláldozásával 's hivatalos perpatvarral 
kényteleníttetem kenyeremet 's legszebb óhajtásom teljesedését a'' 
szeszélyes szerencsétől kicsikarni. 

Értem, hogy az Országgyűlés végeztével Novemberben Pestre 
szándékozik utazni a' Tekintetes Ur. Azon szerencsét, mellyre magam 
csak igen bizonytalanul tar thatok számot, a' Tekintetes Urat sze
mélyesen tisztelhetni, Pesti barát imnak ugyan szivemből kívánom. 
De részemről is önkénytt lemondanék róla, ha azt illy drága áron 
és sok Jóknak közveszteségökkel lehetne csak megvásárlanom. 13 ime 
ezennel egész tisztelettel 's alázattal könyörgök: ne tegye-ki a' 
Tekintetes Ur gyengélkedő egészségét a' hosszas út 's alkalmatlan 
évszak veszedelmeinek. Vágynak a' Tekintetes Urnák Pesten barátja! 
's a' szükséges informátiókat Szemere, Vitkovics, Helmeczi 's mások 
is örömmel megteszik; 's a' Tekintetes Ur' nagyon tisztelt Famíliá
jának a' szerető jó Férjre 's édes atyára legnagyobb szüksége van. 

Örülök, hogy az Erdélyi leveleket nem sokára birni fogjuk. 
Ugy hiszem, hogy a' Budai Censúrán sokkal kevesebb nehézséggel 
által-fogtak volna menni. Drescher legalább igen szép liberalitást 
nyilvánozott legközelebb Vörösmarty Zalánjának 's az 1825d. Aurorá
nak censurálása alkalmával. Hát Sallustiust mikor látandjuk? Élő
beszéde nekem kedves. Sallustiusi szín ömlött-el rajta 's Sallustiusi. 
hang szól belőle. Épen az a' bájos bizarria a' képekben, épen az 
a' kecses coquetterie (ha szabad igy szólnom) a' szókötésben. De 
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ezt kevesen szeretik, 's helyesen sejti a' Tekintetes Ur, hogy kevés 
kedvelőt fog találni a' hasonhangú Magyar Sallustius, mint keveset 
számlál a' Latiumi is, kinél a' nagyobb rész inkább szereti az ékes 
Liviust vagy a' velős mélyértelmű Taeitust. 

Döbrenteinek a' Kulcsár Proselytusának Literatori apostasiáját 
méltán sajnálhatjuk, mer t a' jó ügynek ő sok hasznot tett már is 
's még többet tehetett volna talán nem annyira talentumával mint 
'öszveköttetéseinél fogva. Pesten laktomban meg-akartam őtet mint 
földimet 's az Erdélyi Múzeum tiszteltt kiadóját lá togatni : de Lit. 
.hittagadása 's az a' mód, mellyel Szemerével tartott gyermekkor 
oltai barátságát befejezte, nem engedek, hogy vele közelebbi érin
tésbe jőni kívánjak. 

Valóban el kell szomorodnunk, ha Folyóirásaink ügyét elgon
doljuk. Millyen kezekben vágynak ! 's millyenek köztt lehetnének ! 
Vajha a' Hazai Tudósítások irását Helmeczy venné által 's a' Tud. 
Gyűjtemény redactióját Kölcsey! Csakhogy aztán az elsőbb a' 
nagyobb Közönség miveltségéhez képest egy kissé ereszkednék-le 
olvasójihoz; Kölcsey bizonyosan magához fogná emelni Publicumát. 
Millyen silányok a' Gyűjtemény darabjai, millyen nyomorulttak a' 
Reeensiók, kivált a' Lassúéi péld. az Aspasiáé, Zomilláé. Ha szép 
Zomillának azok varázsabb kecsei, mellyeket Lassú kikürtölt, úgy 
engemet, noha örömest hódolok a' szépségnek, szép Zomilla soha 
imádójává hódítni nem fog. Ezek a' jó Urak erővel a' Kártigámok 
korába akarnának bennünket visszarántani. A' mult esztendő két új 
folyóirásunknak látta támadását és megszűntét. Nem csuda, mert 
egyiknek Redactora a' másikéval vetélkedve csalta a' Publicumot. 
Gödör 12 kötet Laurára 21 frtkkal praenumeráltatott , azonban csak 
két kötetet nyomtat tatot t ki 's ezek közül is a' másodiknak csak
nem minden nyomtatványai mai napig is Birói Zár alatt vannak 
Weinmüllernénél, kinek Gödör ellen pere folyik a' nyomtatás költ
ségei eránt. Látta-e a' Tekintetes Ur Lau rá t ? Én az első kötetjét 
olvastam, de nagyobb szegénységet, izetlenséget és kietlenséget soha 
sem láttam. Aspásiát a' Tekintetes Ur ismeri. De nem ismeri a' 
többi előfizetőknek harmada is, ha csak az előfizetésen kivül kész 
pénzen meg nem vette. Mert Kovacsóczy a' kezéhez jött előfizetési 
summákat nagy részint elpazarlta. Landerer pedig nem adott mások
nak példányokat, mint a' kik neki fizettek meg. Az illyen példák 
ijesztik-el a' Magyar publicumot a' praenumerálástól 's az illyen 
emberek rontják íróink hitelöket. — — — 
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A' Kassai Minervának még csak első Negyedjét láttam, 's meg
vallom hogy Kassáról a' Museum és Orpheus után 35 esztendővel 
többet vár tam volna. Különösen a' képekkel nem lehetek megelé
gedve, mert közköltségen csak olly érdemes Hazafiaknak képeit kel
lene metszetni'' a' kikéi különben napfényt nem láthatnak. A' Minerva' 
képeit pedig ugy is minden birja a' ki birni kívánta. 

Itten közlöm a' Tekintetes Úrral Himfy ismeretes dalának egy 
fiatal Pesti barátom Tretter György Ügyvéd által készült fordítását. 

Aus dem L é b e n ausgeschieden, 
M i t dem Tode schon ve rwand t 

W e l k an Seel ' und Le ib , den müden, 
B,uh' ich h ie r am Bergesrand . 

A u s der Pfeife s te ig t in Scharen 
D i c h t e r E a u c h , ger ingel t , b lau 

W a h r e n d ich zu s i lberklaren 
Meeresfluthen zweifelnd schau' , 

Mich e r innernd Sappho 's P l a g e 
U n d vom Schicksal dieses frage, 

Soll ich folgen ihr h ine in ? 
U n d ein Echo z i t t e r t : nein. 

Én leveleimet 0 Aradról veszem. Tartsa fenn a' Tek. Ur erántam 
továbbá is kegyes indulatjait, 's higyje el, hogy a' Tek. Urat senki 
igazabban nem szereti, nem tiszteli, mint Stettner György. 

[Megjelent a «Zádor György levelezése Kazinczy Ferenczczel* cz. kiadvány 
45—48. lapjain.] 

4538. 

Kazinczy — Gr. Gyulay Karolinának. ' 
Tisztelt kedves barátném, 

A' Nagysád' kedves levélkéjének csak megpillantása is felderí
te t te lelkemet. Régen nem lát tam azt az igen kedves nem szép írást, 
's gondokban voltam nem a' Nagysád kegyei' megváltozása, . hanem 
a' Nagysád' és tisztelt anyja' 's testvérei állapotjok eránt. Gyanításom 
beteljesedett: Nagyságtokat a' Gróf W a s gyermekeiben csapás érte, 
's érzékeny csapás. Jelentse Nagysád, kérem alázatosan, alázatos 
tiszteletemet mind a' szeretetre igen méltó Grófnénak mind magának 
is az általam szívesen tisztelt Gróf Wasnak, és minthogy a' keserves 
veszteséget semmi Isten vissza nem adhatja, kívánja az én képemben is, 
hogy a' fájdalmat enyhítse az idő, a' nagy csapások eggy étlen Orvoslója. 
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Hogy a' mi kedves Lajosunk Bécset annyira megszereté, vég
hetetlenül csudálom. Én tízszer voltam benne, 's két hét múlva 
inkább vágytam-ki onnan, mint be vágytam volt. De az ízlés felett nem 
szabad vetekedni, 's hogy én a' nagy zajú városokat nem szeretem, 
az az én hibám, ha hiba. Ott is lehet bölcsen élni, 's bizonyosan 
több haszonnal mint falun. Melly sokat tudnék ha ott laktam volna, 
a' hol minden kilépés az úczára nevelhetné i sméret imet ; a' hol azt 
kaphatnám olvasni a' mit akarok ; a' hol minden nemében a' Tudo
mánynak és Mesterségnek találhatnék embert, a' ki vezessen, oktas
son, magyarázzon. — Ha Pestre megyek perem miatt, meglátom a' 
mi kedves barátunkat , 's Bécsben lévén vele, elhitetem magamat , 
hogy vele a' kies Dédácson múlathatok. — 

A' Nagysád' szörnyű scénáján eggy valakivel, szörnyen elbor
zadtam. Csak félig meddig ismerem a z t ; soha sem tudtam felé 
közelíteni. Atyja' gyermeke. Nem jó jel midőn az ember az Isten 
legnemesebb teremtésivei vagyon ellenkezésben. Szánom anyját, kit 
a' csapások még most sem szűnnek-meg keseríteni. 

Báró Bánffy László ü r n a k ismeretségén véghetetlenül örvendek. 
Van eggy barátom, a' ki mind azokkal a' kiket Bánffynak hívnak, 
kedvetlenségben látszott lenni : de én a' más vélekedésén az általam 
ismeretlenek felől nem építek. Hányszor látjuk magunkat megcsalva, 
midőn az ismeretlenek felől vagy rosszat hallánk, vagy jót, 's mikor 
osztán összejövünk vélek, ellenkezőt kell hinnünk. Azt a' Bánffyt, a' 
ki elvévé Borbély Zsanetet, a' Vay József unokáját, itt lá t tam Gyű
lésünkön, 's belé szere t tem; szép ember, és a' mi keveset monda, 
nagyon szent érzés volt. Láttam azt a' másik Bánffyt is, a' ki 1814. 
eggyütt járá-meg Velenezét Wesselényivel; de a' legtömöttebb soka
ságban. A' három köztt nekem az öreg Úr leginkább emberem. 
Csudáltam, szerettem soknemű ismereteit, és azt a' nagyon eleven, 
derűit lelket abban a' beteges testben. Mi lehetett az boldog: 
napjaiban! 

A3 Nagysád' honjának még eggy férjfija van a' kit látni óhajta
nék : Gróf Kemény Miklós ; 's meg nem bocsáthatom a' történetnek, 
hogy Erdélyben járván, atyját és anyját nem láttam. Igen nagy 
gyanúm van, hogy ez a' megholt Gróf Kemény Sámuel e lmondhat ta 
volna : WacJcre Brüder, stimmel an; de ezt csak Ő Nagysága, a' 
mi imádott Susink értheti, és hogy a' Gróf tette olly nemes lelkűvé 
a' Grófnét. Kérem Nagysádat alázatosan, tudassa velem a' megholt 
Grófnénak a' nevé t ; én csak annyit tudok, hogy Iktári Gróf Bethlen 
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Kisasszony vo l t ; de mellyik Bethlen leánya ? és mi volt a' kereszt
neve? 's hol lakott, 's kik a' gyermekei? — 

Megengedi Nagysád, hogy még eggy kérést tehessek. Azt mond
ják, hogy az, a' kinek nevét ide ragasztom, elhagyá a' férjét. Én ezzel 
szünet nélkül levelezem; de elképzeli Nagysád, hogy az eránt kérdést 
tenni nem merek. A' férjét ennek az igen szép, de előttem mindég 
némán maradt asszonynak, kimondhatatlanul szeretem, és minden 
leveléből többet tanulok, mint a' Predikatziókból szoktam. Ritka 
ember. Nem ok nélkül monda nekem Caneellarius Teleki, hogy 
Erdélynek nincs jobb feje a' Cathol. köztt mint ez és a' mostani 
Praesese a' Guberniumnak. 

Zseni két holnap olta a' húgomnál Krainiknénál van. Eggy 
hete, hogy a' Postamester itt azt tudakozá tőlem, hogy ki az a' K. 
Eugénia. — Szolgalatjára, a' lyányom. —• Eggy levele van a' postán. 
— Rendes, mondám, 's e lőmutat tatám a' levelet. Virzsinitől jött a' 
Diétáról. Képzelje Nagysád, melly lélek ez a' Virzsini! A' legtömöt-
tebb sokaságban, az örömek' zaja köztt, í rhat barátnéjának. Mondom 
én, hogy az asszonyi lélek képesbb áldozatokat tenni mint mi férjfiak. 
— De két lyányt el kell á ru lnom: — Virzsini hosszan beszélli 
Zseninek melly pompával jöve be a' Császár, — hogy azt említi, 
hogy a' Gárda' legfőbb szépsége Krainik Ferenez ; azon fel nem 
akadok ; a' Cousine előtt kedves dolog lehetett ezt hallani a' Cousin 
felől 's valóban Krainik felől azt is hiszik Bécsben. — 's a hosszú 
levél e' szókon végződik: 

Jobb Kassán! ugy e? 

Ez, mondám, szerelem' szava. A' két lyány tudja egymásnak a' 
titkát. í r tam Zseninek, 's vexál tam; de Zseni a' szóra nem felel. 1 

Bárczay Józsi és Lónyai Pirka a' Diaetára indúlának, s az atyja 
(Bárczay Ferenez) Kérből visszaigazítotía. Minek azt lá tni? sokba 
k e r ü l ! — Szeretem Ferit, nagyon szeretem : de a' szótól elirtóztam. 
Eggy gazdag ember az olly költséget ne sajnálja. Fija 's menye 
nyertek volna általa, 's igen még gyermekeik is, mert jó mikor a' 
gyermek a' szüléjitől nem csak azt hallja, hogy hány bornyú van a' 
gulyában, 's hány hordó bor terme. A' Bárczayaknak születések 's 
pénzek van : de valaha meg kellene nemesíteni a' fajt. 

A' Nagysád emlékezete Octób. 4d. nekem igen kedves volt. 
Légyen ez minden köszönetem, mert az egyéb formulák el vágynak 

1 Felel, vagy felelt; — a szónak utolsó tagja helyén az eredeti kiszakadt. 
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nyűve. Csókolja Nagysád képemben kezeit a' legjobb Anyának, 's 
ajánljon kegyeibe. Az Istennek minden minden áldása terjedjen ki 
a' Nagyságtok háza felett. Ez legforróbb könyörgésem. Októb. 18d. 
1825. 

Kedveskedem Nagysádnak eggyik nagyatyja kezeírásával azon 
sok kedvesekért, mellyeket Nagyságodtól vettem, 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r. 5. sz.] 

4539. 

Kazinczy — Cserey Miklósnak. 

N u n c i u m , q u o d p r a e c i p u a m é d i a c o n s e r v a n d a e 
e t f i r m a n d a e a v i t a e C o n s t i t u t i o n i s . — 

In nexu demissae Repraesentalionis d. d-o. 24tae curr. Mens. 
(Septbr.) Suae Majestati Sacratissimae eo addito factae, quod SS. 
et 0 0 . Regni Part iumque adnexarum mox post terminandam opta-
tissimam Clementissimae eorundem Dnae inaugurationem, ea, quae 
illimitata eorum fiducia fdialisque candor in sinum S. Majestatis Ss. 
effundi urget, Constitutionisque et comm. felicitatis confirmandae 
ratio praeferenter exposcit, substernere velint, huicque cohaerentis 
in benigno Alloquio propositionibusque Regni eatenus declaratae 
Altissimae mentis, ut solemni Coronationis actu terminato, ea, quae 
ad prosperitatem, augendamque felicitatem regni et part ium adnexa
rum magis conferunt, in pertractationem assumantur, propositisque 
aptissimis ad regni ineolumitatem adsequendam mediis, nec deside-
rato effectu, nec supr. Regia satisfactione carituris, ad perennem 
patriae felicitatem provehendam, gratamque posterorum memóriám 
emerendam conatus Augustae huic S. M. Ss. intentioni jungan tu r ; 
iidem SS. et 0 0 . mala, quibus per justi t iam S. Majestatis oeyus 
remedia adferri desiderant, et citra quorum praeferentem resanatio-
nem ipsam compagem Constitutionalis systematis regni, de qua con-
firmanda et ad posteros secure transmittenda agitur, fluctuare oportere 
convicti sunt Suae M. Ss. eo candore detegenda ausent, ut benignae 
illius Declarationis regiae, qua Sua M. Ss. gloriosum régimen suum 
auspicata est, quippe quod Constitutionis regni Custos studiosissimus, 
atque ita semper comparatus futurus sit, ut voluntatem quidem suam 
semper Leges, animum autem semper candor, ingenuitas, et fiducia 
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populi regat, non tantum grata mente eosdem meminisse pateat,. 
sed una testatum reddant, idimitatam suam, quam in justitia ejusdem 
reponunt, spem, fdiali amori junctam, nullis adversitatibus diminui, 
nudo, maximo lieet dolore, vinci posse. 

Pactorum Successionis, quibus Gens Hungara Coronam primum 
Masculo, tandem femineo quoque Aug. Domus Austriacae sexui 
detulit, Sanctionisque pragm. praecipua conditio ea est, ut praeter 
adsertam Aug. huic Domui hereditariam successionem cuncta alia 
praevigentia Ju ra SS. et 0 0 . Regni salva et integra eonserventur. 

Haec Regni independentia Articulo 3 :1723 . , qui omnia t am 
Diplomatiea, quam alia quaevis Jura , Libertates, et Privilegia, immu-
nitates, praerogativas, legesque conditas et adprobatas consvetudines 
eonfirmant, inviolabiliterque conservandas statuit, diplomatice agnita, 
serius, Articulo nempe 8, 10, 11 , 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
21 . 1790/1 confirmata habetur, eo sensu, ut regnum Hung. nulli 
alteri Provinciáé aut populo obnoxium sit, nec ad normám aliarum 
provinciarum gubernetur. Harum tamen fundamentalium legum in 
obversum, in gubernando non cum teneri modum, qui huic Regni 
independentiae congruat, tristis experientia docet. 

Per Summám itaque Suae M. Ss. justitiam ad id adventi orant 
SS. et 0 0 . quod cum inter Provincias sceptro ejusdem subjectas 
nonnisi in Hungária legum ferendarum potestas i n t e r . Summum 
Terrae Principem et SS. et 0 0 . diaetaliter congregatos communis 
sit, suapte consequi debeat, systema gubernationis, quod in heredi-
tariis Provinciis ejus Germanicis viget, quodve ex principiis indepen
dentiae Regni hujus contrariis se semper magis magisque extendit, 
nec cum justitia Suae M. Ssmae, quae pacta conventa abutrinque 
strictiss[im]e observari postulat, nec cum benigna declaratione, ea quae 
religiosam avitorum Institutorum, quae multorum seeulorum aetas 
et experientia consecravit, observandam, veram gentis hujus efficere 
felicitatem professa est, componi posse. 

Atque hoc illud Systema est, quod non mutuam tantum inter 
Principem et Populum nunquam satis exoptandam fiduciam, qua 
firmitas throni regii maximé nititur, succutit, sed ipsum fontem, ex 
quo vulnera avitae constitutioni novissimis quoque temporibus inflicta 
promanent, constituit. 

Uladislai decreti 5ti Art. I, per Comitatus motu proprio, et 
non de consensu ac voluntate totius Regni quodcumque subsidium 
offerri poenale est, sanctioque legis hujus sub aug. S. M. Ss. prae-
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decessore Leop. I. Articulo quippe 12: 1681. etiam ad singulos Dominos 
Praelatos, Bar. Magn. Lib. et Mont[anas] Civit[ates] extensa habetur; 
Art. vero 1 9 : 1 7 9 0 / 1 subsidia haec arbitria Begis imponi, aut prae-
texta lib. oblationis vei alio quocunque titulo extra Diaetam sollici-
tari vetat. Betroaetis tamen temporibus subsidia haec pr imum quidque 
medio Praesidialium ad Supr. Comites directarum a privatis desi-
deratas mox a Comitatibus cum facto tamen impedimentorum, quae 
legalem pertractationis modium excluderent, significationes, sollici-
ta tas recentissime autem imperiosae et contra indolem liberi sub-
sidii in determinata quanti tate ac mensura exactas et instar stricte 
obligationis imposita habentur. 

Haec jur ium constitutionalium Begni laesio, quae una supremae 
Executivae potestati juxta Art. 12. 1790/1 nonnisi in sensu legum 
exercendae arbitrium pandit semet maximé in objecto extra Comitia 
imposito anno 1823. tyronum statutionis, contributionisque in Mon. 
Conv. pendendae exeruit, fiduciamque populi Sanctimoniae verbi 
Begii debitam eo magis succussit, quod Sua M. Ss. ope benignae suae 
d. d-o 22. Jun. 1792. ad eosdem diaetaliter congregatos in respectu 
mutuae Comitatuum correspondendi facultatis demisse Resolutionis 
spoponderunt semet nulla ratione admissurum, ut legali Comitatuum 
activitati etiam quoad correspondendas, ulla ponantur impedimenta, 
una declaravit, quod si Comitatus semet quaqua ratione gravatos 
sentirent, vi competentis sibi voeis publ. pro ferenda medela ad se 
recurrere posse, se autem aequitatem petiti neutique majori numero-
factarum Bepresentationum correspondentiarum, sedere ipsa et jus-
titia metiri velle, et Art. 1 4 : 1 7 9 0 . innixa sponsione, unanimique 
omnium fere Begni jurisdictionum in obversum praeat tactarum extra-
comitialium exactionum facta remonstratione non obstante et imperii 
Edictum ulterius quoque perstiterint, et Jurisdictiones, quae se legum 
praesidio contra illud tuebantur, per exmissos hoc scopo Commis-
sarios R. ad parendum adactae sint. 

Acerbitatem doloris, qui exhinc fidelium Begni SS. animos per
vasit, auxit in respectu nonnullarum jurisdictionum id, quod Militia 
stabilis, quae pro defensione Begni erecta est, contra Jurisdictiones 
adhibita, et quae lege desiderari nequibant, a rmata manu extorta, 
Magistratuales Determinationibus publ. fide jurata obstricti, custodiae 
mancipati, per Commis. Regios ad dandas praejudiciosas Reversales 
adacti, violata Praetoria, Curiae Militibus obsessae, t runcata Juris
dictionum Protocolla, Tabularia Locorum Credibilium adrectata, ipsa 



4539. 18. Octob. 1825. 433 

denique remonstrandi facultas cum manifesta vocis publ. suppres-
sione interdicta sit. 

Consilia eorum, qui a rma contra legum ministros adhiberi 
svadent, scelesta sunt. Haec proinde a S. M. Ss. quae legum Sancti-
moniam cordi suo impressum habent, aliena fuisse, firmissime per-
svasum habent sibi SS. et 0 0 . pro certo enim tenent eandem quoque 
augusti patris sui more opes regum in cordibus subditorum quaerere. 

Et quia dictamine Árt. 1 8 : 1 7 9 0 . cautum esset, nequit erga 
simplices denunciationes de praegesto servitio, priusquam illi plena 
sese purgandi occasio praebeatur, dimitti possit, nec decretam in 
nexu factarum per eosdem Commiss. R. unilateralium relationum 
complurium Individuorum a publ. officiis amotionem aut secus in 
exercitio cardinalium jurium suorum factam in obversum tit. 9. P. I. 
restrictionem cum justitia Suae M. conciliare possent. 

Et horum, et quae proxima Repraesantatione praeferenter sub-
sternenda restant, malorum fundamentum situm esse, et donec illud 
manutentum, Dicasteriaque Aul. et ipsum Consilium Locumtenentiale 
R. systemati huic subordinatum fuerit, eadem mala recrudescere 
debere, et apud Jurisdictiones ad quas evigilare spectat, dum potestas 
executiva ultra limites lege delatae sibi activitatis procedit, matér iám 
interponendarum vi competentis sibi vocis publ. reclamationum nun-
quam defuturam esse, ac proinde fiduciam quae morale princípium 
robur constituit, firmos radices figere non posse, ac ipsa pláne Regni 
Comitia, quae salutare agendarum Regni virium médium constituare 
deberent, ultro quoque incessantium nonnisi gravaminum remedia 
fore, clarius est, quam ut plura addi oporteret. 

SS. et 0 0 . de obdurando tandem tot tantarumque calamitatum 
fonté solliciti, média non aliunde accersenda, verum ex ipso verbo, 
sacramentoque regio firmatis legibus petenda censent, intimeque 
convicti sunt, ad antevertenda praejudicia haec, salvandamque Regni 
impedimentam, id praeprimis esse, ut Comitia Regni statis tempo-
ribus inomisse celebrentur. 

Ast retroactorum temp. exempla et recens evolutum decen-
nium, ex quo vicissitudinum aerumnarumque belli, quae potiorem 
Europae par tém agitarunt, terminum assecuti SS. et 0 0 . alma pace 
fruuntur, sat superque perlibent, quod in respecta periodice cele-
brandorum Comitiorum nec in veneratione eatenus sancitarum legum, 
nec in resolutionibus, assecurationibusque regiis plénum adsit prae-
sidium. Diffiteri quidem n o n . possunt, jus ea convocandi, locum 

Kazinczy F. levelezése. XIX. 28 
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1 Az eredetiben is üresen hagyott hely. 

diemque Comitiorum determinandi, ordinarie ad jura Regia speetare, 
juribus tamen his facultatem quoque contineri, ut contra expressum 
legum tenorem, Comitia haec saepe saepius in medio quoque a r m o -
rum strepitu celebrata ultra ternium triennii differantur, recognos-
eere non possunt. 

Atque ideo, prout anno 1790. congregati desiderarunt, u t . . . . * 
idemque perpetuus celebrandorum quovis triennio Comitiorum ter
minus ad determinandum locum defigatur, hocque semel pro semper 
defixo termino adveniente, iidem etiam absque speciali convocatione 
eomparere t enean tu r : ita posteaquam praeces hae plénum eotum 
effectum sortitae haud íuissent, SS. et 0 0 . nóvum sincerae et illim, 
suae in Suam M. Ss. fiduciae argumentum edituri, Eandem inter-
pellandam ausent, ut leges de periodica Diaetarum celebratione la tas , 
seu praemissa, seu vero ea ratione, ut futurorum Comitiorum te r 
minus citra neeessitatem speciális convocationis in praecedentibus 
semper Comitiis defigatur, modificandas admittere, huicque in publica 
Suae M. Ss. regníque SS. commoda intentae sollieitudini subvenire 
dignetur. 

Comitia ita defigenda tutissimum médium constituunt, quo 
mala praeverti, aut si haec quocumque demum facto irrepant, 
medela, priusquam invalescant, adhiberi, mutua denique Principem 
et populum fidueia eonservari possit. 

Ne quid autem ad firmandam hanc fidelissimi populi erga opt. 
Principem fiduciam desit, imo ut amplius constet paternae illius 
providentiae, qua Sua M. comitia haec pro sola publica Gentis hujus 
incolumitate firmanda convocavit, ingens esse apud gratissimum 
hujus animum prétium, Eandem demisse exorandam proponunt, ut 
cum nihil sit certius quam quod uti Regna ita Majorum quoque 
instituta iisdem modiis conserventur, quibus coaluerunt, média, quae 
hoc scopo, ad plena revehendum utpote et animandum gentis hujus, 
erga opt. Principem et avi tam Constitutionem fidelissimae spiritum, 
uberius i tem firmandum nationalem Hungarorum characterem, quem 
ipsa Sua M. postremis temporibus praeclarum tr iumphi genus t am 
praesenti aetati quam etiam secuturae posteritati beneficum prorsus 
ac salutare per id reportasse professa est, quod exitialis quasvis 
sentiendi rationes damnando summám felicitatem atque praesidium 
in intemerata erga Principem fide, mutua fidueia, obfirmata et rel i-
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giosa avitorum institutorum observantia loeaverit, SS. et 0 0 . pro-
ficua prospexerint, et in subseeutura humillima Repraesentatione 
velut cum operatis etiam regnicolarium Deputationum intimum nexum 
habentia, proposituri sunt Regio quoque suo annutu, legum tabulis 
inferenda benigne confirmare dignetur cum porro commune et Suae 
M. et fidelium Regni SS. in uberius consolidandam et assecurandam 
avitam Constitutionem stúdium exposceret, usque ad legalem juri-
busque et praerogativis R. Statuum instar essentialis conditionis 
affixam, altissimum thronum Regium et pátr iám defendendi obliga-
tionem spectant, in ordinem redigantur, qui potentiae gloriaeque 
Regis Hung. augendae maximé conformis sit, defensioque Regni 
Systemati et Spiritui sancitarum desuper legum modernorumque 
tempus adjunctis apprime cohaereat, Suae M. Ssae de his quoque 
ad re tundendam etiam sinistram eam obtreetatorum gentis opinio-
nem, qui isthic publica eommoda privatis subordinari, sub obtentu 
integritatis jurium nonnisi a . mediis, quae finis Civitatis exposcit, 
immunitatem quaeri cavillantur, his adhuc Comitiis proponere, et 
t am Suae M. vota, quam sincera sua desideria explere possint. 

Quantum denique ad eos adtinet qui . . . .* optimo ac justis-
simo Principi legi et avitae Constitutioni adversis consiliis eundem 
qui dem in non modicam perplexitatem deduxerunt, Nationem vero 
in summám conjeeerunt consternationem, hos, si extranei fuerunt, 
paternus Suae M. amor, quem erga fidelem sibi gentem, et alias 
saepius, et nuper, dum Comitia haec auspicaretur, testatus est, aver-
sabitur, contra eos autem, qui de Gente Hung. fuissent, quia SS. et 
0 0 . intimé persvasum habent Suam M. Ss. benigne agnituram, quod 
religiosa legum sanctimoniae observantia firmissimum et Regni et 
Throni Regii constituat robur: ad Articulum 7 et 8 Decreti II. Ula-
dislai, Art. item 7 : 1 5 5 9 . provocandum, Suamque Majestatem filiali 
cum pietate orandam censet, ut tam contra hos infideles quippe 
Consiliarios, quam etiam contra Regios illos Commissarios, qui 
illegalia et uti at tactum est, a paterno Suae M. in gentem Hung. 
amore ac justitia procul dubio aliena adhibuerunt média, juxta deme-
rita ipsorum animadvertere legalique modalitate aliorum etiam salu-
tare in exemplum his adhuc Comitiis animadvertendum disponere, 
ceterum vero leges de activitate Comitatuum latas renovandumque 
Articulum 2 5 : 1 5 9 9 . ; 1 2 : 1 6 8 1 . ; 1 9 : 1 7 9 0 . t am ipsamet observare, 

] Üresen hagyott hely az eredetiben is. 
28* 
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quam per alios observari facere, eos denique, qui praeter juris ordi-
nem, eontraque cardinales praerogativas suas muletati haberentur, in 
integrum restitui supra attactasque una reversales redde jubere 
dignetur. 1 

Tisztelt kedves barátom, 

Sajnálom ha azon írásnak hátulsó felét, mellyet említesz, nem 
vevéd, mert én ugyan számodra leírni nem restellettem : de újra 
leírni felette restelleném, 's nem tudnám hol kellene megint kezdenem. 
Az helyett eggy más írást küldök itt, mellyet e' napokban vevénk 
a' Diaetáról. Az én Miklósom ugyan ott van, 's úgy hiszem, Tőle 
kaptok híreket Pozsonyhól : de ezt még is küldöm, hogy lássátok, 
ha talán nem ismeritek. — Nincs ellenemre, hogy a' Haza a' Feje
delem előtt érezteti a' maga sére lmét ; az kötelessége a' Hazának, 
mind magára nézve, mind a' Fejedelemre, ki a' mult esztendei his
tóriák alatt nem szenvede kevesebbet mint a' Haza : de az van 
ellenemre, ha a' lángoló fejek többet tesznek mint kell és mint a' 
mi a' Fejedelemnek tartozó tisztelettel nehezen fér meg. Ugyan mint 
remélheti valaki, hogy Ő Fels. a' veszedelmes tanácsok' kovácsait 
megbüntesse, hogy a' kik méltóságokat nyertek a' nem törvényes 
parancs teljesítéséért, most azokból kilökettessenek ? A' hazának meg 
kellene azzal elégedni, hogy vélek éreztesse a' mit érdemlettek, s 
csak arról kellene gondoskodni hogy efféle többé ne történjen. Csak 
ott van jól a' dolog, a' hol jószívű Fejedelem űl a' thrónuson; a' 
hol az Udvar és a' Haza feszességben állanak egymással, 's eggyike 
a' másika határába akar terjeszkedni, ott úgy nem jó lenni, mint 
olly háznál nem, a' hol atya 's gyermekek veszekednek. De Te ezen 
ideákat nem fogod tőlem tanulni, 's abba hagyom; elkapa tüzem. — 
Az a' hír, hogy Pozsonyban nagyon tüzeskednek. Nem csuda, sokat 
szenvede a' Haza ; de már az még is sok, midőn az András Bullája 
czikkelyét megújítatni szeretné eggy Nyitra Vármegyei Követ. — 
Vitéz János Abauji Követ, eggyike a' leghangosabb embereknek, 
maga is sokallja a' dolgot. Hallom, igen sok ember a' Diétán Vay 
Józsefet kívángatja vissza. Ez a' nagy férjfiu kormányzá a' Diétánkat, 
's hallgatva. Most senki sincs még a' ki a' külömböző vélekedéseket 
eggybe vonni tudná, mint ő. Azonban ne higyd hogy én is kétségbe 

1 Az eredeti igen sok rövidítéssel van írva, a melyeket a kiadásban lehe
tetlen megtartani. 

• 
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essem, mint Vitéz. Fa ta viam invenient, 's a' zaj végre elcsendese
dik; leszáll a' seprő, 's kész a' bor. — 

Engem semmi sem mulat tat inkább mint az a' hír, a' melly 
velem apró történeteket tudat. Illyen az, hogy a' híres Nagy Pál 
Sopronyi Követ okádja az ideákat, 's minap hosszan beszedvén, e' 
formulával élt, «Hosszan szóllék, 's kifáradt a' melyem, de csak 
elmondom a' harmadik pontot is.» — Jordánszki Kánonok és ti tu-
láris Püspök Nunciumot vive a' 2dik táblától az elsőhez, 's midőn 
visszaérkezének, Vitéz megszóllala hogy ő a' Mélt. Püspököt kény
telen feladni: in sincere defunctus est officio Nuncii. Ennek az a' 
jó következése leve, hogy ezután az izenetet mindég papírból fogják 
olvasni. — Tetszik nekem hogy a' Rend a' maga tagjainak sem 
hiszen, sokszor meg valánk csalva magunk által, 's a' ki m i n k e t 
csal, az a' F e j e d e l m e t is csalja, 's épen ezen csalása alatt. 
Nincs jobb dolog, mint egyenesen bánni. — 

Vitéz a' ki Gathol., még pedig igen nagyon Cath., panaszt teve 
a' Clérus ellen, hogy a' haza dolgainak védelmében hidegen jár-el. 
Más hírek szerint V u r u m Váradi Püspök e' részben is igen tiszteletes 
Püspök. 

Tegnap estve érkezek hozzánk valaki Pozsonyból; az mondja, 
hogy a' Korona örököse hízik, hogy Ferenez Herczeg megfogyatko
zott miolta házas ; hogy hitvese (Sophia) eggyike a' legszebb és leg
műveltebb elméjű Asszonyoknak; hogy a' kis Napóleon is ott volt, 
kék frakkban, a' Sz. István csillagával. — Vedd ezen apróságokat 
te is jó nevén és szeressd 

lárma köztt és sietve író barátodat . 
18. Octob. 1825. 

4540. 

Kazinczy — Zádor Györgynek. 

Ujhely, 1825. okt. 25. 

Stettner Györgynek Kazinczy Ferenez baráti szíves tiszteletét. 

Szint annyi örömet lelek én a' te szeretetedben, mint te találsz 
leveleimben, 's nem képzeled, hogy csak ez a' te ma vett leveled 
is mint gazdagít ismeretekben, 's híreid nekem e' magányban melly 
igen kedvesek. Az a' czimbora, mellyhez most Zsibrik állott —-
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: engedd így neveznem az ő kémélésére azt, a' kit te Apostatának 
hívsz — sok esztendők előtt - már engem néze az ő ellenek törő 
sereg' Vezérének, és minek utána Rumy közié velem a' Fényfi levelét 
Ruszékhez, — Rumy azt a' Fényfi. leveléből írta-le, mert Ruszék 
kiadá, hogy másoltassék-le minél több példányokban, 's terjesztessék-el 
mindenfelé — az a' czimbora, mondom, mindent elkövete, hogy a' 
Pestiek ne levelezzenek velem, 's híreket nekem ne küldözzenek. 
Az ifjabb Fényfi, Károly, kitöre közülök, de ismét elhallgata, hihe
tőleg mert Hébét segélem inkább, mellynek bizonyos tekintetben én 
is kiadója valék. — Melly visszatoló kép t lZ . cl mellyet Kovacsóczy 
felől adsz! és mint lehet sajnálni, hogy az a' poetai lélek a' kül 
éltet olly nem szépen éli, hogy még poetai életét is eloltja ! Nékem 
Kisfaludy Károly után a' dalokban ő vala minden gyönyörűségem. — 

Vörösmarti eggyike azoknak, a' kiket leginkább szeretek, 's 
örvendek hogy meglátom, mihelytt a' Diéta vagy bé lesz rekesztve, 
vagy megszűnik, hogy tavasszal ismét összeálljon. 

A' Zsibrik pribéksége kevesebb öröm Kulcsárnak, mint nekünk 
szomorúság; nem sokat veszténk vele.. Én reá nem neheztelek, 
inkább illik o d a ; kevesebb benne az erő mint hogy csudálkozni 
lehessen hogy nem érti a' mit kellene. Midőn Szallusztomnak eggy 
nyomtatott lapját Bécsben meglátá, mert látni szeret, rám íra, hogy 
az semmit sem ér. Megküldém neki azt, a' mit nyomtatva mondék 
a' Szalluszt nyelve 's mestersége felől, 's a' mit Guzmics elragadta
tással olvasa, arra Zsibrik nekem azt írá, hogy ez őtet meg nem 
győzi. Minthogy nekem az ő vélekedése nem minden, és minthogy 
nekem egyéb gondom van az ő oktatásainál, békét hagyék neki, 
de én is megírám neki, hogy azok szerint a' miket ír, úgy látom, 
hogy neki rossz író Virgil, 's Ruaeus 1 a' jó. Talán ezt sem érté-
meg elég világosan; a' mit nem csudálni. — 

Ha valamit, azt égek tudni, mint vála-meg az én igen kedves 
Szemerémtől. Magának írnék ezért, de félek, hogy fátyolt von inkább 
a' történetre. Régen tudom hogy az ismeretség köztök megpattant, 
's tudom hogy a' Zsibrik' pénz' és fény' áhítása melly scénát vona 
rajok ; de a' mit Te említesz, az később történet. Ha nem volnék 
vele alkalmatlan, Téged kérnélek, hogy azt velem tudatni méltóz
tassál. — A' mit rózsa alatt veszek, nálam titokban marad. Pesten 

1 Virgil nyelvtani értelmezője, Paris 1675. lásd Wachler Geschichte der 
Literatur I. 188. lap. — Zádor Gyula jegyzete. 
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Zsibriket szeretettel fogom l á tn i ; az lesz minden bosszúm faragat-
lanságáért, hogy vele ügyünk felől eggy szót sem szóllok. 

Minthogy te, édes barátom, Poesisunk' Történeteit dolgozod, 
nagyon fogok örvendem, hogy eggy eléggé vastag csomó Írásomat 
megolvasod. A' mit nekem térítgetőim, Horvát Endre, 's mások 
írtak, összevarrtam eggy quartkötetbe, e' ezím a l a t t : A' Glotto-
machuszok. Kiadni belőle semmit nem szabad ; a' moralitás azt 
nem engedi: de a' dolgot szabad ismerni az én barát imnak nem 
kevésbbé, mint a' Horvát Endréé ismerik az én leveleimből a' mit 
hozzá ír tam. Legtanácsosabb nem perleni, hanem szabadon 's nyu
galomban menni utunkon. Én magam kerestem a' pert, a' lármát, 
a' versenygést, mert így jobban is kiőrlődik a : dolog. De az emberek 
— emberek. 

Te ismerni fogod Horváth József Eleket. Kérlek tudósíts, hol 
van ő ; mer t sok eszt. már, hogy levelét nem láttam. Ez idén a' 
Tudományos Gyüjt.-ben szóllala meg ellenem az Elísiók és a' Külö-
nözések miat t . Én barát immal előre közlém ellenek írt Értekezése
met, 's bár József Elek is ezt tevé vala velem! Melly hamis prae-
missák és hamis következtetés. Nincs időm nekik felelni. Két vocális 
(két szó között) nyekkenést csinál. A' Franczia ezt ki tudja mondani 
nyekkenés nélkül i s ; qui y ira nem így mondatik ki-i-irá hanem 
olvasztással. A' ki nem elidál, nem olvaszt, úgy ejti a' hangot, mint a' 
ki a ' fortepiánón p i z z i c a t o z i k , 's én a' közbeszédben is elidálok, 
olvasztok, sőt minden más is elidál vagy olvaszt. De én sem elidá
lok mindent, mert néhol az értelem kívánja a' két vocális megkülöm-
böztetését. A' Wesselényihez írt jámbuszokban (Kassai Minerva 
1. Füzet) ez á l l : 

Gyermek mi ez ? 's te azt hiszed talán . . . . 

ja, mi és a' te nincs elidálva. 
De a' Pyrker Gyöngyeiben e' sor 

Kedves, hol Salome, hol múlat az Éli Pap ' özvegy 
Nője, ki hét fiakat neveié és a' jóknak örül most 

neveié es elidálva, összeolvasztva van. Én úgy írom verseimet, a' 
hogy szóllok és hallok; más lássa mit csinál, 

Erdélyi leveleimet felküldém Bécsbe, Censurára. Jung Profes-
sora a' magyar Törvényeknek a' Bécsi Universitásnál és osztán Gróf 
Batthyáni Vincze nagy liberalitással bánának a' 9dik dolgozással, 
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most ez a' 12diki még inkább remélheti azt. Mind ezek, mind 
Szalluszt csalhatatlanul megjelennek 1826. Si foetura gregem supple-
verit, Emilia Galottit, Missz Szara Szampszont és Minna von Barn-
helmet, Lessingnek három remekjeit eresztem-ki, ezeket is a' Zsibrik 
nagy bosszantására, de a' Szemere nagy örömére. 'S így osztán még 
egyszer Marmontelemet, és a' mit Trattner kiada, de Gessner és 
Ossián nélkül. Jóvá kell tenni hibáimat. Csak éltet édes barátom, 
de én holnap után (okt. 27d.) belépek a' 67dik évembe, 's melly 
sok és soknemű dolgom van, a' mihez látnom, a' mit végre hajta
nom kell. Köszönöm, barátságos intésedet, de nem szabad követnem. 
Az az ember, a' ki megszorulván, Eperjesen hamis hitet monda, 's 
a' ki Eperjesen hamis ítéletre tudá bírni Bíráimat, hogy mivel őtet 
fel nem szabadíthaták, legalább megkönyítették bukását, Pesten is 
elkövetne mindent. Magamnak kell ott lennem, mert én tudom a' 
történteket. Osztán bármelly undok az ő lelke, de fija annak a' kit 
én minden férjfiak köztt leginkább szerettem, fija eggy angyali 
jóságú asszonynak, eggy illy asszonynak (a' feleségemnek) testvére. 
Ha felmegyek, az ipát a' Septemvir Véeseyt kérem meg, hogy for-
dítsa-el vejéről a' gyalázatot és -eggyeztessen-össze, 's csak akkor 
vetem bírák elibe, mikor kérésem nem használ. 

Minapi leveledben Te nekem azt írád, hogy in vocibus radíce 
auctis botlásokat teszek. Kérlek, hagyjuk a grammaticai terminoló
giát ; találj példát reá, mik azok a' mikben botlom. De ne hagyd 
tennem a' kérést siker nélkül. 

Leveleid hozzám nem kívánnak sem Recepissét, sem frankiro-
zást, 's én örömestebb semmire nem költök, mint postára, 's Te 
új gazda vagy. Élj szerencsésen; te remts sok fiakat, sok leányokat, 
magadhoz 's hölgyedhez hasonlót. Arad, a' mennyire tudom, nyel
vünknek sok barátjaival dicsekedhetik. Én eggy ifjú Balázst ismerek 
Eperjesen. Ha Aradon van atyjánál, az assessornál, köszöntsd, szeressd. 

A' Minerva' Redactiója Gróf Dezsőffy Józsefnek adatott-által 
Ellinger által. Az eggyes betűkkel jegyzett darabokat 17 esztendős 
fija Aurél, a' nyolcz nyelvű, dolgozza. Ez egykor tiszteltje lesz 
honunknak, 's úgy hiszem, nyelvünknek is. Atyja kimondhatatlanul 
bájos a' beszédben: írása sok nem kedvelőt talál, 's a' mi nagy 
baj, jóknál, rosszaknál. 

[Megjelent a «Zádor György levelezése Kazinczy Ferenczczel* cz. kiadvány 
50—51. lapjain.] -
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4541 . 

Kazinczy — Guzmics Izidornak. 
Széphalom Octób. 27d. 1825. 

Édes barátom, 

Közel eggy holnapja már hogy leveled kezemben van, de én 
Néked ma, épen ma, akarék feleim; az nap, melly magamnak, ' s 
feleségemnek 1 's gyermekimnek, olly nevezetes. íme ma lépek 67dik 
évembe, eléggé ifjú erőben, 's győzve az Archívumi munkát, melly 
mellett éjfélig és virradtakor gyertyázok. De meddig tar that az ? 
Az öreg erőnek eggy döcczenés, 's felfordul. De éljünk a' meddig 
Isten engedi, 's bízzuk magunkat ahhoz, a' mi jut. Ah! az élet' végén 
látjuk, mint kellett volna használni napja inkat! Esztendők kellenek, 
hogy a' mibe fogtam, rendben hagyhassam. 

Hogy Himfyt, Pápayt, Fáyt látád, nagyon örvendek. Az utolsó 
Kazinczy leány' maradéka, de husz esz. olta nem látám, 's mivé 
leve ő azol ta! Pápayt 1815. lát tam Vitkovicsnál, midőn Pestről m á r 
indulni akarék, és így zavarban, Himfyt soha. Bár a' Nemzet' nagy 
díszét, azt a' teremtő lelket, én is lá thassam! Jó t jelent, hogy a r 

Püspök szereti Endrét. Bár mit mondjon Tumpacher, a' lelkes, a' 
jó ; én Endrének úgy kívánom a' veres övet, 's úgy osztán a' viola
szín pallástot, mint magamnak a' sok pénzt. Mert nekem nincs 
egyébre szükségem. Nyerünk, ha Endre Püspök lesz. 

Nem szeretek hallani a' Magyarság' Pesti Censorairól, 's a' mi 
Döbrenteink' ítélete e' részben előttem gyanús. Azt teszem én is a' 
mit T e ; örömmel hallom az ítéletet, akár kedvez, akár sujt, 's 
teszem a' mit jónak látok. De szeretném, ha az ítélő, minekelőtte 
megszóllal, ítéletét olvastatná-meg azzal, a' kit ítélget. Ha Horváth 
Jósef-Elek olvastatta volna velem a' mit az Elísiók ellen monda, 
kimutat tam volna neki hol ért engem hamisan, 's dolgozása hol 
kíván igazítást. Én elidálok, olvasztok, mert úgy beszéllek, 's mást 
is úgy hallok beszélleni. De nem elidálok mindig. A Wesselényihez 
írt Epistolában ez á l l : 

«Gyermek, mi e z ? 's te azt hiszed talán — 
mert a' mi, és te, a' beszédben nem ugratik-ki. A' franczia sem ugratja ki 
ezeket: qui y ira (ki i irá), de nem pattogtatja meg a' három i betűt 
mint a' fortepiánón a' pizzicatozott hangokat. A' rossz fülű, hallván a' 
francziát, azt hinné, hogy ő Mrá-t mond, pedig három i-t mond. — 

1 Az eredetiben tollhiba: feleségemnek. 
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Igázod van ; a' mit a' Minerva első Füzetében adtam, bővebb 
kiterjedést kívánt volna. Ellinger Dezsőffynek adá a' dolog' vitelét, 
's ez megszóllíta, hogy segéljem. Semmim sem vala egyebem, 's ez 
nem kész. Oda adtam, folytassa más, a' ki inkább tudja, Pesten 
lakik, 's rá ér felhányni, tudakozni. — A' Szent István görög Diplo
mája eránt, édes barátom, Te tévesztél-meg. Mint a' szerelmes min
denben lyánykáját látja, úgy látálak én Téged, a' hol a' Veszprém 
Szüzeit kellett volna látnom, mihelytt az őket is titeket is boldogító 
hozódék-elő. Ez a' soknemű gond és az öregség megtéveszt, meg
zavar, engem az írásban, mint DezsőfTyt a' beszédben, ki azonban 
hasonlíthatatlanul szebben beszéli mint í r ; a' mit most is bizonyít a' 
Diétán, ha való a' hír, hogy első Szollónak ő tartatik, de két írása 
hallgatással nem nyere elfogadtatást. Melly igen szeretném, ha te 
Pozsonyt most láthatád vala, 's Dezsőffyt, és az én szerelmemet, az 
ő Aurél fiját. Az ám a' gyermek! Nyolcz nyelvvel, 's mindég köny-
Tekben ! 's melly tiszta fej, melly tiszta lélek ! — 

Mi a' Diéta felől keveset tudunk. Levelekben senki sem mer 
úgy írni, hogy az Olvasó ne lássa az író nem szabad lelkét, 's a' 
Mk haza futottak, gyermekek, vagy féltik bőröket, legalább nyugal
mukat, 's hallgatnak. A' szomszéd Megyék' Követjeit mind ismerjük, 
J s nem úgy mint azok a' kik őket ott hallják, 's talán most először. 
A' híres Vitéz oldala mellett, úgy hogy karom karjához ért, míg ő 
harsogtatá szörnyű hazafiságát, valóban elaludtam. Sokaknál a' jó ' 
-szeretete csak hiúság; hősök mig csendesen van minden: de ha a' gyík 
megzördíti a' fa lehullott leveleit, reszketnek. De ollyak is kellenek ; 
lármázok. Beregi Vice-Ispán B. Prényi Zsigmond nagyon gazdagon 
van megáldva ; de ezidén ollyak esének Beregben, a' mit nem lehet 
botránkozás nélkül hallani. Hát Zemplényben melly hálátalanságot 
követének el némellyek az eránt, a' kinek soha sem fizethetik-meg 
é rdemei t ! De nem ismeri az emberi dolgokat a' ki az efféléken 
•álmélkodik. — Ennyi sok gonosz köztt, kik, a' mi legszebb, még 
jóknak akarnak tekintetni, csuda hogy állunk. Censorokat! Censoro-
kat ! mint Bómában. A' szív tisztasága első érdem még a' köz 
emberekben is. Míg az nem lesz, minden rosszul lesz. 

Mind a' mellett örvendjünk férj fiainkon, 's kin inkább mint a' 
haza Őrangyalán, a' kedves Nádoron, ki 

Azért legelső, mert legérdemesbb. 
(Epist. Wesselényihez.) 
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Azok köztt, a' kik ott legelsőben vágynak most, nagy figyelmet 
érdemel Vay Ábrahám, Borsodi első Al Ispán, a' nagy Vaynak eggyetlen 
fija, 's az atyám' testvérének veje. Felesége Kazinczy Sophie. Ingeni 
benigna vena est, 's tűz, és szerencsés szólló. Igen derék az Ungvári 
Szerencsy is, 's örömmel hallom, hogy ez tündöklik. — Egyéberánt 
csak azt jegyzem meg, hogy ámbár férjfiaink' nagy tüzének örven
dek, ez a' nagy tűz ret tent is : a' mi feszes, nem tar that soká. Jobb 
a' lassú tűz. 

Nagyon óhajtom, hogy Theokrítoszodat recenseálja valaki, de 
ollyan, a' ki görögül is jól tud, poéta is. Én kevélykedve olvastam 
barátomnak dolgozását, 's bizonyosan nem a' Döbrentei érzésével, ki 
vagy nem az, a' minek apostasiája mutatja, vagy dicsérete üres hang. 
Én apostasiáján fel nem akadok ; ismerem őtet jól ; 's tisztelem az 
érzést, a' vélekedést, mellynek sokszor okai sem vagyunk. De saj
nálom, hogy ez a' barátunk magának kedvetlenségeket akarva csinál. 
Mert ő vigyázóbb, mint hogy afféle rajta akaratján kívül történhessék. 

Szedernek Pannonhalmára írtam, noha tudom, hogy Nagy-Szombat 
volt eddig lakása. Legyen gondod, hogy a' levél el ne tévedjen, 
örülök, hogy közelíthetek felé, és ha barátságába fogad, azt Néked' 
fogom köszönni, a' kinek szeretek köszönhetni. 

Mihelytt Bendeink haza jőnek, megyek Pestre, 's meglátlak. 
Ha sorsom megjavul, látni fogom Bécset, "s két fiammal. Gyermek 
sokat tanúi látásból, 's magam akarok ott vezetőjök lenni. így Téged 
nem egyszer látlak-meg. Élj szerencsésen ! Árassza rád Isten minden 
áldásit, és tegyen minél elébb Pannonhalmi Apáttá. Jó ember nagy 
helyen sok jót tehet. 

[Eredetije a sz. Benedek-rend pannonhalmi könyvtárában.] 

4542. 

Kazinczy — Cserey Miklósnak. 
Ujhely Octob. 30d. 1825. 

Édes barátom, 

Mondom én hogy a' mi jót várhatunk, inkább várhatjuk 
ifjainktól mint öregeinktől, noha nincs regula kifogás nélkül, 's van 
neme a' jónak, a' mit tenni inkább illik ifjúnak mint öregnek. Ezt 
kiáltom örömömben, midőn végre ma k a p u n k 1 környülállásos hírt 

1 Itt az előbb írt eggy szót kitörűlte Kazinczy F. 
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eggy ifjútól, eggy itt patvaristáskodó barátjához. Kértem ezt, hogy 
a' levelet hagyná kezemben, míg kihúzást csinálhatok belőle, !s csi
nálom, 's küldöm Neked, azon reménnyel, hogy barátiddal közleni 
fogod. Jó azt tudnotok, hogy rokon hazátokban mi esik. 

Az Erdélyi Püspök hozván-meg a' Második Táblához a' köszön
tést az elsőtől, olly annyira tetszett a' Másodiknál, hogy míg kiment, 
mindég harsogott neki az Éljen. Én ezt az Urat soha nem láttam, 
de szívesebb tisztelője nálamnál kevés van. — Ugyan az nap délután 
Kerűletbeli öszveűlés tartaték, mellyben a' Diarium viteléről 's a' 
Censorok elválasztásáról vala szó. — Vitéz Abauji, Gr. Dezsőffy 
József Szabolcsi, B. Prényi Zsigmond Beregi, Nagy Pál Sopronyi, 
Mariási István Gömöri Követek igen jól szóllottak. Lőcse Városának 
Követje deák nyelven akara szóllani. Az ifjúság elnyomta. Végre 
szólloít csakugyan, 's azt kívánta, hogy a' Censorok választásába 
légyen részek a' Papoknak és a' Városok Követjeiknek is. (A' Vár
megyei Követek már a' régibb Diaetákon épen ezt a' Becsületes 
Kricska nevű Bírót emlékeztetek, hogy a' Kir. Városok eggy Nemest 
tevén, ők a' Vármegyei Követekkel eggy lineában nem állhatnak.) 

A' Coronationális napot követő első Circularis Sessióban azt 
kívánák némellyek hogy az emlékpénzekre m a g y a r felülírás té tes
sék, ne d e á k . Erre mások is felkőitek, 's jelenték, hogy az ő Instruc-
tiójok minden m a g y a r é r c z b ő l vert pénzre m a g y a r f e l ü l 
í r á s t kíván, 's ezt a' gravamenek felvételével fogják sürgetni. — 
A' Praeses most emlékezteié a' Circularis Sessiót, hogy 14 nap olta 
foglalatoskodtatja az Országot a' Ceremónia, illő, hogy a' dologhoz 
lássanak. — Pozsonyi V. Ispán Bartál szólla legelébb ; előadta a' 
legközelebb történt erőszakokat, 's azoknak fő okát abban találá, 
hogy sok eszt. miolta Diaeta nem ta r t a to t t ; emlegette hogy törvé
nyeink csak írva állanak-fenn, katonáink, kiket mi fizetünk, tartunk, 
ellenünk fordítatnak ; a' só ára felemeltetett, a' Contributio, a' katona 
erőszakosan parancsoltattak etc. Azonban az ő szíve bosszút nem 
leheli, 's így a' Commissariusokra büntetést nem kíván. — Erre fel
költ Bars Vármegyének B a l o g h nevű Követje, eggyike az Ország 
legelsőjinek, mindent javalt a' mit B a r t a l monda, de ő büntetése
ket is kívánta, 's hogy a' kik a' Gyűlésekre járástól Kir. Parancs 
által tiltattak-el, feloldoztassanak. 

Most Nyitrának hata lmas férjfija B a b ó t h y szólla : Két mód 
előzheti-meg az illy sérelmeket, 1. hogy a' Kir. törvénytelen páran-
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csot ne adhasson, 2. hogy a' Végre hajtó hatalom az ollyakat ne 
teljesítse. Az elsőre szükség, hogy Ő Fels. mellett hív magyarok 
légyenek a' Tanácsadók, 2. hogy olly Commissariusok ne, a' kik 
jutalom, vagy büntetés, remény vagy félelem által vezéreltetnek. Ha 
ezek nem használnak, nekünk kell segíteni magunkon. Az így lehet 
meg, ha nem tar ta tván minden 3 esztendőben Diaeta, a' Contributio 
megszűnik; akkor a' katona haza megy, mert nem lesz fizetése, 
tartása. Ha idegen katonaság lesz itt, kényszerítsük Constitutiónk 
védelmére, mellyet ha tesz, 's esküvés alatt lesz, fizessük, ha nem 
tesz, tagadjunk-meg tőle mindent. —• Erre Nagy Pál : Engem igen 
nagy tiszteletre gerjeszt maga eránt a' nagy érdemű Követ; a' Con
tributio megtagadását azonban nem javallhatom, mert katonáink 
külföldön feküsznek. Mint jőnek haza, ha megtagadjuk nekik a' 
fizetést? hogy az idegen katonát esküvésre kényszerítsük, kívánni 
sem lehet ; 's tudjuk hogy ha megeskünne is, meg nem tar taná a' 
mit esküdött. Legjobbnak én azt tar tanám, ha mi olly karba tennénk 
az Insurreetiót, hogy használhassuk a' mikor kell. Ellenségink úgy 
is azt mondják hogy úgy élünk mint a' he rék ; hogy azt csak atyáink 
érdemlék, nem mi is. — B. Prényi a' nemzeti lélek felébresztésére 
azt kívánta, hogy minden magyarul folyjon, még a' katonai gyakor
lások is. Mások generositást javaslanak a' Kir. Commissariusok eránt. 
Ő azt nem javasolhatja, mert a' rosszak ezt várnának másszor. 
A' Zemplényi Schmidegg, az Abauji Vitéz, a' Borsodi Vay és Bagályi 
(Vay a' József fija), Mariási István Gömöri, Bezerédi Veszprémi 
Követek szépen és jól [szóllának]. De a' Papok áltáljában rosszul 
viselik magokat, 's a' Mozsonyi Követ Németszegi, a' Baranyai 
Kajdacsi, a' Sárosi Szinnyei 's a' Lőcsei Bíró olly csapodárságokkal, 
hogy vélek kiki utalást éreztet, de senki se utálatosabb mint az 
Árva Vármegyei Z m e s k á 1 (Assessor az Eperjesi Táblánál.) 

Octób. lOd. felolvastatok a' Nuncium. A' Personális felségesen 
viselé magát. A' kölcsönös bizodalom, úgymond, "s a' fiúi nyillszivűség 
megengedi, kívánja, hogy emlegessük a' mi fáj, de azt is hogy felejt
sük a' mi történt, álljanak inkább a' Propositiókhoz. Nagy Pál, Vay, 
Ragályi, Somsics (Szalay [!]), Babóthi, Szerencsi és Bernáth (Ungi), 
Smideg [!], Prényi 's többek kívánták hogy a' Nuncium menjen 
a' mint van. Vitéz azt monda, hogy míg a' sebek orvosolva nem 
lesznek, a' Kir. Propositiókról említés sem tétethetik. — Nagy Pál: 
Nem gondolom megsérteni a' Jus Majesteticumot ha e' sérelmeket 
vesszük-fel elébb, mert ezt kívánni az Országnak is van jusa ; elég 
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volt hogy 8 Diétáinkon a' Kir. Propositióknál egyéb fel nem vétetet t ; 
illő, hogy valaha az Ország is adja elő a' maga fájdalmait. — 
Zmeskál, Kajdacsi, 's a' Kir. Városok Követjei itt is azok voltak a' 
kik mindég, 's Kricska Uram Ö Kegyelme a' múltak felejtése mellett 
akara vívni, de a' Personális leülteié, hogy a' ki itt akar szóllani, 
ne papirosból szólljon. — Igy tehát a' Nuncium általment az első 
Táblához. Sokan földúltak által az 'első táblára, csak azért is hogy 
lássák, ha a' zaklatott Commissáriusok közzűl jelen lesz e valaki. 
M i n d j e l e n v o l t a k . — Illésházy, Báró Mednyánszky (hihetőleg 
A1 o y s i u s, a' Historicus), L á n c z y , G h y c z y , K l o b u s i e z k y 
mint hazafiak szóllottak. A' mi imádott Nádorunk hajlott a' Statusok 
kívánsága felé. Illésházy megismerte a' rettenetes vétket, de enge
delmet javasla. — Mednyánszky kérte a' törvényes büntetést, noha 
már azt is elég büntetésnek nézi hogy három hét olta olly csúfosan 
piszkoltatnak, és hogy a' Nemzet' szava átokkal kíséri őket sírjaikba. 
A' Mednyánszki szavára felkölt Cziráki: ő gyermeksége olta mindenek 
felett szerette a' hazát, de Ő Fels. sokszori unszolására, parancsára 
kénytelen volt a' Commissariusságot felvállalni, 's e' szókra fakadt : 
0 me infelicem patriae civem; megvallá vétkes cselekedetét, 's a' 
bajt egyenesen a' rossz Minisztereknek tulajdonította. Érzékeny beszéde 
mellyet sírva tartott, Vivát kiáltásokkal fogadtatok. 

Megjegyzésre méltó, hogy ámbár az első táblán mindég deákul 
szóllottak, most sokan magyarul. — A' Palatínus azt monda, hogy 
ha a' Státusok ebbe[l]i feltételektől el nem állanak, ő is megeggyezik 
benne az első táblával ; azonban a' Kir. Propositióknak említését 
nagyon javasolja, 's ha ezt megteszik, bizonyosan ígérheti a' jó válasz 
kapást. — Nagy Pál több ízben lehordja a' félénk és hízelkedő Papokat . 

Schmidegg Ferencz Zemplényi Gróf szeret úgy szóllani, hogy 
csudáltassék, 's Lónyai felől azt monda, hogy ámbár őtet az Isten 
— vagy az Isten haragja, már magához vette — — — Nagy Pál 
azt monda, hogy a' volt Commissáriusokon az Isten már is álla 
bosszút; mert az eggyik famíliájában (Almási) eggyik a' másikat 
megétette — a' másik (Lónyai) ifjú korában ragadtatott-ki gyermekei 
közzűl — a' harmadiknak (Amadé) fija lövetett agyon, békességben 
(debuisset adjieere kurválkodásért) — a' negyediken az Isten a' maga 
haragját tűzben éreztette (Ötvös — elégett 72 öl hosszaságú ólja 
minden spanyol juhaival.) — 

Eddig vannak híreim. A' Nunciumokat, Dictiókat, újságban, 
nyomtatásban is olvashatád: de az effélék nekem a' kedvesek. 
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, Rosszabb aratást, rosszabb széna esinálást, pogányabb, i s ten
telenebb szüretet gondolni nem lehet. Nekem eggyik 68 kapás sző
lőmben két hordó borom. Octób. 27d. olly havas-eső volt itt, hogy 
a' megázott lovak és szarvas marhák közzűl sok megfagyott 's a' 
hozzánk Ujhelyhez l 1 ^ órányira fekvő Rákóczyak Sáros Patakján 
eggy Compactor (ki épen szüretére ment-ki), a' gulyás bojtár, két 
legényke, és még eggy valaki. Öszveséggel ö t e m b e r fagya-el Patakon. 

Űj hír. 
Midőn eggy követ felejtésre buzdítá a' Gyűlést, Veszprémi 

Követ Bezerédi felkele: — A' mi társunk N. N. felejti, hogy a' bűn 
boesánatja ad jura Majestetiea pertinet. Ő Felsége a' gyilkost, úton. 
álló tolvajt, haramiát , gyújtogatót 's több illy nemű gonosztevőket 
meggratziázhatja, 's mi azt kénytelenek vagyunk szenvedni, ha nem. 
javaihatjuk is. Magunk nem gratzionázhatunk. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 43. sz.] 

4543. 

Barkassy Imre — Kazinczynak. 
Különösen tisztelt Tekintetes Fő Tábla Bíró Ur ! 

Sietek a' magyar nyelv előmozdítására tett lépéseknek, min t 
minden igaz magyar előtt örvendetes újság megírásán. Melly is abból 
áll, hogy az itt igen nevezetes Soprony Vár megyei Követ Nagy 
Pál elő adván a z t * melly szükséges lenne a' magyar nyelv előmoz
dítására más nagy Nemzetek példáját követve edj Akadémiát felállí
tani 's ennek elérésére még a' jelen való Diétán bizonyos summát 
öszve szedni: Gróf Szétsényi István már ez előtt eltökéllett szándé
kához képest jószágainak esztendei nagy jövedelmét ** a' nemes czélra 
oda ajánlotta, olly kinyilatkoztatással mindazáltal, hogy abba jöven
dőre nézve is szóllója lehessen, nehogy a' Ludoviceai Akadémia 
felállítására adatott summa díjjára jusson ezen ő ajánlása is. Melly 
kedvező indulattal fogadtatott légyen ezen nemes ajánlás, könnyű 
el gondolni. — Kevés perczentésekkel ezután Mélt. Vay Ábrahám 
Ur 20,000 V. Czédula ftokat, Gróf Andrásy György Tornai Követ 

* 1825. Novemb. 3dikán. 
** 60,000 fntot ezüstben, az az 150, mondom száz ötven ezret papirosban. 

— Kazinczy F. jegyzetei. 
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pedig 10,000 ezüst ftokat ajánlottak a' nemes czél elérésére. — 
Végivel a' Kerületi Ülésnek ifiú Gróf Károlyi György a' magyar 
Literatúra előmozdítására esztendőnkint 1000 ezüst ftokat, a' czélba 
vett Akadémia pedig felállíttatván, annak felsegéllésére 's jobb 
lábra állí t tathatására esztendei nagy jövedelmének fele részét aján
lotta oda* 

Akadt ollyan ki Gróf Szétsényit nemes tettéért bolondnak 
nevezte, ez volt G. Zichy Károly Ö Excja; volt ollyan ki tsudálko-
zott azon, hogy valami illyes jut eszekbe a' Magyaroknak, ez Báró 
Ötvös Ignátz Ő Excja volt ; de más gondolkozásúak is akadnak, 
nevezetesen Gróf Illésházy Ö Excellentiája az örömnek miatta nem 
tud mit tsinálni, 's szinte beteg bele, a' mint ma hallottam az asz
talnál. — Vannak ollyanok is kiket a' jó példák már eddig is köve
tésre buzdítottak, nevezetesen Gróf Battyány János 10,000, Gróf 
Károlyi István pedig 20,000 ezüst ftokat ajánlottak, ez a' két utol
sóbb ugyan, minthogy még Országos Ülés az óta nem volt, Közön
séges Jegyző-Könyvbe nem mehetet t . — Gróf Károly István pedig 
azt a' kinyilatkoztatást is tette, hogy a' mennyibe bizonyos épületre 
is volna szükség, mely az Akadémiának helyűi szolgálna, Pestenn 
a' Soroksári uttzába lévő házoknak eggy részét, melly őtet illeti, 
oda ajánlotta, megígérvén eggyszer 's mind azt is hogy testvéreit 
a r ra indítani, hogy házbeli részeket szinte engedjék által, igyekezni 
fog. Igy tehát már alkalmasint, ha mint a : Ministeriumnak ellenére 
is lábra fog kapni hazánkba édes anya nyelvünk, a' minél alig 
kívánnék inkább egyebet. 

A' Tekintetes Ür parantsoló javallatja következésébe e' napokba 
Bétsbe jár tam. Egésszen más forma érzést gerjesztett bennem ezen 
nagy városnak meglátása mint a' P e s t é ; már tsak a' környéke, 
fekvése, külső várossát belsőtől elválasztó térségnek szép felosztása 
igen nagy örömet szerzett nékem. Mulattam a' városba öt nap, meg
néztem nevezetesebb intézeteit, ritkaságait 's szépségeit a' mennyire 
•az idő 's a' környülállások megengedték. — Nekem mindenek felett 
tetszettek az úgy nevezett Ambraser Sammlung régiségei, a' poly-
technicum institutum ritkaságai, 's a' község számára kinyitott 
Volksgartennek nevezett kertbe építtetett Theseus Templomába lévő 
remek faragása a' híres Canovának, mellybe Theseusnak a' mino-

* Fél esztendei jövedelmét, azaz 40,000 fntot ezüstben, papirosban 
100,000 ft. — Kazinczy F. jegyzete. 
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taurussal való viaskodása adattatik elő. Az az bátorság, mellyel 
Theseus ellenségére tekint 's torkát megszorítja, az az erő, mellyel 
újjainak helyeit látszik hagyni a' minotaurus Theseus karján, a' 
mester-mívnek tsudálására, a' remek mesternek pedig mély tisztele
tére indítja a' nézőt. — A' Laxenburg vidéke, a' legközelebbi két 
esztendőkbe régi formára épült kisded Vitézi vár, mellybe mind 
régi bútorok 's festések vannak, valamint szinte a' Schönbrunni kert 
szép felosztása szinte különösen tetszettek nekem. Sok nézni való 
volt a' Királyi váron, az abba lévő igen pompás könyvtáron, ritter 
sálán, a' városnak más eggyes épületein is. Egy szóval nekem az 
egész város annyira tetszett, hogy örömest rá állanék a' benne 
lakásra is. Itt tapasztal tam azt a' külömbséget, mit tegyen Patakon 
tanulni, Bétsbe nevelkedni. 

Mellyeknek alázatos jelentése mellett magamat a' Tekintetes 
Urnák nagy kegyességibe ajánlott megkülömböztetett tisztelettel 
marad tam 

Po'sonyba November 4dikén 825be 
tisztelő alázatos szolgája 

Barkassy Imrempr. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : Jogt. Orsz. Gyül. 4r. 7. sz.] 

4544. 

Comáromy István — Kazinczynak. 

Pozsony 5a Novembr. 825. 

Különös bizodalommal 's Tisztelettel való 
Drága Kedves Uram Bátyám! 

Bizonyos vagyok ugyan benne, hogy Kedves Uram Bátyám az 
Ország Gyűlésén folyamatban lévő Dolgokat közelebbi Kútfőkbül 
is merítheti 's ugyan azért az eleinte történt dolgoknak Leírásával 
nem is alkalmatlankodom, azok más külömben is tudva lévén, tsupán 
tsak annyit írok a' Dolgoknak mostani folyamatja felöl: hogy még 
most is azon Nuncium készíttetik a' Circularis Sessiókban, melly 
az Ország Constitutiójának consolidatiójára tartozó Tárgyakat fog-
lallya magában. Ezen ugyan már keresztül mentünk a' fel vett 
Tárgyak rendi és sora szerint, mellyeket a' Circularis Nótárius Bars 
Vármegyei volt Fő Nótárius Plathy időrül időre fel jegyzett, de 

Kazinczy F. levelezése. XIX. 29 
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még az egész Munkának Conceptusa fel nem olvastatott; most t ehá t 
az fog már paragraphusai szerint Circulariter fel vétetni, 's igy az 
Stylusba véve a' Publica Sessióban ujjobban pertractaltaíni, ott pedig 
megállapittatván, a' Proceresekhez küldetni és ujjobban meghányat
tatni 's vettettetni. Ezen Munka szörnyű erős Tárgyakat foglalván 
magában és hosszabb ki terjedésű is lévén, mig a' Vélekedések a r 

Proceresekével öszve egyeztethetődnek, nem kevés időt fognak 
kivánni. A' Constitutio consolidatiója egygyik módjának ítéltetvén 
a' Statusok által a' többiek között a' Magyar Nyelvnek virágzásban 
való tétele 's annak ennél fogva az Oskolákba, a' Dicasteriumokba 
s a' Közönséges Dolgoknak folytatására a' Vármegyékbe 's K. Váro
sokba lejendő behozása, ennek a' Circularis Sessióban való meg 
állapítása alkalmatosságával az a' nevezetes dolog tö r t én t : hogy a r 

midőn a' Sopron Vármegye Követe Beszédében az Ország Naggyai 
felöl azt az említést tette, hogy ha ezek is a' mint reményleni 
lehet, az Országnak ezen Igyekezetét hathatósan segíteni fogják, a' 
Nemzeti Culturának bizonyos előmenetelét reményleni lehet, ezen 
Beszéd után az ifjú G. Széchényi* Magyar Lovas Kapitány, 33. Esz
tendős, a' Magyar Múzeumnak fundamentomát megvető halhatat lan 
emlékezetű G. Széchényinek** igen méltó Fija 's a' Circularis Ses-
sióknak igen szorgalmatos gyakorlója, nagy lelkű szavakkal ezen 
Ajánlást te t te : T. Statusok 's Rendek! Én ugyan Nagy sem vagyok, 
de Vagyonos Ember vagyok, azért Nemzeti Nyelvemnek gyarapítá
sára egy egész Esztendei Jövedelmemet ajánlom, ugy hogy ennek 
a' kivántt Czélra való fordítása 's el rendelése mindenkor az Ország 
Gyűlésétől függjön. Ezen váratlanul történt Ajánlás a' nagy buzgó
sággal folytatott Tárgy felett tar ta tot t Tanátskozás közben ugy el 
lágyította az egyben gyűlt Statusoknak sziveiket, hogy többnyire 
minden Követeknek könnyeket tsafart ki szemeikbül 's kevés ideig 
tartó el némitó mélly halgatás után, minden felöl a' sokszorozva 
meg újított Éljen kiáltás harsogott 's a' Statusok által a' Magyar 
Haza Nevében ezen példás Hazafinak az Édes Attya nagy Érdemei
nek meg említésével is buzgó Köszönet tétetett. Ezen Nemes Lelkü-
ségnek Követője volt a' Nagy Vay Jósefnek igen érdemes Fia Vay 
Ábrahám, a' ki 20000 Ftokat ajánlott V. Czedulában. Ez után aján
lott G. Andrássy György Torna Vármegyei Követ 10000 Ftokat Conv. 

* István. 
** Ferencznek. — Kazinczy F. pótlásai. 
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pénzben. Végre pedig hasonló végre ajánlotta Gróf Károlyi György 
egy Esztendei Jövedelmének fele részét, — Lehetetlen azt a' nagy 
elragadtatást le irni, melly a' Statusokat ezeknek hallására 's látá
sára a' jövendő boldogabb Időknek ki nézésébül közönségessen meg
lepte. Adja az Isten hogy ezen ditsősséges példák a' Hazának úgy 
nevezett Naggyait 's vagyonosabb Polgárjait kövelésre indittsák. 
A' kik a' Gróf Szétsényi tehettségét közelébbrül esmérik, azt mond
ják hogy Esztendei Jövedelme V. Czedulában Másfél Száz Ezer ft. 
számláltathatik, a' Gróf Károlyi Gazdagsága pedig szinte közönségesen 
tudva vagyon, és ezen György, a' ki még a' többi Testvérjeivel a' 
Jószággal meg nem osztozott, már is 180 ezer Conv. pénzen vett 
Jószágot acquirált különösen maga részire. Gróf Szétsényi egy igen 
szép tapasztalású, Olasz, Franezia,< Anglus Országokat, 's több más 
Tartományokat össze járt , természetes, igen kellemetes szép Magyar 
Ember, szállást Gróf Károlyi Györgyei a' Promenada mellett eggyütt 
tartanak, és igen szép Házat formálnak, a' hol már most leginkább 
estvénként a' jó emberek öszve gyülekeznek. Ezek közt Vesselényi, 
Fesztetits, Orczy, B. Brúder, G. Andrássy György 's több illyenek és 
a' Haza dolgát leginkább kedvellő Követek. Oda járok mikor lehet 
magam is, a' hol nagy gyönyörűséggel lehet az időt tölteni. Itt akár 
pipázhat, discurálhat, mindenféle Újságokat olvashat 's ha soká akar 
mulatni, mindenkor kész Vatsorához ülhet akárki, egy szóval ezek 
az Urak mindent el követnek, hogy nállok magát minden betsűletes 
ember minden megszorítás nélkül a' legbarátságosabban Magyar 
szokás szerint mulathassa. 

Az Országos Deputatio talám a' jövő Héten el végzi már a' 
Regnicolare Operatumok fel vétele módja iránt való Tanátskozását. 
Mi lessz ez iránt való Vélekedése, annyival inkább pedig mi lessz 
az Ország Rendéinek e' részben való meg állapodása, előre tudni 
nem lehet. Ettűl függ itt való mulatásunknak vagy haza menete
lünknek ideje. Soha sem volt egyszer egyszer szebb Ország Gyűlése, 
mellyen az Országnak mindenféle dolgai illy bátor lélekkel elő adattak 
volna; soha sem feküdt egyszer egyszer jobban a' Statusok' sziveiken 
a' Haza Köz Boldogsága, 's annak gyökereiben való meg fundálása, 
ámbár ellenkezőkre most is tsak talál. Isten tudja, meg felel é az 
igyekezetnek 's várakozásnak a' következés, de tsak úgy látni hogy 
él még a' Magyarok Istene. 

A' Fejedelem néhány napokig fekvő beteg volt, de már jobban 
van. Az mondatik hogy még e' Hónapba Bétsbe vissza készül. Töb-

29* 
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bire a' Méltóságos Grófnénak alázatos tisztelete mellett nagy betsü 
atyafiságos Űri Favoriban ajánlott álhatatos Tisztelettel maradok 

Drága Kedves Uram Bátyámnak 
alázatos atyafi szolgája 
Comáromi Istvánmpr. 

Ezt a' Levelet méltóztasson Uram Bátyám a' Mikóházi Asszo
nyokkal is közölni, hadd gyönyörködjenek a' Hazafiuságban. 

A' Levélben irtt Ajánlások tegnap történtek, ma pedig az 
Ifjúság részéről húszan mentek Magyar Buhába az Ajánló Uraknak 
Hazafiuságokat meg köszönni 's Nemes Tetteikért való Tiszteleteket 
tenni 's ki jelenteni. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: Jogt. Orsz. Gyül. 4r. 7. sz.] 

4545. 

Kazinczy András — Kazinczy Ferencznek. 

Posony 5. Nov. 825. 

Különös Tiszteletre méltó 
Kedves Uram Bátyám ! 

Ezennel vagyon szerencsém második levelemet Kedves Uram 
Bátyámhoz utasítani e' mostani környülállásainkat általa közölvén. 

Nevezetes volt a' tegnap előtti (Nov. 3 d . ) 1 Circularis Sessio, 
mellynek leginkább a' Magyar Nyelv vala tárgya, az alkalmatossággal 
sok diszes beszédek tartatván, különös figyelmet érdemlet a' G. Des
sewffy Jósef és Nagy Pál Sopronyi Követ előadásai [!], kik midőn 
ezen Nyelv virágzására szolgáló módokat projectálván, a' többek közt 
e : végre fel állítandó Académiának szükséges voltát állították, — 
fel kelvén a' haza szeretetét tisztelő G. Szécsényi István Hessen 
Hombourg Huszár Kapitány, Magyar nemes szível 's eltökélléssel 
esztendei egész jövedelmét (melly a' mint hallatik 150 ezerre 
mégyen) e' végre ajánlotta, — ezt követték tsak hamar Vay Ábrahám 
Cs. K. Kamarásnak 20 ezerből, G. Andrásy Györgynek 10 ezer 
forintból és G. Károlyi Györgynek fél esztendei jövedelméből álló 
summának e' tzélra te t t buzgó ajánlatjaik, Adják az Egek! — — 

1 Kazinczy F. közbeszúrása. 
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Mái napon a' Felség, a' ki rövid időtől ólta beteges, jobban 
lenni mondatik 's egyszersmind az is hogy e' folyó holnap 12én a' 
Ministeriummal 's Cancellariával egyetemben Bécsbe menne, de 
bizonytalan. 

Ezek mellett a' Méltóságos Grófnénak kezei csókolása jelen
téséhez alázatos tiszteletemet rekesztvén, magamat tapasztalt nagy 
érdemű atyafiságos gratiájába ajánlom, 's mélly tisztelettel maradok 

Kedves Uram Bátyámnak 
alázatos atyafi szolgája 
Kazinczy Andrásmpr* 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : Jogt. Orsz. Gyűl. 4r. 7. sz.] 

4546. 

Zádor György — Kazinczynak. 
Világosvár, 1825. nov. 7. 

Tekintetes Tudós Hazafi ! 
Különösen Tisztelt Jó Uram ! 

Nagy örömmel vettem Október' 25d. Űjhelyről irott nagy becsű 
levelét; 's legszebb szerencséim közé számlálom azt, hogy a' Tekin
tetes Ur tiszteletemet, szeretetemet olly szívességgel, olly kegyességgel 
jutalmazza. Homályosnak kell lenni augusztusi, levelem azon helyének, 
mellyből azt lehete érteni, mintha én gondoltam volna hibákat lelni 
a' Tekintetes Ur igehajlításában; 's ezen homály egy tőlem nagyon 
tisztelt férj fiú 's a' Publicum mostani Kegyencze iránt való kiméi-
lésből származott. Nem én tehát, hanem a' most említett írónk, 's 
kimondom leplezés nélkül, Fáy vette helytelen újításnak az Erdélyi 
levelekben a' Közép és szenvedő igéknek törvényszeres hajlításokat 
az aligmult Idő' egyes harmadik személyében, hogy például Tekin
tetes Ur nem írja mint a' Duna és Tisza mellékén szokták : alva, 
fáza, szeret te ié : hanem a' nyelvtörvény és helyes szokás szerint 

• 
* Kazinczy F. a következő jegyzettel látja el e levelet: 

Gróf Széchenyi István esztendei jövedelmét 60,0Ü0 ftot [véve], 
Conventiós pénzben 150,000 

Vay Ábrahám 20,000 
Gróf Andrásy György 25,000 
Gróf Károlyi György félesztendei jövedelmét 100,000 

2957000 
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alve'd, fazék, szeretteted etc. Én és Vörösmarty eleget vitatok ennek 
törvényszerességét, 's a' követeltt újítás' megczáfolására a' jó Vörös
mar ty még a' Hiszekegyisten' helyeit is felidézte: fogantatód, kin-
zateVc, születe'd, megfeszítteted, eltemetteted etc. 's én a' fenn érintett 
levelemben Fáynak váratlan 's helytelen gáncsolásán való csudálko-
zásomat jelentettem a' Tekintetes Urnák. 

Mint tágula meg 's bomla-fel a' Szemere és Döbrentei köztt 
voltt barátság, hallottam ugyan egész összefüggésben: de már nem 
jut eléggé világosan eszembe; a' mire még emlékezem ez, hogy 
Döbrentei azon nevetséges gyengeségre tántorodék, hogy Szemerének 
minden hozzá irott leveleit Vitkovics kezébe tette le, 's a' magáéit 
tőle vissza-kivánta. Asszonyok 's egymásra untt szeretők között 
elég példák vannak ugyan e r re : de férjfiak, barátok, tudósok között 
tudtomra ez az első. Talán félt Döbrentei szakadása után, hódolá-
sának tanujit egykori bálványa kezében hagyni. Pedig Szemerében 
egy Döbrentei velem 's más ezerekkel együtt mindég lelhet tiszte
letre 's imádásra méltót. Részemről legalább, hogy Szemerét isme
retlenül is olly hévvel szerethetem, a' mint szeretem, nem hogy 
szégyelleném, sőt dicsőségemnek tar tom. 

Ha a' Tekintetes Ur levelében említett Glottomachiai gyűjte
ményét jó móddal, talán Vörösmarty által, ki nekem egyik legjobb 
bará tom 's a' Tekintetes Urnák is hű tisztelője, közölhetné velem, 
nagy jótéteménynek venném : de különben a' jószándékot is hálával 
fogadom. Horvát Endre az én némelly szavaimon is fennakadt, 's 
különösen a' szegény ártatlanul üldözött rényt nem szenvedheti. 
Egyébiránt ő a' Tekintetes Urat igazán tiszteli 's hozzám azt irá, 
hogy ízlését legelsőnek tartja. A' Tekintetes Urnák Himfyvel Ruszék 
által folytatott levelezését ismerem, még gyermekkoromban Somogyi 
Gedeontól írtam-le, ki azt Vajky Préposttól kapá. «A' szép érzésű 
ember elfordul az olly scénák látásától, a' hol a' jókat utóiéri az 
emberiség* ezt írá a' Tekintetes Ur Régiségeiben, Révay és Ver
seghy perökről, 's azon levelek felől, Himfyre való czélzással, ezt 
mondhatom én is. Himfyvel az indulatosság 's megsértett érzelősség, 
széllesztő tükörben (Zerrspiegel) lát tatá a' Tekintetes Ur Recensióját, 
Epigrammáját etc. De mindnyájan emberek vagyunk. 

Ha valaki, bizonnyal az én Vörösmartym mentt az előítéletektől; 
ő is különöz mint mindegyikünk: de mint legkevesebben okoknál 
fogva és meggyőződésből. Egykor Virág azt monda neki : «Öcsém, 
Pápisták vagyunk, írjunk Pápistásan y-nal» 's ez olta r i tkábban 
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látogatja Virágot. Vörösmartyt a' Czinke oktatása tet te jottistává 's 
ő a' metricusok köztt legelőször Édes Gergelyt ismerte 's ez után 
indult-el azon pályán, mellyen most sasszárnyakon repül. 'S Czin-
kének és Édesnek aligha ebből nem áll minden érdemök. Vörösmarty 
után Bajza az, kitől ifjú költőink köztt legtöbbet várok. Ennek az 
új Aurórában megjelent Bor-énekénél teljesebbet, lelkesebbet ezen 
nemben nem ismerek. Kisfaludy Káról sajnálja ugyan, hogy a' 
Tekintetes Úrtól nem segéltetik 's még most is bánja, hogy a' Vajda-
Hunyadi Epigrammát, Literaturánknak ezen egyik legszebb, *'s Ortho-
logoktól és Neológoktól egy formán kedvelt virágát Gyűjteményébe meg 
inem nyerheté: mind e' mellett a' Tekintetes Urat tiszteli és szereti. 

Horváth József Elek most Szombathelyen lakik. Sok baja van 
•szegénynek. A' Gróf Erdődy Cajetan Fiscalitásától is elmaradt. Érte
kezését a' Gyűjteményben olvastam, de neki nincs igaza. Ha az 
Olaszok, kiknek nyelvökben eláradt a' sok vocális, elidálnak és pro-
sában is nem csak versben : miért ne elidálhatnánk mi is, kiknek 
a z olaszok után talán legtöbb magánhangzóink vágynak? Sőt való
sággal elidálunk is. 'S ha ez egy helytt szabad, miért ne szabadna 
mindenütt, hol a' széphangzás kívánja. De ezt az olaszokról sem 
hiszik sok olaszul olvasók is, 's azért mondják aztán hogy «Tasso 
jobbára 12 és 13 szótagú sorokban alkotá Hierosolymiásza' stan-
zájit.» Tasso most nincs kezemnél ; de ugy emlékezem hogy a' 
Gerusaleme' stanzáji mind 11 süllabás sorokból állanak, ha a' voca-
lisokat olvasztjuk és elidáljuk. Ha pedig ezt nem tesszük, úgy aka
dunk Tassónál 16 szótagu sorokra is. 

Kérem továbbra is a' Tekintetes Ur szeretetét 's ajánlom 
magamat kegyességébe. 

Stettner György. 

[Megjelent a tZádor György levelezése Kazinczy Ferenczczel» cz. kiadvány 
£5—57. lapjain.] 

4547. 

Kazinczy — Bajza Józsefnek. 

Bajzának Kazinczy baráti idvezletét. 

Széphalom, nov. 11. 1825. 

Hébét még nem láttam, de Igaz megküldé nekem azon ívet 

melyben Epigrammod áll. Kedves dolog nekem tőled szerettetni, 
kedves azt látni, hogy a szalmatetős hely általad énekeltetik, s lel-
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kesén, s azon alakban, melyet én minden egyebek felett kedvelek. 
Eluntam mosni a szerecseneket, s első alkalommal küldöm Bécsbe 
Szallusztomat, mely őket dühösségbe hozza, de el is némítja. 
Beléptem 67-ik évembe, s illő ügyemről gondoskodnom, s azzal 
együtt nevemről is. Legalább élőbeszédében szalluszti színt és arczot 
fognak találni ellenink. De hagyjuk őket, édes barátom, s valljuk 
meg szerényen, hogy olykor mindenikünk ada okot nekik a panaszra. 
Élj szerencsésen, és szeress. 

[Megjelent a Kazinczy Gábor-féle kiadásban.] 

4548. 

Kazinczy — Szabón Jánosnak. 

Tiszteletes Publ. Praeceptor Úr, 
bizodalmas jó Uram, 

Makó barátunk monda nekem, hogy az Úr el van akasztva a 
fiam által. Előre lát tam én azt, kivált midőn meghallottam, hogy 
ő a' Syntacticát általugrotta. Meg lévén téve a' lépés, szint olly 
veszedelmesnek néztem visszavenni az Úr keze alól, sőt még vesze
delmesebbnek ; nem gyengeségből, mert mi lesz abból, ha az aka-
ratoskodik, a kinek az értelmesebbek akaratjától kell függeni? 
hanem azért, mert az embert, pedig a gyermek is ember, nem sze
retem machinának nézni. Ha a gyermek feljár, de nem mint ordi-
narius Auditor, hanem (mint a Catholicusok iskoláji az hlyeket 
nevezik) mint benevolus Auditor, a kire felvigyáz ugyan a Tanító, 
de nem kívánja a mit a többiektől, — s ha privátim vezettetik, 
minden jó lesz, mondám magamban, s kimondhatatlan örömmel 
haliam, hogy az Űr olly társat rendele mellé inas nevezettel, a ki 
segédjére lehet a privata exercitatiókban. Ezt a gondját, ezt az igen 
szerencsés választását az Urnák igen szívesen köszönöm. 

Valljuk meg, a publica Institutióban sok haszontalanság van, 
a mit kár nélkül lehet nem tudni, és hogy a Publicus Praeceptorok 
azért kénytelenek tanultatni holmit, mer t olly sok tanítványt nem 
vezethetnek olly formán mint keveset fognának. Engedje az Úr, hogy 
erre példát hozzak-elő, nehogy szavam más értelemben vétethessék, 
mint magam akarom. — Emil nekem harmadik gyermekem; a két 
elsőbbek leányok. Ezeket eggy sornyi memorizálás nélkül annyira 
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vittem a Geographiában, hogy Prof. Vályi Nagy Ür felkiálta: Patakon 
senki sincs a ki a Geographiát így tudja. Dicsekedve kell mondanom, 
hogy a lyányom e kérdésre : 

Ha az Azóvi tengeren hajóra ülsz s Petersburgig nem lesz. 
szabad kiszállanod: merre mégy, és mi marad jobbra, ba l r a? 
e lmondá: a Fekete tengerbe, Konstantinápolynál (jobbra) a Bos-
porusba, a Marmarai tengerbe, a Dardanellák mellett el, az Archi-
pelagusba, Középtengerbe, Máltánál jobbra Sicilia, balra Africa ; 
jobbra Gibraltár, balra Ceuta, jobbra Cadix, Lizbon, Finisterre, a 
Calaisi csatorna, a Német-tenger, a Categat, Sund, Balt-tenger, 
Finniai tenger, s Stockholmmal állalellenben Petersburg. etc. etc. 

Igen, monda Vályi Nagy, de taní thatnám-e ezt így 200 gyer
meknek? — Talán, mondám, ha Mappát festenék a táblára, vagy 
ha húsz gyermeket magam tanítanék így, s ezek által a többit. — 
Hogy annak a Memorizálásnak, s kérdésekben, feleletekben kevés 
haszna, nem szenved kérdés t : de én mia t tam a rendet megváltoz
tatni nem lehet, s van mind eszem mind modestiám, hogy azt 
nem kívánom. 

Az a kérdés csak s azt Tisztel. Úr az Ur nekem nem veheti 
balul, ha erről gondoskodom, hogy fiammal mit csináljunk? 

Én azt látnám jónak, ha az Ur őtet benevolus Auditornak 
hagyná az iskolai leczkéken, de a privátakon tőle annál többet 
kívánna, s ha néki pensumokat adna ki a fordításra, deákból 
magyarra, s midőn azt bemutatná, szorosan vizsgálná-meg, tud e 
mindent abban a mit dolgozott, kivált hogy resolváljon grammatice, 
syntactice, rhetorice. A mit neki az Ur MSa után leírtam, megérteni 
bizonyosan nem fogja. — Nulla hora sine linea ; fordítana, s resol-
válná szüntelen, s tanúina memori ter ne egyebet mint a Classicus 
(Római) Auctornak szebb helyeit. 

Ha ráér tem volna arra, hogy a gyermeket ide haza magam 
leczkézzem, minden nap elhagytam volna a Chria és holmi egyéb 
felől való egész tanulást ; de megtanúltatnám vele a Tropologiát és 
Schematologiát, mert hogy a technicus szókat (Trópus, Metaphora, 
Metonymia, Synecdoche, Figura etc. etc.) neki ismerni kell, önkénytt 
értetődik. S ezeket vele magyarul tanúitatnám, de deák példákat 
hordván-fel. 

Ezek volnának az én kérdéseim inkább mint kéréseim. Ne 
engedje Isten, hogy a gyermek a deák Nyelvet úgy ne tudja, hogy 
idővel ne csak Cicerót, hanem Szallusztot és Tacituszt is, Terentiust, 
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Virgilt, Horátzot férfiasan és a Heyne lelkében érthesse. Lehet azt 
még neki, csak akadjunk az igaz útjára, az az, találjunk módot rá, 
hogy ő a dolgot megszerethesse. Eggy Dietai Követséget viselt, s 
híresen viselt, férfi azt tudakozá tőlem 1795. hogy értem e én 
Tacitust, mer t ő eggy sorát sem érti. Két órai praeleetiót tar tot tam 
neki, s belé kapott. Dienes testvér öcsémnek Vice-Ispán korában 
volt eggy Patvaristája, a ki mindég Virgilt és Horátzot olvasta. Az 
öcsém szégyellé, hogy Patvaristája érti a mit ő nem ért, s leczkét 
adata vele magának, s az öcsém szinte haláláig mindég magával 
horda Virgilt, s Horátzot én sem szeretem inkább mint ő szerette. 
Csak kedvet kell csinálni hozzá a gyermeknek, s megszerettetni 
vele a mi szép. Akár érti a Curtius szebb helyeit, akár nem, hadd 
tanulja memori te r ; fordítsa a mellett, s mikor érteni fogja, örven
deni fog, hogy memoriter tudja. Igy tanultam én Patakon Virgilnek 
Eclogájit és a Horátz szebb Odájit, s a Rhetoricai Terminológiát 
ezekből tanultam, mert Luthránus Praeceptoraim Freyert magok 
sem értették, a publ. institutio pedig halálom volt. — Ne engedje 
az Ur leveretni magát eggy rettegő atya kéteskedései által s ragad-
jon-ki a veszélyből eggy gyermeket, a kit a természet nem szült 
tompán. Nagy szerencsém hogy a gyermek Makó Urat nagyon sze
ret i és hogy ez a barátunk már is szoktatgatja rendhez. 

Széphalom Novemb. 12d. 1825. 
alázatos szolgája 

Kazinczy Ferencz. 

TMegjelent a Vasárnapi Újság 1879. évf. 36. számában.] 

4549. 

Kazinczy — Kiss Sámuelnek. 

Kiss Sámuelnek Kazinczy Ferencz barát i szíves idvezletét. 
Érdemes társam, ba rá tom! Fogadd-el szíves köszönetemet emléke
zetedért, 's engedd mondanom, hogy valamint Téged első megjele
nésed olta becsültelek, úgy indulatodért hálásan szeretlek. — Dietai 
hírek nélkül nem szűkölködünk ; de kedves vala nekem tudnom a' 
miket Te írál, mert ollyakat a' mi Levelezőink, kik a' Nyelvet 
tudósán nem értik, 's az ódi/c-okra nem figyelmeznek, a' szóWanyit, 
mondanyü, tennyit, vennyit kárhoztatják ugyan, de kicsinységnek 
nézik 's felőle nem tesznek jegyzéseket, nekünk nem írnak. 
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Hogy Ponori is Bajza is Pozsonyban vannak, hogy Ti eggy-
mást szeretitek, örömmel hallom. Idvezelc! mind kettejét, kérlek, 's 
az eggyiknek add-által ide zárt levelemet; a' másikat kérd, hogy 
ha Hunyadya kijőve a' sajtó alól, eggy nyomtatványt számomra 
tégyen-le Szolgabíró Kozma Miklós Urnái a' Zemplényi Követ Con
sil. Mélt. Szemere István Űr szállásán, és ha lehet, kötetlen, mert 
úgy a' csomóban inkább elfér; sőt jó volna, ha levél-formában adná-
által ott, lepecsételve, 's belé téve mind azt a : mit méltónak vél 
a' közlésre. De Dietai nyomtatványokra nincs szükségem, hanemha 
azon ívet küldené, melly a' Vármegyei 's meg nem jelentek Köve
teinek nevét mutatja. Ajánlom nektek József, András, és Viktor 
•Öcséimet. Tartsátok őket szemmel és gerjesszétek szívekben a' jó ' 
szikrájit. — Vay Ábrahám Kazinczy Sophienek, az atyám testvére 
lyányának férje. Dicső tet t felőle a' mit ez estve hallék. De az 
ollyat csak az olly gazdagságú teheti. 

Kovacsóczyt égek látni. Ö nagy dísze ügyünknek. Ha ismét 
szerencséltetsz leveleddel, tudósíts, kinél ő Ti toknok? és hol lakik? 

Melly nagy szerencse az egész Nemzetre, és tireátok is, édes 
barátim, ez a' Diéta! Látni ezt a' kegyes Királyt, ezt a' díszét a' 
maga nemének, a' Királynéi, a' Nádort, 's azokat a' Nagyokat és 
J ó k a t ! eggymást látnotok, 's eggymástól gyúladnotok! Sógorom 
makacssága és vétke engem megfoszta azon szerencsétől, hogy eggy 
csoportban találjalak 's öleljelek o t t : de a' Diéta után Pesten leszek, 
"s általesvén peremen, barát imnak fogok élni 's Pannonhalmára 
megyek-fel, Bécsbe és Sopronyba, 's Simegre és Keszthelyre 's 
Mikiára. — Hét gyermek atyja, 16 eszt. olta kínozva igazságtalan, 
nemtelen Sógorom által, (ki ta lán bánja a' mit tett, — hiszen tisz
t á b b lelkű szüléket és testvért 's sógort ő nem kaphatot t — de 
vétkeiből ki nem tud szabadulni, 's tompasága még inkább elmeríti) 
— meg vagyok fosztva ez örömtől. 'S én Octób. 27d. léptem-be 
67dik évembe. — De nem vagyok megfosztva azon reményemtől, 
hogy téged is megláthatlak. Hidd, óhajtom az t ! — 

E' levelemet küldd-által Igaznak, 's leveleidet ne frankózzd. 
Ügy veszélyben forognak, 's én örömest fizetek postán. Hagyd-el 
gyakorlott t i tulaturádat is. Minek az ? — Élj szerencsésen ! 

Széphalom Novemb. 12d. 1825. 

[Megjelent a Vasárnapi Újság 1860. évf. 21. számában.l 
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4550. 

Cserey Farkas — Kazinczynak. 

Tisztelve szeretett Kedves Bará tom! 

Nagyon örvendem hogy forditásom heljbe hagyásodatt meg 
nyerte, és magam is sok tekintetekbül heljbe hagyom azon gondo
latomat, melj ezen fordításra vezetet >— küldenék abbul igen örö
mest Példányokat, de ezen fordításomat egy ide való könyv ár,us 
nyomtattatván, nékem csak bizonyos számú exemplarokat adott, 
meljeket rész szerint itt ki oszlottam, rész szerint Erdéljbe le kül
döttem. 

A Posoni Ország Gyűlésen a Nemzeti representatio szép é s 
igaz Hazafi Lélektül vezéreltetik, annak meg alapítására, a mi Nál-
lunk még hibázott. Ezen nagylelkű törekedésnél fő figyelmet, és 
háládatosságot érdemel régi Magyar Lélek ösztönébül származó azon 
generositas, meljel Anyai Nyelvünkhöz viseltetnek. — Bátor voltam 
ismeretlenül is e napokban írni Gróf Deseöffy Jósef Urnák és á r r a 
figyelmetessé tenni, hogy itten Bécsbe kellene egy nyomós Magyar 
Uiság Bedactiót fel állítani, melj ne csak a Politikai Uiságokat 
hirdetné, hanem a kül földnek legjobb Időszak Irásibul toldalékba 
közlene mindeneket, a mik [!] a Tudományokra, Szép mesterségekre, 
kéz mivekre, kereskedésre etc. nézve uijabban fel találtatott, melj. 
Bedactionak egy fő alatt több tagokbul kellene állani, és igy mind 
a Munkára magára, mind az azt ki dolgozókra nézve kellene illő 
mennyiségű kölcséget is rendelni, megjegyezve aztot, hogy ilj m i -
nemüségü Uiság írására 's ki adására nézve Bécs legyen a leg jobb 
heljheztetés. Meg kértem egyszersmint, néhányan olj szép érzésüek, 
mint eö — tennének kevés kölcséget a végre egybe, hogy igen 
érdemes Hazánkfia, és Barátunk, Igaz Sámuel, Posonba lemehetvén, 
által láthassák hogy iljetén Uiság Redactiója mellé e l s ő n e k Igaz 
melj igen alkalmatos légyen. — Választ még [nem] vettem. Bennünket, 
a Szilágyot, kivannak vissza az Ország Bendei, de kivánnyák egész 
Erdéljtis — és az Isten segicse őket méltó és jó kívánságok telje-
sedésire. — 

Baikor Urrol énis hallottam azt, a mit Te í r tá l* de bizonyos-

* Jul. 16d. 1825. Pápistává leve, Esztergomban. — Kazinczy F. jegyzete. 
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san nem tudom — eö most Posonba van. Felséges Urunk ritka 
példáju kegyelmét nyuitotta nékie ; eö azt kérte, hogy mivel re t te
netes bajai egyébként nem orvosoltathatnak, hanem ugy ha eő 
Felsége egy részre hailástul ment Bölcs Tanácsosra bizza, hogy 
minden actáit revideálván, a mi igaz, terjessze maga valóságába a 
Thronus elibe, erre pedig Erdélji Udvari Tanácsos N o p t s a E l e k 
Urat kérte és meg is nyervén, bizonyos lehet tr iumphussába. — 
Élj boldogul és oljkor szereneséltes nagy, nagy becsű Leveleiddel. — 
Ölellek és vagyok örökre 

Bécs 12dik Nov. 1825. 
tisztelő, szerető hív barátod 

Csereympr. 

Kivűl.: de Vienne. A Monsieur Monsieur Francois de Kazinczy 
Assesseur de plusieurs Comtée [!] — p. Bude — S. A. Ujhelj — 
á Széphalom. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 5 1 . sz. V. köt.] 

4551 . 

Kazinczy Ferencz — Kazinczy Andrásnak. 

Kazinczy Andrásnak. 

Édes kedves Öcsém! 

A' legszívesebb köszönetet barátságos leveledért, mellyet ma 
vevék eggyütt a' Barkasyéval. Neki is felelek. — Kérlek, közöld 
vele ezt. 

Én eleitől fogva ellensége voltam a' Magyar Academiának, mert 
a' Franczia Academia a' Franczia Nyelvet elrontotta. De az onnan 
jött, hogy á' Franczia írók nem merték vezetni az Olvasókat, mindég 
ezeknek approbatiójokat keresvén, ezeket követték, 's így a' Nyelv 
elasszonyosodott. De a' Neologusok régen triumpháltak, 's azok köztt, 
a' kik szóllani fognak a' dologhoz, 's illyen Gróf Teleki József is és 
Bibliothecárius Horvát, sokan vannak, a' kik tudják, a' mit tudni 
kell. A' dologból jó lehet, és bizonyosan jó lesz. Az Isten árassza rá 
áldását. 

Atyád 's húgaid szüret előtt voltak itt, midőn Dorgóra men-
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tek-le. De húgaid francziáúl legalább semmit nem tudnak. Már a' 
második kérdésemre nem csak felelni nem tudtak, de azt nem is 
ér te t ték; 's így elmúlt kedvem 's bátorságom hozzájok francziáúl 
szóllani. 

Mi mindenben úgy vagyunk itt a' mint voltunk. Tekint. Dókus 
Józsefné Nagyasszony Októb. 30d. megholt, 75 eszt. pompás volt 
temetése. Erről Barkasinak hosszan írtam. A' Fő Notár. eggy új 
oldalról tette magát igen tiszteletessé, mert a hű gyermek valóban 
tiszteletes. E' napokban V. Ispán Szőgyényi Urnák Kossuth unokács-
kája holt meg. Képzelem V. Ispán Ur mint vette a' csapást, mer t 
a' gyermeket igen szerette. 

Szemere János és Boronkay Mari Novemb. 8d. váltának 
gyűrűt. — Dercsényi János felől azt monda nekem e' napokban 
Boronkay Gáspár Ur, hogy a' harangpénzt az orrában hordja, Pali 
is sápadt, Károly gyógyul a' ló levetése után, de az sincs veszedel
men kivűl. — Talán elmondám mind azt, a' mit a' mi circulusaink 
felől mondhatok. 

Pósa Istvánné Asszony Felső Regmeczen igen rosszul van. 
Kitörte a' H e r z-F r a s. Breznai eret vágata rajta; azólta könyebben 
van, de könnyen megtörténhetik, hogy elalszik belé. 

Feleségem, gyermekeim velem eggyütt egésségesek. De képzeled, 
édes Öcsém, melly nagyon várom a' Diéta végét, hogy revideáltat-
hassam peremet. Bár Májusban gyűlne össze megint a' Diéta. 

József és Viktor öcséimet csókolom, 's József öcsémet nagyon 
kérem, hogy B. Fischer Pálnak irjon nem ritkán. A' tisztelet, hála, 
's nevelési tónus azt kívánják. 

Élj szerencsésen édes kedves Öcsém, és ha azzal örömet tehet
nék neked, halld, hogy nagyon szeretlek. 

Nov. löd . 1825. 

Ha Bajkor Úrral lenni találsz, köszöntsd nevemmel. Miattam 
minden ember azon Valláson lehet a' min aka r ; én az affélét tudni 
sem akarom. Az kinek-kinek maga dolga. De én azt nem tenném. 

[Eredetije Szilágyi Sándor hagyatékából a M. N. Múzeum könyvtárában.] 
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4552. 

Kazinczy — Zádor Györgynek. 

üjhely 1825. nov. 25. 

Stettner Györgynek Kazinczy Ferencz baráti szíves 
tiszteletét. 

A' mai postával a' Te leveledet vala szerencsém venni, két 
Pozsonyból írt más levéllel, mellyben tudósítanak, melly ajánlások 
tétettek a' Magyar Nyelv' Academiájára; a' mult postán pedig Igaz. 
küldé-meg Hébének azon ívét, mellyben lap 222 Bajzának áll eggy 
Epigrammja: 

Széphálom. 

Nem ragyogok mint Pest, nem mint Buda' tornyai, vára ; 
Törpe vityillóim' szalmatető fedezi. 

Ámde az útas jön, 's buzgó hálára fakadva 
Idvezel; ő tudja, hol kele hajnali fény, 

Hosszú álom után hol zendűlt égi varázszsal 
A' Csalogány; hol nyilt Grátzia-kényü ajak. 

Fényijének a' ragyogók, ne az én kunyhóim! örömmel 
Rám ismer, áldván teremet, a' hazafi; 

És mikor eltűn majd a' hajnal, 's nappali fényben 
Hunnia fel-mosolyog, szent lesz előtte nevem. — 

Én annyira nem szeretek magasztaltatni, hogy midőn afféle-
akad kezembe, megjegyzem a' helyt (emlékem a' helyre 's lapra 
nézve nagyon eleven) 's midőn azt ismét olvasom, úgy kerülöm a' 
magasztalás megolvasását, mint ha az a' Mondolat eggyik szitka 
vo lna : de a' Kis Epithalamiumát, a' Dezsőffy Ódácskáját (rímes 
sorokban) idegeneknek is oestrummal olvasom. Laetus sum laudari 
a laudatissimis Viris, 's így a' Bajza epigrammját is. Gyönyörű ! — 
Megköszöntem neki, mert eggy ugyan-akkor érkezett levélből látom,, 
hogy Bajza Pozsonyban múlat 's örvendenék ha köszönetem neki 
kedves volna. Kicsoda Bajza? hol születet t? és micsoda? 'S a' mi 
Vörösmartink, ki tudja, hogy őt első megjelenése ólta becsülöm, mi 
hivatalban v a n ? Rendes annak az Ypsilonistának a' szava. De arról 
igen kész vagyok affélét hinni. Nagy fény és árny, eggyütt 's csak
nem egy mértékben. Irasci facilis, 's laptája némelly komaemberek-
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nek, a' mit észre nem vesz. (Hogy ne felejtsem : Beregszászit meg-
sujtá a' guta. Melly tetemében, még barátjai itt nem tudják. De él.) 

Glottomachusimat venni fogod Vörösmarti által, ha Pestre 
mehetek perem mia t t ; vagy kezeimből, ha tar t a' Diéta, és pénzt 
csinálhatok, eggy bizonyos czélra. 

Kotzebue nem tűrheté Gőthének fényét, 's a' maga boldogtalan 
Freiműthige-jében megmutatta, hogy Gőthe nem tud németül. Én 
Gőthe nem vagyok, de csendesen tűröm, hogy a' mi Kotzebűnk azt 
hiszi, hogy nem tudok conjugálni. Geniális ember, mint Kotzebue; 
de épen olly mázoló mint Kotzebue. Kár ! ezt mondja ő nekem, 's 
én neki. De mi azért szeretjük egymást. 

Köszönöm tudósításodat Zsibrik felől. Tudom a dolgot. Zsnek 
hiúsága 's pénzszomja volt megbántva. Eggyike is b a j : hát a' kettő 
eggyütt! Én csak azt nem tudom megfogni, hogy ő miként nem 
látja, hol áll mások köztt. Úgy hiszi, hogy a' pöffeszkedés oestrum, 
és hogy ő eggy sorban áll azon Világi Nagyokkal, kikhez eltanult 
hajlékonyságu koldulgató csúszásokkal tudott útat nyitni. Azoknak 
bírni javalásokat silány dicsőség. 

Alig várom hogy láthassam Aurorát és Hébét. Igaz nekem 
régen nem írt. 

Te, ki Poezisünk 's Literatúránk' Történeteit készíted, örömmel 
fogod hallani, mint j á r tam én Takáccsal, a' Himfy barátjával. Mosolygva 
emlékezem a' dologra, 's hidd el, beszédembe semmi cseppje nem 
keveredik az epének. 

1815. feleségemnek azt az örömet akarám adni, hogy láthassa 
anyja testvérit (Gróf Rogendorff lyányokat,) kik őtet 7dik eszt. fogva 
a' 16dikig nevelték. Felöltözött apáczák voltak a' Bécsi Salesiánák 
köztt, pedig egykor igen szépek, 's a' Palatínus Pálffy Miklós leányá
nak unokáji. Kulcsár engem egy Colloquiumra 's vacsorára híva-meg. 
Fejér Gy. (a' Himfi, Takács, Horvát Endre 's Batsányi 's Vérségi 
barátja) megtámada. Ki ada nekem just társaim dolgozását bírálgatni ? 
's Német Folyóirásokban ? — Magam adtam, mint minden Recensens 
magának; de azt te t tem a' mit senki nem : közlém azokkal, a' kik 
é rdemlék ; 's német Folyóirásban azért, mert magyar akkor nem 
volt. — Szemere és Vitk. felpattantak. Hát midőn mi megverénk 
Czinkét Képlaki Vilm. neve alatt, az Ur nem javalá e a' t e t t e t ? 's 
ha Czinkét, miért ne Himfyt, Pápayt, Baróti-Szabónak Aeneisét és 
azt a' nevetséges Praefatiot. — Igen, de te Himfynek ezerét adtál, 
^s ezerét vevél-el tőle. — A' kérdés az, ha m é l t á n e ? Nagyon 
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elakada, a' ki azt hivé, hogy engem össze fog törni. Abba hagyá 
tehát. Himfy pénzt ad eggy Holnapos-irásra, de csak az fog felvétetni, 
a' mit ő java i ; állj közzénk. Örvendek, 's fogom segélni. Ha jó nem 
lesz a' Holnapos-irás, kezdjen más mást. A' conflictus és frictio 
mindég jó, csak barátsággal essék. — De álljak-el a' jottától, 's 
mondjak-le különözésimről barátságért, alku szerint, az Eggység 
kedvéért. — Tudom, dolgokban bará t ságér t ! alku szer in t ! Eggység 
mia t t? Pluralitás concludit. Tudományos dolgokban pluralitás? Goliáth 
le vala terítve. — Kulcsár bujkált, rettegett, hogy kisül, miért híva 
értekezni a' vacsora színe alatt. — Barátom, ismered e Fejér t? 

Kulcsár sétálni vive a' Duna szélére. Összebeszéltek Ságival, a' 
Vérségi imádójával, hogy ott mutatnak meg neki. A' mint Kulcsár 
neki megneveze, elmondám, hogy Döbrentei megküldé nekem az ő 
Seelenkáuferi levelét, minthogy arra ő neki hata lmat ada. Illik e per 
cuniculos dolgozni? Illik e Mondolatot í ra tn i? Szamárra ül tetni? 
(Budán metszetett a' réz Prixner által — és igy Verseginek 's tár
sainak része vala benne.) — Sághi elnémulva kotrott-el [!]. 

Én Takácshoz, Endréhez szándékozám, mondám : de már nem 
megyek. — Sőt i n k á b b ! felele eggy tisztelt barátom Pesten. — 
Győrbe értem, estve. 

Takács vacsorájánál ült, feleségével, gyerekivei. — Belépek, 's 
szó nélkül hajtom meg magam. Épen vége vala a' vacsorának. — 
Takács sem szóll, 's zavarva áll, hogy ez M és mi lehet. Én kezdem 
a' szót nevemen. Felsikolt T., kapja a' gyertyát, 's viszen a' szomszéd 
szobába. Canapéra ültet. Tek. Ur volt titulaturánk. •— «Mi a' T. Urat 
tiszteljük» — Arra nincs szükség : de ha eggyike másika nem úgy 
ír mint mi akarjuk, kell e Mondolat ? kell e per cuniculos ? Neki a' 
Mondolatban semmi része. Somogyi l á t t a t t a a z t v e l e , 's k é r t e , 
í r n á - m e g a' P r a e f a t i o t . D e ő a z t n e m t e t t e , m e r t h i 
s z e n a z n e m i s könyv. — Nem elég ; tanácsiam kellett vala 
a' bohót, hogy magát és Lit teraturánkat ne piszkolja m e g : mer t 
tudva van, hogy én azt n e v e t t e m is, u t á l t a m is, 's fogtam 
volna, ba Bacsányira volt volna is írva. 

Nem látta szörnyű megzavarodásában, hogy nem kellett volna 
tudatnia velem, hogy ő látta a' Mondolat ms-át, és hogy Gedeonnak 
az a' bizodalmas kérése mutatja a' mit titkolnia kellett volna, doliai 
psychai doliai phrénes. Szökdelt fel és alá, pedig gravis perszonázsot 
akar játszani. Hogy jóvá tegye a dolgot, mindég monda hogy ők 
engem mint tisztelnek. Ha ismertük volna egymást, kaczagtam volna. 

Kazinczy F. levelezése. XIX. SO 
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Hogy lássam, mennyire tisztelnek (a' ki illyet emleget, azt mutatja,, 
hogy magának igen nagy dolog a' tiszteltetés) ismét felszökött 's 
kivonta az Endre levelét, mellyben fdagoriáim felől r e f e r á l neki. 
Azok az emberek haliák, hogy Napóleon így referáltatgat; 's i t t 
Takács volt a' Praeses, 's Endre a' Secrétaire d'État. ímhol a' 
M. Nyelv Academiája embryóban, mondám magamban, míg ő olvasá 
a' szörnyű gravis stílussal dolgozott magasztalást és gáncsot, 's nevet
vén, hogy magokat mint teszik nevetségessé. Takács kikísért a' 
Báránykához, de feleségem beteg volt, 's a ludt ; visszatért. 

Bécsből visszajővén Tétre mentem, 's Takácsnál behaj ta t tam. 
Kisétált a' mezőre. Megrezzenve pillanta-meg, 's egész estve nem 
mosolygott. Endréhez akarék menni. Ne nélkülem! monda, 's Endré t 
vacsorához bozánk. Feleségem rosszul lévén felkölt; mi 12őig beszél-
lénk 2387 napi szenvedésemről. Még akkor nem tudtam, hogy 
Bacsányi az ő n a g y j o k . Kivallám, hogy én B.-nak barátja nem 
lehetek, 's kevélykedem ezzel még m o r á l i s tekintetben is. Takács 
azt emlegeté, hogy nincs szebb m. iró mint Faludi. — Hiszem, 
gondolám, annak, a' ki olly verseket ira, mint a' Takácséi (eggy 
kötetben). Megigéré, hogy levelében kimutatja a' mit ők nem szen
vedhetnek. A' levelet a' Bassanói Herczeg (Endre) írta — ív nem 
jó ; mert ív, arcus, az arcus pedig az első jelentésben bolt. Beszedj 
osztán vele. Ki nem tudja, hogy az arcus az a r c e o szóból jő. De 
olvasni fogod a' levelet. Nehéz nekem eggy hiten lenni Endrével. 
És ők még azt is akarják, hogy eggyefc legyünk, még az y-nos 
suffixum okban is. 

Szegény Elek-József, vagy akarám írni József-Elek! Szánom 
hogy a' fiscalitástól elmaradt. 

Eggy értelemben vagy e velem, hogy maga az 's (et) is azt 
mutatja, hogy mi elisiókkal, synaloiphákkal élhetünk, ez az 's nyilván 
és; léleklcé és testté, ezt így monda a' nyelv: léleJckéstestté. De hány 
példa van ezenfelül! — Nekik Eggység kell, haragszanak az újítá-
tásokra. •— Én a' rénytől el nem állok, 's addig élünk vele, míg 
kiki fogja érteni a' szót. Gyalázat, hogy az ideát csak idegen szóval 
jegyzük. — 

Az olasz 11 syllabájú sorokban írja sonettjeit, 's Stanzáit. 
Innen a' név Endecasilabi = Hendeka az az 11. 

Vigyázz, hogy levelem rossz kézbe ne jusson. Ölellek. 

[Megjelent a «Zádor György levelezése Kazinczy Ferenczczel* cz. kiadvány 
58—63. lapjain.] 
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4553. 

Comáromy Istvánné Bározay Borbála — Kazinczynak. 

Nagy tiszteletemmel való 
Drága Kedves Uram Bátyám ! 

Ezen levelét Kedves Uram Bátyámnak az Uram az én leve
lemhez zárta, hihető hogy Ö azt külön akar ta küldeni 's ismét vál
toztatta szándékát, 's azért te t te az én levelembe, olly meg hagyás
sal, hogy mennél elébb küldjem Kedves Uram Bátyámnak, mely 
levelet tegnap késő kapván, mánál hamarább ki nem küldhettem. 
El olvasván mink is ezt a' levelet, nagy gyönyörűséggel emlékezünk 
azokra a' derék Urakra, és magok Hazája Nyelvét anyira szeretőkre, 
a' kiknek minthogy az Isten nagy Vagyont adott, nem holmi haszon
talan veszendő végre, de ollyan szép tzélra forditják, mely az Ő 
neveket a késő maradéknál is halhatat lanná teszi. Az G. Szétsény 
és G. Károly Házoknál össze gyüllő Társaság ugyan szép lehet, 
mingyárt emlegettük Nánival Kedves Uram Bátyámat, hogy, mely 
nagy gyönyörűséggel töltené ottan idejét. 

Többire midőn Náni alázatos tiszteletét a' magaméhoz kaptsol-
ván [!], magamat atyafiságos gratiájában ajánlván vagyok 

Drága Kedves Uram Bátyámnak 
Mikóházán 16dik Novembr. 1825. 

alázatos atyafi szolgálója 
Bártzáy Borbálampr. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : Jogt. Orsz. Gyűl. 4r. 7. sz.] 

4554. 

Cserey Miklós — Kazinczynak. 

Kedves Barátom ! * 

Két igen betses leveleidre tartozom válaszszal, és szives köszö
nettel. Ne vedd nehezen hogy későtskén veszed, — mert 4 hétig 
szabadsággal Tihón mulatván, mikor viszsza érkeztem, nyakamra 

* Vettem Novemb. 25d. 1825. — Kazinczy F. jegyzete. 
30* 
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gyűlt a Hivatalbeli munka,. — e felett Szállás változtatással-is baj
lódtam ezekben a napokban. 

Ha tsak azt veszszük fel, hogy mi az igasság? megvallom 
hogy a Magyar Országi Nagy Patrióták tiszteletet érdemelnek, — s 
örökk emlékezetet: mert igasság hogy a Századok által megszenteltt 
Magyar Constitutio, a benne ejtett csorbáknak ki fóldásával, vagyis 
a Gravamenek orvoslásával, a további bojgatástól menté tétessék; 
— s mind azok a külömbféle jovallások, melyeket ők elé adtak, 
oda tzéloznak. Sőt többet mondok. Azt mondom hogy ennek a 
Századok próbáján keresztül tisztóltt Constitutiónak megtámogatása, 
állandó lábra tétele, meg erősitése, — legalább az én vékony értel
m e m szerént, — nem tsak magának a Magyar Nemzetnek, hanem 
a többi Európai Nemzeteknekis interesséje, — ha jól meg gondolnák, 
— leg nagyobb interesséje pedig az Országló-Házunknak, — mely, 
egyébaránti erősségei mellettis, —• tsak úgy tar that tya meg állandóul 
a maga praeeminentiáját és tellyes függetlenségét, ha a Magyar 
Nemzet erejét és energiáját, — a Mathematicusokkal szóllva, — ad 
potentiam elevállya; — mert soha sem kellene ő Felségeknek egy-
szempillantásigis elfelejtkezni arról, hogy tő szomszédjukban fekszik 
egy olyan rengeteg birodalom, mely szüntelen tágulásra s neveke-
désre törekedvén, tágultis megszűnés nélkül; — melynek a nagyob-
bodás nem árthat, mert olyan a fekvése és 1 a Systhemája, hogy ne 
árthasson, — mely a vénség (régiség) nyavalyáinak sints kitéve, 
mert a Nemzeti existentiának leg szebb korában vagyon, — mint 
az ember 25k esztendejében ; — és a mely (a mi legnagyobb 
figyelmetességet érdemel) a Sláv vagyis Tót ősi Nemzetnek egyik 
ága, — s a' többinek, — valamint az Napkeleti Rítusnak, — fejül-
vigyázója. — Nem kellene elfelejtem hogy Európában a legkiterje-
dettebb és leg gyökeresebb Nemzet a Tót, — hogy Magyar Ország
nak fele abból áll, — Cseh Ország, Morva, 's a' t. abból áll, — és 
hogy ennek a le nyomott Nemzetnek hátán épült még Austriábanis, 
de annál inkább Cseh Országban, Morvában, Magyar és Horváth 
Országban, a Birodalmunk. — Az egyesség az Uralkodó Házok 
között ri tkán t a r tó s ; — a Szomszédok között legkönnyebben bom-
landó; — áz a melyet az Északi Császár és Felséges Urunk között 
látunk, személyes inkább mint Nemzeti, s egyiknek halálával halandó. 

— Azt sem kell elfelejteni, hogy ezt a szoross egyességet más 

1 A kéziratban az es kétszer fordul elő. 
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Udvarok nem jó szemmel nézik, — s átal láthatólag mindent 
elkövetnek, hogy megtágúlyon. — Ehez hozzá teszem: Hogy a 
Görögök emaneipatiója, ha telyességre juthat , egy ujj hatalmasságot 
szül, a melyhez az Európai Török Tartományok könnyen hozzá 
tsattolódnak, — s arrólis [!], idővel, félhetünk. — Ezeket igy fel 
véve, a Magyar Nemzet az, a melynek Nemzeti megerössedésében 
és virtussában az Austriai Ház legbizonyosabb kezessét találhatná 
a maga örökös függetlenségének s praeeminentiájának: — elannyira, 
hogy nemis kellene a Patriótáktól unszolást várni, — hanem magá
tól önkéntesen kellene az Austriai Háznak a Magyarok valóságos 
Restauratióját, s Nemzeti megerőssedését, és energiáját munkába 
venni. — Mindazonáltal ki ne tudná, hogy a Felséges Uralkodó Ház 
ezt az interesséjét sokszór megnem ismerte, — s olyanokban kereste 
a maga Hatalmának erőssedését, a mik végtére kárára fórdúltak, — 
mint a Burgundiái Ház felemelése, — mint a Frantzia Sógorság, 
etcet. ? Ki ne látná által, hogy a más Nemzetbeli Tanátsossai közül 
sokan tsak azértis ellene fogják tanátsólni, nehogy a Magyar névnek 
ditsősége az ők Hazájokat meg alázza ? — Ha pedig Felséges Urunkal 
elhitetik hogy a Magyarok nem erre az eggyesültt megerőssedésre 
(t. i. a Nemzetnek és a Dynastiának együtt való megerőssedésére), 
hanem valami egyébre tzéloznak, — ha a Magyar Nemzet meg
erőssedését úgy festenék mint a Dynastiának kárára fórdúlhatót, — 
és ezt Urunkal elhitethetnék (a mitől az Isten és az ő Felsége 
böltsessége műnket őrizzen meg) akkor méltán félhetnék, nehogy ez 
a magoss hang, melyen a mü ditső Patriótáink (mert tsakugyan 
szabad azt mondani hogy a kik Tiétek, miénkekis) szóllanak, rom
lására fordulhatna Nemzetünknek! — Nem a mi jólelkű Urunktól 
félek én, — mer t ő Felségét annyira senki sem veszi, hogy hütét 
megszegje, — hanem attól a bánás módjától, melyet az Európai 
Uralkodók, a költsönös protectionak szine alatt, régetskén gyakor
lásba vet tek; —• attól félnék hogy Orosz, Burgus és más Hadi Sere
gek jelennek meg Hazánkban, — melyek mind ő Felségét magát, 
mind pedig Nemzetünket arra kénszeritenék, hogy az egyezés sze
rént meg állított és megerőssitett Constitutióról lemondjanak; — 
és mié r t ? Nehogy igen győzhetetlenné vályék a Dynastiánk, — 
nehogy a más Uralkodók népeiis a Magyar Constitutióhoz hasonlót 
kévánnyanak! — Láttuk, mi történt Spanyol- és Neapolis Orszá
gokban. — Mindazonáltal ezek tsak az én gyenge elmélkedéseim, — 
mások meszszebb és tisztábban láthatnak. — — — 
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Azt sem tar tom hejesnek, hogy a R. Comissariusok ellen 
annyira ki kőitek némelyek, — azt pedig éppen tetemes hibának 
tartom, hogy amazokat egymástól meg nem különböztetik, — s 
éppen úgy lát tatnak haragunni p. o. G. Czirákira, mint másra, a ki 
a Királyi parantsolatokon is túl ment, s hatalmával visza élt. — 
Hogy meg feddettessenek azok a kik erőszakosságokat elkövettek, s 
meg szégyenittessenek, nem tsak igasság, hanem helyesis ! de hogy 
más büntetéstis kéványon egy Ország azok ellen, a kiknek hejébe 
más Nemzetbelieket lehetett volna küldeni, s azok még keményebbek 
lettek volna, — nem tartom okosságnak! — Czirákiról pedig bizo
nyosan tudom, hogy tökéletes jó lelkű férfiú, és igaz patrióta. Akár 
azért válólta, hogy Uralkodójának tetzését egészszen megszegni nem 
bátorkodot t ; — akár azért, hogyha ő nem válólná, más roszszabb 
találkoznék hejébe, —• mindenkór nagy mentsége van, — s egyéb-
aránti érdemeit megtekintve, kimillést érdemlett volna. Tsakugyan 
nagyobb lelkű ember Gziráky, hogy sem őtet némely embereknek 
hozzája való keménysége a Hazájától el idegenithetné ! — 

Több oka volt az Országnak a Kir. Biztosok kiküldésének 
javallóira boszonkodni. — A magosról szólló hirek ritkán igázok, — 
de ha az, a mit mü hallottunk, igaz volna, — a Kir. Biztosok ki 
küldésének mind első, mind utolsó javallója G. Almásy Ignátz volna: 
Annyi bizonyos, hogy mikor az Udvari Cancellaria a Vármegyén
ként való Tyro-adás ellen repraesentált, G. Almásy Ignátz separatum 
votumot adott, — a mi a Cancellaria Bepraesentatiójábanis ki tetzik. 
— De még G. Almásirais, — és Minister G. Zitsire, — a ki ellen 
sokan hasonlóképpen boszonkodnak, — méltóé vagy nem méltó 
boszonkodni? előttem nagy kérdés! — Ollyan állásban, a milyenben 
Magyar Ország fekszik, — mindent öszve gondolva, — szükség hogy 
legyenek Udvari emberek a Nemzetből! — nehogy a Ministeriumnak 
és az Országló Háznak bizodalma egészszen más Nemzetbeliek által 
birattassék. Az olyan Udvariak (az a z : inkább az udvarhoz, mint a 
Hazához hajlani láttatok) némelykór a legjobb Hazafiak; — de azt 
ki nem mutattyák, sőt ellenkezőt játzodnak, — hogy a bizodalom-
ból és a titkok részesüléséből ki ne rekesztessenek! — Ők láttyák 
tsupán jól, hogy mik az Udvarnak elrejtett planumai, — melyekről 
talám némely jószivü Uralkodó lemondana, de elhitetik vélle, hogy 
azok a Dynastia törvénnyel, — hogy azok olyan Statusratiók, 
melyektől a Dynastia fenn maradása függ; — s a Ministerium 
talán hamarébb meg esketi őket arra, mint a Magyarok a Consti-
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tutiora. — Az olyan Magyar Udvariak tesznek ta lám néha ugyan 
azon titkos planumokkal megegyezni láttató projectumokat, — de 
hátha tsak azért, hogy annális-nagyobb javallásokat eltávoztassanak 
az Uralkodótól, — t. i. olyanokat, a mik sokkal többet ártanának, 
mint az a mit ők javallottak. — De az ilyen Udvari-Magyarok, a 
kik az emiitett javallásokat tsupán azért teszik, hogy a mások ártal
masabb javallásainak követésétől az Uralkodót elvonhassák, — azonban 
pedig előre calculálják hogy az ők javallásokból semmi se legyen, 
— vagy ha leszis valami, respeetive érezhetetlen legyen, t. i. ahoz 
képest a mit mások javallottak, vagy javallani akartak! — és ha 
még aztis calculálják, — hogy az olyan javallásoknak próbatételei 
sokkal több jót mint roszszat okozzanak, — (p. o. a roszsz állyon 
abból, hogy némely Vármegyék betsületes Tisztviselői erőszakot 
szenvedjenek, — Protocollumokból némely végzések kivonattassanak, 
— némelyek Hivatalyokból ki vettessenek, 's a' t. — a jó pedig 
abból, hogy a Nationalis Spiritus, a mely aluszékony és lethargiába 
indult, fel serkennyen) vallyon, mikor az első érezhetetlenné lett, a 
második pedig voltaképpen és láthatólag eléjött, tar that tyuké az 
olyan Udvari embereket Haza árulóknak ? — Éppen nem ! — 
Vedd például az Anglusokat. Hányszor nem rágalmazták Pittet az 
Oppositión lévők? És ha Pitt úgy nem tett volna a mint tett, 
valyon ma Anglia úgy állanaé a mint á l l? — Sokat lehetne erről 
mondani, — de Te engemet kevésből meg értesz. — 

Én azt m o n d o m : Hogy nints nagyobb Patrióta a világon, 
mint az, a Jci a jelenlévő Időbeli Hazafi társainak applaususáról 
le mond, — söt, — magát, vagyis a mi a nemes lelkű férfiúnak 
életénél drágább, a maga jó nevét, a vélle egy időben élők előtt fel 
áldozza, — tsakhogy jövendőre nézve nagy hasznot tehessen Hazá
jának és Nemzetének!! — És, ki tudja, nem olyané Almási? nem 
olyané Zitsi ? Az utóbbiról szinte elmerném mondani hogy olyan !! — 

Mind-ezek tsak az én gyenge elmélkedéseim; — és barátságos 
kebeledbe azért öntöm ki, hogy semmit se' tartsak előtted eltitkolva. 
Ne gondóid, hogy a rosz Tanátsosoknak pártfogója volnék! Isten 
mentsen! — de a hói az úgy nevezett Udvar a Hazával századoktól 
fogva oppositióban áll, legalább titkon, ott némely embereknek éppen 
azt a" Kollát kell játzodni, a melyet a mü Udvari Magyaraink 
já tzodnak; — és ha nem játzodják, hanem telyes lélekből s elszánt 
akaratból dolgoznak a Haza ellen, — úgy azt mondom hogy nints 
eszek! — 's a' Sz. Márkhoz valók! —. 
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Közelebröl haliám, hogy Magyar Tudós Társaság állott fel, 
és ditső ajánlások té te t tek! — N o ! már ezt legböltsebben tették a 
Patrióták ! ! 

Meg engedj hoszszas levelemről. Közlését tiltom. Ha gondolod 
hogy Desőfi bál itiletet nem vészen ellenem, neki felfedezheted, — 
de hír ne legyen belölle. Maradtam igaz barátod 

Cs. M. mpr. 
[K. és h. n.] 

A leányom Berzentzeiné, a ki most éppen nállam mulat, (t. i. 
Drusi) különösen tisztel legszívesebb köszöntésével! 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában! M. írod. Lev. 4-r. 26. sz.] 

4555. 

Comáromy Istvánnó Bározay Borbála — Kazinczynak. 

Különös Tiszteletemmel való 
Drága Kedves Uram Bátyám! 

A tegnapi levélbül szőrül szóra i rom a' nem igen kedves 
ujságott ide Kedves Uram Bátyámnak. Ma olvastatott fel az Eő 
Felsége eleibe küldött Repraesentatiónkra adott nem Kegyelmes 
Resolutió, mellybfll azt látni, hogy jobbakat várni nem is lehet. Ugy 
reménylem, hogy [ha] az Isten meg engedi, a' Karátsonyt Kedves Házam 
népe közt fogom tölthetni, ámbár még tegnap, Vajnál lévén ebéden, 
más képpen gondolkoztunk, de már ma a' rosz Besolutióbúl Marsot 
ítélvén, egyebet nem igen fogunk tenni, hanem hogy részünkrül az 
igazat meg mondjuk, leg alább ha magunk szerentsések nem lehe
tünk, indulhasson a' Maradék nyomainkon szerentsésebben. Enyit 
irt az ott való dologról, meg érdemlené az illyen levél, hogy Gyász 
petséttel petsételődne bé. Ezzel a' Náni alázatos tiszteletéhez a' 
magamét is kaptsolnám [!], változhatatlan tisztelettel maradok 

Drága Kedves Uram Bátyámnak 
Mikóházán 20dik Nov. 1825. 

alázatos szolgálója 
Bártzay Borbálampr. 

A levél 12dik Nov. íródott. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: Jogt. Orsz. Gyűl. 4r. 7. sz.] 
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4556. 

Zádor György — Kazinczynak. 

Világosvár, 1825. dec. 2. 

Tekintetes Tudós Hazafi ! 
Különösen Tisztelt Jó U r a m ! 

Űjhelyről November löd . költt becses levelében Bacsányi' fele
kezetéről vett hirek kedvesek előttem csak a' mennyiben némelly 
nevezetes emberek' közelebbi ismeretére 's characteristikájára szol
gálnak is; leginkább pedig azon megtisztelő bizodalom miatt, mellyet 
a' Tekintetes Ur i rántam ezeknek közlésével mutatni méltóztatott : 
de ellenben bizonyos keserűséget is támasztottak bennem az által,, 
hogy sokakat, — kikről örömest jobbat hit tem volna, — olly fonák 
előítéletektől elfogódva, olly hamis irányra törekedni tapasztalok. 
Boszonkodni 's talán még inkább nevetni lehet azon Urakon, kik 
azt kívánják, hogy meggyőződésünket az ő kedvökért (a' mint mond
ják a' közjóért) alku szerint adjuk-fel. Ennél képtelenebb kívánságot 
gondolni sem lehetne. Hála az egeknek! a' tudományok' világa még 
az, a' hol szabad köztársaságban élünk 's a' honnét a' Pacta Con-
venták számkivetve vágynak. 'S mi vetnők-e magunkat önkénytt 
járomba, 's magunkat egy két ember önkéje a l á? «Es ist einmal 
ein Höllenzustand der Willkühr ausgesetzt zu seyn, und wenn der 
Willkührliche Gott ware. Seine Vernunft brauchen, mithin seine 
Freyheit brauchen, auch selbst uníer der Leitung Gottes, gibt erst 
dem Daseyn, der Schöpfung Werth , ja hat sie nur möglich gemacht», 
azt mondja Okén (Isis 1818 II. Heft Seite 378). Vajmi nagyon tet
szenek és hízelkednek magoknak, kik képzelik, hogy legkedvesebb 
barátunkat, a' V a l ó t , —« melly kinek kinek meggyőződésében áll, 
— az ő barátságoknak fel fogjuk áldozni; és alacsonyan vélekednek 
rólunk ha azt hiszik, hogy mi Írásmódunkat csak vaktában sze
szélyből, capriszból választottuk 's kedvökért könnyen elhagyhatjuk. 
Én nem tudom, hiúságukat nevessem-e, vagy balvéleményökön bosz-
szonkodjam. 

Valóban rosz karban kell ügyöket érzeniek, ha annak meg
állapítása végett alkura szorulnak. A' Jó, alku nélkül is megáll: a' 
roszat pedig ezer kötés sem fogja sanctionálhatni. Avval vádolnak 
bennünket, hogy a' mi írásmódunk németes, természet ellen való, 
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mert nem egyez a' kimondással. Ezen utóbbi vád inkább reájok 
illik, midőn a' mi Orthographiánk a' szemet is fület is kielégíti. 
Nyilván való ugyan is, hogy ha öszvetett mássalhangzóink a' gy, ly, 
ny, ty, állasztó részeikre feloszlatnak, úgy a' gy-ből dj, az ly-ből Íj, 
az ny-ből nj, 's a' ty-ből tj leszen (A' mint ezt jelesen a' gy-ről 
maga Takáts is állítá Schedius német nyelven kiadott Időszaki írása 
valamelyik Füzetében, hol azt mondja, hogy kár volt a : gy hang 
jegyzésére a' gy helyett nem inkább a' dy-t használni). 'S viszont 
azon betűk a' kimondásban lágy hangokká olvadnak. Például ezeket: 
mondja, találja, kívánja, látja, a' nyelv így ejti-ki: mongya, találya, 
kiványa, látya stb. De próbáljuk bár az y-isták szerint í rni : mondgya, 
talállya, kivánnya, és láttya. Ezeket a' nyelv soha sem ejti mond-gya, 
talál-lya, kiván-nya és lát-tyának. Hanem legfeljebb is imígy: mongy-
gya, talály-lya, kivány-nya, láty-íya. Könnyű az ő szellemökben ezen 
ellenvetésre felelni, hogy : hát írjunk úgy a' mint szólunk. De hová 
lesz így a' gyökér ? mellyet mi épen fenn tartottunk a' mellett, hogy 
a' kimondást is követtük. Ezek szerint majd: mongy, talály, kivány, 
's láty lesznek a' gyökerek, a' mint már a' Hon-ból szerencsésen 
Hony-t is csináltak, a' mit Pápay is megró (Magyar Literatura 
Esmérete 1808. 1. 105.) 

A' miket a' Tekintetes Ur Erd. Múz. IX. Füzet 191—2 1. az 
Elisióról 's divergentiákról mondott, mindazokat teljesen hiszem. 
Vasnak Kemenesaljái járásában ezt : által ellenbe = vis á vis, így 
mondják ellenbáltal: az az ellenbe által, jól-e, roszúl-e, nem vitatom: 
de Kemenesalját nagy részint Nemesek és így vagy törzsökös vagy 
legalább naturalisáltt Magyarok lakják, nem keverve semmiféle nem
zettel is, kiknél sok ollyan szavak vágynak életben, mellyek a' közön
séges nyelvszokásból már ki estek. Igy Dukának, az én születésem' 
helyének határában vagyon egy kövér kaszálókkal gazdag puszta, 
mellyet a' régi Írásokban Fenyérnek írtak, de az ellustult nyelv 
Főnyérnek mond, mint a' setétet sötétnek, a' serényt sörénynek stb. 
's ettől vettem én álnevemet. 

Bajza' Epigrammáját gyönyörűséggel olvastam. 0 , — a' mint 
egy rokonomtól, ki vele tavaly 1824ben a' Pozsonyi Academiában 
együtt végzé a' Törvényt, értettem, — Hont vármegyei születésű; 
's most vagy Patvarista vagy Jura tus lesz. Vörösmarty most esz
tendeje állá-ki az'Ügyvédi Censurát cum praeclaro specimine, 's már 
9dik esztendeje hogy Perczel Ur' fijait neveli. Lakása van a' régi 
Posta uczában Neumayer ' háza első emeletén No 13. 
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Ajánlom magamat a' Tek. Úr szíves kegyeibe, ! s állhatatos 
iisztelettel maradok alázatos szolgája , _ .. 

Stettner György. 
[Megjelent a «Zádor György levelezése Kazinczy FerenczczeU cz. kiadvány 

64—66. lapjain.] 

45.57. 

Kazinczy — Dulházy Mihálynak. 
An Herrn Dulházy. 1 

De minek is kellene az Urnák édes barátom, a' nekem szólló 
levelet frankírozni. A' mi csomója az Urnák most vagy ezután lesz, 
küldje Mikóházára 's a' Vice Ispánnénak adresszálva a' Vármegye 
házánál lakó Comissáriusnak. Az talál alkalmat kiküldésére. A' levél 
a' V. Ispánné copertájában nekem legyen adreszálva 's lepecsételve; 
mert meglehet hogy olly dolgok vágynak benne, a' mi másokra nem 
tartozik. A' Bécsi pakétot így várom. 

Az arany ér ágyba vágott, nagyon kínos és alkalmatlan dolog, 
de nem halálos. Az Ur nekem Bécset festi, a' mit igen ismerek: 
én inkább Dietai híreket hallanék. Én úgy hiszem, hogy ott most 
is első Beszedő a' Gróf; mert én édesebb beszédút soha nem hal
lottam. Sokan Ultrák, sokan Moderantisták, és így nem csuda ha 
az ítéletek egymással ellenkeznek. A' ki tud is, akarja is a' jót, 
lehetetlen hogy ne ragyogjon. Mit nem gyarapodott ott Gróf Aurél! 

Melly szerencsés az Ur hogy mind azon helyeket, mind azon 
személyeket lá t ta ! Irigylem azt. Ha Dietai Notatumokat hozott az 
Ur, közölje velem. Én leírtam néhány arról szólló leveleket. 

Dókus Fő-Notárius Urnák fizettem és sokat. A' mi hátra van, 
fogom mihelytt lehet. Most ollyan időt élünk, hogy végre talán 
még lopunk is. "S én ezzel a' 7 gyermekkel a' Sógorom istentelen
sége mellett. 

Képzelem mint örvend az Ur, hogy kiszabadult a' zajból, 's 
most tiszteletre méltó hitvese mellett, kitől el vala szakasztva, magát 
kipihenheti. Jelentse az Úr szíves idvezlésemet, 's tartson-meg 
barátságába. 

Ujhelyben 5 Xbr. 1825. 
Estve. — Holnap megyén valaki Kassára 's az kihozhatja a' 

nekem szólló Bécsi csomót és talán a' Bozgonyi könyveit is. És így 
1 T. Kazinczy Fer. Úrtól, Dec. lOikén 1825. — Dulházy M. jegyzete. 
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ez által küldj e-ki az Ur, 's a' mi lesz ezután, Mikóházára mindég, 
de mindég a' V. Ispánné adresze alatt. : S úgy higyje a' Commis
sarius is. — 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 5. sz.] 

4558. 

Guzmies Izidor — Kazinczynak. 

1825. Decemb. 5 , 1 

Kazinczynak Guzmics 
tiszteletét. 

Szerencsésnek ta r tom magamat , ki házadnak nemesb örven-
dezésében részt vehettem. Az a te hozzám az nap irt, és akarva 
az nap irt leveled engem köztetek jelenné tett, 's ide hozzám szál
lított benneteket, hogy rólatok a legforróbb érzéssel emlékezném. 
Élj, édes barátom, élj még a tiéidnek sokáig ! Sokan vannak a jó 
hazában, kik velem ezt az óhajtást teszik dicső életedért. — Igaz, 
hogy a sokat tapasztalt ősz, életének végén, ált futván a há t ra 
hagyott egészet, sokat lát ebben ollyant, a minek vagy épen nem, 
vagy másképen kellett volna lenni; de én azt vélem, hogy mit a 
70es igy ítél fiatalabb koráról, a százados, tegyük az ezredes, épen 
ugy fogna Ítélni hetvenes koráról. De azt nem hiszem, hogy a 
komolyabb kornak ítélete mindég a leghelyesebbik is : legalább a 
harminczados férfiú, ha a hetvenesnek tapasztalásával birna is, ennek 
ítéletét még sem fogná sokban követni. Minden kornak van Istene. 
Eleget tett az, ki mindég azt tette, mit, midőn tön, legjobbnak 
gondolt. De ugy még sem vagyunk, szegény nyavalyás emberek, 
kiknek annyi parancsolóink vágynak, hogy: ha újra elkezdhetnénk, 
ismét a multat követnénk! 

Minket a Posonyi hírek majd felkapnak, majd levernek váltva. 
Midőn ezt irom, a felkapatás órájában vagyunk; félek, ne talán m á r 
holnap lehulljunk. Utolszor az uj Királyi resolutiot vettük, mellyet 
a közönségesen tisztelt, szeretett Nádornak kell különösen köszön
nünk, kiről a melly szépen, olly igazán énekléd, hogy: azért legelső, 
mer t legérdemesb. Éltesse Isten a lelkes Férfiút közttünk, 's éret-

1 A kelet Kazinczy F. írása. 
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tünk sokáig. Legjobban soha sem lesz; és elég jól lesz, ha rosszul 
nem lesz. — Mit ítélsz Te a projectált, 's enthusziaszmusszal fogad
tatott nyelv-Akadémiáról ? Czélját még nem tudom, nem szóllhatok 
hozzá. Sztrokai, tabuiaris prókátor volt a napokban nálunk —• ez 
régi barátságoddal dicsekvék előttem mél tán ; 's levelezésről szólla, 
melly őt kifárasztá: mosolygók. Képedre ismert nálam, 's innen a 
beszéd eredete. — Ez nekem azt monda, hogy ha ugy lesz elintézve 
ez az Akadémia, mint most a Marczibányi jutalom itélő megbizott-
ság, nem sok jót várhatni tőle. Ennek, ugy mond, tagjai majd mind 
idióták a magyar l i t t e ra turában: az egy Horvát tartja bennek a 
lelket. De nekem az enthusziaszmusz tetszék Nagyjainkban, mellyet 
azonban tüstént használni kellene, ne talán kigőzölgjen. A mi hir
telen támad, hirtelen szokott el is tűnni. — Gr. Dessőfy dolgozását 
ugy hallom azért tették félre, mert az aeszthetikus lélek ott is 
magasra kapta őt. Elhiszem, hogy a szép lelkű 's nyelvű férfiú a 
hideg parlamentaris körben nem legjobb helyen áll. De még is sze
retném, ha a dietális Acták magyarsága gondosbban volna kidol
gozva; 's ha nem s z é p e n is, legalább grammatice jól adatnék; 
ne ellenkeznék maga magával, 's ne kellene most m é l t ó z t a s -
s é k - o t , majd m é l t ó z t a s s o n - t , olvasnunk. De mit tehetnek ők 
róla, ha iróink is így ingadoznak! Majd az Akadémia meghatározza 
— hatalom szavával! ? — mit hogyan kell Írnunk! — 

S z e d e r ü n k vette leveledet, 's ezt nekem tüstént, örömétől 
elfogva, megirá. Te is, ő is, nekem köszönitek a barátkoztatást. 
Örülök rajta. De hiszen nem voltatok ti barátok régtől? Szeder 
neked régi tisztelőd; 's te őt elébb tiszteléd, mint sem tőlem tudó
sítást vennél eránta. A nyertes itt Szeder, 's köszönetét el kell 
fogadnom. Néked csak ugy engedhetem-meg, ha nekem köszönnöd 
valamit neked kedves. Én tapasztalom, mit tesz fiatal embernek 
ősz bölccsel társalkodni: többet tesz ez, mint tómusokat végig 's 
ált olvasni: ezek nem csupán nekem, nem is épen nekem vannak 
í rva ; a te hozzám intézett beszédednek minden szava enyém, 
kirekesztőleg az én kincsem. Mennyi kincs volna már az enyém, 
ha régibb ösztönömet ifjúságom gyávasága követnem nem tiltja! 
Még Pesten létemkor vágyék hozzád irni, 's vezérlésedet kikérni. 
Tarték, hogy kinevetve vetsz-meg. Nem tudám még ekkor hogy 
épen a legnagyobb lehet egyszersmind a legkisebb is; 's hogy a nagy 
tekintetű Széphalmi hősben legyen egyszersmind a fiatalság barátja. 
De így is nyertem, mit amúgy nyerni nem fogtam: K a z i n c z y t 
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nem koldulással, érdemmel nyerem meg. — Ömöljenek, ha már 
megindultak, a szív szebb özönei ! Egy gondolat régtől gyötör már, 
's' bár hunytomig gyötörjen! Halandók vagyunk, én is, te is ; 's 
azért, hogy te majd két annyit számlálsz, mint én, elébb végez
hetem én a pályát, mint te. De engem feledni fog a világ, 's feled
het, ha ma hunyom el ; téged nem fog, nem tud feledni, 's felednie 
nem is szabad. A te neved élni fog, és a te dicsőséggel koszorúzott 
pályádat sokan fogják tudni, sokan tudatni akarni. Csupa nem jót, 
bízom az emberiséghez, senki sem fog rólad mondani ; de lehetnek, 
lesznek keverők, homályosítok. De gyengeségeket neveted; de hátra
hagyott barátid nem. Örül a barát, ha meggyőződve szóllhat rólad,. 
•8 van erőssége, honnan az ellenség nyilait vissza foganattal repít
heti. Ha te engem nem méltatlannak tartottál, kit barátságoddal 
ju ta lmazná l ; 's nem tartasz méltatlannak, ki nevednek valamint 
szivében, ugy a világ színe előtt is emléket emeljen : ugy bizodal-
masan megkérlek, tudassd, mit tudnom e czélra szükséges, velem. 
Kebelem hűségéről, érdemidet becsülni tudó lelkem egyenességéről, 
te nem kételkedhetek 's egy jó barát sokat ér akkor is, mikor már 
nem vagyunk. Engem hozzád érdemeiden kívül nem vonzhat semmi 
egyéb. Ezt tudja, kell tudni a világnak. — Igaz, elég sok, a mit eddig 
is tudok barátságos közléseidből, sőt ezek nélkül is köz ismeretű 
tetteidből. Lelked belsejének is szép tükrözése ragyog ki több voná
saidból, mellynek nézlésében az enyém elmerül, felvidul, 's újul. De 
szeretném egész másodat egy táblán szemlélni a leghívebb ecset 
után; mindenről tellyes bizonyosságot nyerni, hogy midőn magam: 
érzem nagyságodat, általa másokkal is, a nem akaróval is, tapin
ta thassam. — Elégítsd ki, édes barátom, szívemnek e forró óhajtását,, 
's ne vond meg tőlem azon dicsőségét, melly reám annak elgondo
lásából már előre árad, hogy Kazinczy lelkét én ismerem legjobban. 
Ha én elébb leszóllítatnám az élet pályájáról, bizodalmad levelei a 
leghívebb kezek között fognának maradni, 's minden szentségtelen 
kezektől megőriztetni. — Te azonban élj még sokáig szerencsésen,, 
's bizalmamnak kiöntéséért védjen neheztelésed ellen a barátság 
géniusszá. Irám Pannon halmán Decemb. 5d. 1825. 

Mint illik a mi l i t teraturánknak mai korához Wieland Érteke
zése ! Mennyi jót tettél csak ezzel is nekünk! E r d é l y i L e v e l e k ! 
S z a l l u s z t ! 

[Eredetije a sz. Benedek-rend pannonhalmi könyvtárában.] 
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4559. 

Kazinczy — Rumy Károly Györgynek. 
Ujhely, den l l t e n December 1825. 

Herzlieh geliebter Freund, 

Dass ich ihren langen Brief mit ein paar kurzen, aber immer 
sehr freundschaftlichen beantwortet habe, geschah darum, weil das 
Gescháft mit Ihrer Antwort beendigt war. Sie kennen sowohl meine 
Gefühle für Sie, als auch meine Grundsátze über den abgehandelten 
Stoff, und was Ihnen Herr von Dobay gesagt hat, ist Zeuge genug, dass 
ich das bin was ich seyn soll. Wáren Sie doch schon geborgen ! 
Sie können nicht glauben, wie oft ich an Sie denke. Verlassen von 
Ihren vorigen Freunden, von Ihren neuen njcht unterstützt, was 
müssen Sie mit Frau und Kindern leiden, waíj müssen Sie für Vor-
würfe hören ! Und ich in der Lage, die dem [!] Ihrigen fast gleichet, 
und alsó völlig unvermögend Ihnen eine Linderung Ihres har ten Looses 
zu bringen. — Denn der Landtag, wáhrend dessen die Curia nicht 
beysammen ist, ha t gemacht, dass ich den Process meiner Frau 
nicht referiren lassen kann, und alsó in tiefer Noth fast ver-
schmachte. 

Ich betrat mein 67stes Jahr , und bin eben sehr krank. Wenige 
Tage sind es, dass ich genese. Mein Geist ist stark geláhmt, und 
einige unerwartete har te Stösse habén mich ganz niedergeschlagen. 
Aus ist es mit der Lebhaftigkeit, welche einige noch vor kurzem an 
mir bewundert habén. Dass die Kaschauer Minerva ein paar Auf-
sátze von mir erhielt, geschah nach vielem Kampf. Ich konnte, 
durfte dem Verlangen des edlen Grafen Dezsőffy nicht widerstehn. 
Ich bin zu allém unfáhig, u. die Menge begonnener, nicht geendeter 
Arbeiten schreckt mich, anstat t mir Muth zu gebén. 

Theurer Freund, Sie können keine Gegend sich denken, die 
mehr bücherscheu wáre, als dies meine Gegend ist. Viel Gutes zu 
Ihre Monum. Hung. kann ich Ihnen hier nicht profezeyen. Ich glaube, 
Pesth ist der einzige Ort, wo noch etwas zu thun ist, nur dass 
[es] unsrer Jugend am Gelde fehlet. 

Komme ich nach Haus, so will ich den Pack durchsehn, d e r 
die Materialien zum 2ten Band der Magy. Régiségek és Ritkaságok 
in sich fasst, und verdient er es, so schicke ich ihn Ihnen zu. Ich 
selbst will dran keinen Theil mehr nehmen. Sie könnten nach dem; 
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Titel setzen: Folytatja B. K. Gy. etc. etc. Ich weiss nicht, wie ich 
mir diese meine jetzige Kraftlosigkeit auslegen soll, ganz die Wirkung 
meiner Krankheit kann sie es nicht seyn; aber ich besorge, mein 
Feuer ist auf ewig hin. 

Dass Csaplovics mich etwas stark gerüget hat, thut mir nicht 
weh. Nichts thut mir weh. 

Gráf Dezsöffy nahm Angyalffy in seine Dienste, als Director, 
mit 2000 Fl Gehalt, und Deputat. Er ist bereits in Szent-Mibály bey 
Tokaj, aber, wie ich höre, auch im Begriff, seine Stelle zu verlassen. 
Ich weiss nichts mehr, als was ich Ihnen eben sagte. 

Magda wird in Patak gesehátzt, geliebt, und ist gerne in Patak. 
Zeichen, dass der Fehler an seinen Vorgángern war. Sie wollten, 
Patak soll sich nach ihnen richten, und das geht nicht. In September 
erhielt Patak einen sehr würdigen jungen Mann zum Professor. 
Herrn v. Péterffy, Erzieher der Grafen Dégenfeld. Ich war bei seiner 
Antrittsrede, die classischlatein gearbeitet war. Vielleicht kennen Sie 
ihn von Wien aus. Igaz ist sein Freund. 

Sagen Sie unserm verehrten Freund, Herrn v. Patay, dass unser 
Major den 15. Octob. seine Tochter an Prof. Csengeri verheurathet, 
in 8 Tagén darauf aber seine zweite Tochter begraben habe. Todes-
unfálle suchen den ehrwürdigen Mann oft und grausam heim. — 
Doch lassen Sie mich schliessen, lieber, theurer Freund. Lében Sie 
wohl. Gott mache Sie glücklich. An meiner herzlichen Hochachtung 
und Liebe zweifeln Sie nie. Die folgt mir zum Grabe. 

A borítékon: Seiner Hochwohlgeboren Dem Herrn Georg [ÜJHELY] 
Carl Rumy, Doctor der Philosophie u. Privat-

f a n c o ^ 1 * e n r e r Wien- Leimgrube, Hauptstrasse an der 
Wien, im kleinen Kohlmessenhause des Herrn 
Ant. Lott. No 39. I. Stock. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. ér. 115. sz.] 

4560. 

Bajza József — Kazinczynak. 

Kazinczynak Bajza szives tiszteletét. 

Valamint véletlen, szinte olly meglepő volt a' Tekintetes Úr' 
nagy becsű levele, melly hozzám Kis Sámuel kedvelt barátom által 
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ju to t t vala, 's az nekem olly napot ada, mellyet életemnek legszebbjei 
közzé számlálok. — 

Hogy lelkem el van telve tisztelettel, el szeretettel a' Tekin
tetes Úr i r á n t ; hogy rég lángol vala a' Tek. Űr ismeretségébe, 's 
b a eléggé merész lehetek így szólni, szeretetébe juthatni, annak itten 
őszintén való kiömlését, merek magamnak hízelkedni, hogy a' 
Tekintetes Űr tőlem nem valamelly homloktalan önhittségnek, hanem 
szívem' való kinyiltának fogja venni. Gyakorta álltam én azon ponton, 
hogy lehányva minden egyéb tartózkodást a' Tekintetes Űr felé 
lobogva hajló szívemet felnyissam ; ifjonti szerénységem mindazáltal 
soha nem engedte ezen praefidentiát vennem, nehogy a' hízelkedés
nek — melly igen is kislelkűség' bélyege — gyanúját, habár csekély 
tekintetben is, magamra vonjam; és soha nem fogta volna azt enged
hetni, hanemha a' Tekintetes Úr levele nyelvemet feloldaná. A' Hébé-
ben álló Epigramm azon tekintetből nagyobb becsű leszen előttem 
minden többjeimnél, hogy a' Tekintetes Úr' figyelmét általa vontam 
m a g a m r a ; habár más részről pirulnom kell is en magam előtt, hogy
annak gyönge voltát kénytelen vagyok elismerni. 

Azon hír, hogy Szalluszt készen van, 's hogy talán nem messzére 
fog haladni kijövetele, mint ön magától a' Tekintetes Úrtól vagyok 
eléggé szerencsés tudni, örömhír minnyájunkra nézve, 's nem kevésbbé 
óhajtjuk, mint az Erdélyi Leveleket. Az ellenfél' coripheuszai mind 
inkább szűnnek, fogynak, 's elhallgatnak. A' közvitézek valamint a' 
hadban, szinte úgy itt is csak machinák, 's alantabb állanak, mint
hogy nagyobb dolgokat ön erővel kivinni alkalmasak lennének. Ügyünk 
szent, 's erős hittel hiszem, hogy győznie kell köztünk is, mint 
minden most már felettünk álló nyelvekben 's nemzet-ajkakon. 
Ha van némellykor panaszra okok, annak forrását ön melyeikben 
keressék, 's bizonnyal, ha nem mindenkor is, legtöbbnyire ott fel 
fogják azt találni. Csak hogy az emberek olly igen készek ön vét
keiket másokra által vinni, 's bajaiknak okát másokban keresni, 
holott a' szidalom előbb vagy utóbb ön fejeikre szokott visszaesni. 

Atyáinkat, kik öszvegyűltek, hogy a' mi boldogságunkat, sze
rencsénket eszközöljék, a' kor valahára már ar ra is megérlelte, hogy 
porban fetrengő nyelvökre szemet vessenek, 's menésünk akadályait 
ennek süllyedtébe igyekezzenek keresni, és feltalálni; 's íme azóta a' 
buzgalom köz leve, egyetemes az akarat, 's miveletlen szájjal ajánl-
tatik, kívántatik, sőt parancsoltatik a' honnyelv miveltetése, a' mi 
már is elég sok jelen való környületeink közt, 's annyival inkább, 

Kazinczy F. levelezése. XIX. 31 
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minekutána tudva van, mennyit tehet az egyesült szándék, öszve-
hangzó értelem. Fejedelmünk eléggé meggyőződhetek már, hogy aT 

mit századok ki nem vihettek, azt egykét évtized kivinni nem fogja, 
•s így jelenben egy év annyit adhat, mennyit ennekelőtte tíz—húsztól 
várni vakmerészség lett volna. Adná hazánk istene, hogy bennünket 
dicsőült nagy atyáink szellemök szállnának-meg hazánkat úgy sze
retni mint ők : nem szóval de tettel. 

Fogadja a' Tekintetes Úr i rántam való figyelmeért szives hálá
mat, 's tegyen engemet továbbá is szerencséssé hozzám való leeresz
kedésével, ki a' Tekintetes Űrnak valódi tisztelője vagyok, és soha 
meg nem szűnök lenni. Pozsony, December' 11-d. 1825. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 27. sz.] 

4561. 

Cserey Miklós — Kazinczynak, 
Kedves Barátom ! 

Éppen most ólvasám el e h. 6án ir t t Leveledet. Nagy gyö
nyörűségem vala benne. Különösen örvendem, hogy a Gr. Z[ichy] 
K[ároly]ról való vélekedésemben megegyezni láttától. — Meg engedem 
hogy jók elöttis gyanús; de vallyon nem igy akarjae ő maga ? s 
valyon nem igy kellé akarnia, — hogy tzélt érhessen ? — Ha egész-
szen meg gondólyuk Nemzetünk állását, — a mely, igazán megválva, 
még eddig tsak nominális Nemzet, de valóságos Provincia, — és 
függ egy ollyan Ministeriumtól, mely ennekelőtte tsupa más nemzet -
beliekből állott, — és a melynek titkaiba bé kellett hatni egy Magyar
nak, hogy sikeres fordítást tehessen; — ha felveszszük hogy a Zitsi 
Ministersége alatt tsak némely serkentő tsapások estek rajtunk, 
Recipe contra lethargiam, de soha az Austriai uralkodók alatt olyan 
nyilván való magasztalásai a Magyar Constitutiónak nem voltak: — 
ha ezekhez hozzá gondóllyuk mind azokat a miket Zitsiről 1790től 
fogva tudunk, — ha nem kételkedünk arról hogy nagy eszű és 
betsület szerető ember, — ha még aztis hozzá teszszük hogy mek
kora Ház népe van, — a legfelségesebb idea támad rólla: Hogy t. L 
minekutánna a Magyar Nemzet minden módokot elpróbált jussainak 
hejbe álitására, s mégis tsak palliative állitotta hejre, — ö bé ásta 
magát az Udvari ember szine alatt a Ministerium titkaiba, — bé 
tsinálta magát Urunk bizodalmába, — és onnan láthatatlanul mun
kálódik, fel áldozva a maga betsületét a vélle élőknél, tsak hasz-
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nálhasson a Nemzetnek e's a Maradék előtt nyerjen ditséretet! — 
Én megvallom hogy régtől fogva igy gondolkodom rólla. És ha így 
van, ő nem akarja hogy ez a jó vélekedés közönségessé legyen, — 
nem akar ő annak láttatni a mi, sőt éppen egyébnek ; — különben 
végre nem hajtya a mit kezdet t . Soha sem volt a Magyar Nemzet 
olyan közel a maga helyre alifásához mint most, tsak eine vetné a' 
módját. — A Fejedelem jólelkű, a Nemzetet betsülli, a Házbeliek 
közül sokan nyelvünketis tudják, •— a Constitutionkat maga ő Felsége 
nyilván magasztalta, ezt egész Európa meghallotta, — Metternichet 
Zitsi szépen oda vitte hogy őis tiszteli Constitutionkat, — maga 
ő Felsége felszóllitotta a Nemzetet a Legislatiora, — közeliit annakis 
az ideje hogy a Koronához való Tartományokat viszsza vegyük, s 
vagy végképpen lemondjunk rólla, — az Orosz barátságis tsak a 
Sándor életéhez van kötve, — a történhető öszve háborodás ellen 
Nemzeti energiát kell készíteni. — Mind ezeket kétségkívül Zitsy 
által látván, — ezerszer jobban mint egy szigorú Erdélyi Schlen-
drianista, — ez a Diaeta nagyot szül ! — de az exaeerbatiók nem 
mostanra valók; s megvallom neked hogy noha Nagy Pált igen tisz
telem, mégsem hagyhatom helybe a Papok ellen való kikelését, — 
mert tsakugyan azoknak nagy erejek van, sokakat tsattólhatnak 
magokhoz, — az udvarnális hatalmas béfojássok van, — és ká r 
volna azt az erőt a Haza tzélja ellen ingerelni, ellenkezővé tenni. — 
Más egy Orator, mikor tsak magát akarja tsudáltatni, s ellenkezőjét 
le verni, — más mikor egy Nemzet bóldogitását akarja kovátsólni. 
Az első esetben sok megjárhat, a mi a másodikban tilalmas, mert 
káros. Sőt azt gondolom, hogy éppen magokhoz kell a Patr iótáknak 
tsattolni a Papságot, — s tanólni kell a Spanyol Ország példájából!-

— Régi vásott Sententia, de igaz: Quidquid agis prudenter agas, et 
respice finem ! — A Magyar Nemzeti nyelv kiterjesztésihez, a Tr i 
viális Magyar Oskolák felálitásához, az Academia fundálásához, — 
a Canalisok készítéséhez, — pénz kell ! hói van több mint a Papok
nál ? — A Magyar Nemzetnek nationalis Bankót kellene áll í tani: 
annak Creditumát leheté a Praelatusok egyesítése nélkül megáldani ? 
— Egy szóval, kímélni kell azokat a kiknek nagy hasznát vehettyük. 

Jó izűt nevettem a Gergelyi scenáján. Olyannakis kell lenni. 
Tsakugyan a R. Commissariusoknak utólyára meg kell engedni olyan 
feltétel alatt hogy ezentúl Hazafiak olyan Comissiót, melyet a 
Palatínus nem apróhal, ne tartozzanak felválólni, felseis válólyanak. 
A Magyar Törvény régen gondoskodott az olyan esetekre mikor a 

31* 
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Király valamit nem tar t törvénytelennek, az Ország pedig (ha tsak 
részeibenis) annak kiáltva: A Palatinus a Biró, — a kinek valóságos 
hata lma van megnem engedni. Ezt deelarálni kellene; de nem art i-
culust irni rólla, mert az, ha nem nyerne Corfirmatiót, kétség alá 
húzná a kétségen kivül való igazságot: hanem tisztán meg kellene 
irni ő Felséginek, hogy a Magyar Constitutio szerént az olyanokban 
a Palatinus decidál, és ő Hgét kellene felelet alá tenni jövendőre. 
Tsekély vélekedésem szerént ez a legjobb mód. 

Ide valósággal nem jőnek tudósitások Posonyból, vagyha jőnekis 
B. J.hoz, máshoz nem. A Diariumra akarnék szert tenni, de nem úgy 
hogy a Diaeta végire kapjam, hanem részenként, — 5—6 árkuson
ként, — s nints más olyas ismerősem Posonyban Kánonok Korondin 
kivül, annak irtam, de nem tudom magára válólyaé? Én az árát 
meg küldöm, tsak tudhassam, — az elküldése pedig Diligencon meg
eshetnék, — vagy mikor más bizonyos alkalmatosság jő onnan erre, 
p. o. a Bétsbe járó Kereskedőink. — Kérlek útasits miként érhessek 
tzélt, ha Korondi magára nem válólya? 

A Palatinus által kieszközlött Besolutiot már olvastuk az 
Újságból, — Szép, de nem mondhatnám hogy sok volna benne. — 
Én azt magyarázom belölle, mintha ő Felsége azt tar taná, hogy ha 
a Sisthematica Deputatiok munkáin a Statusok keresztül mennek, a 
Communis Legislationak minden materiája ki lesz meritve, s azután 
nem kell Diaeta, haneha rendkívül való esetekben. De ha ezt ő 
Felségével valaki elhitette, szükség az Országnak ő Felségét meg
világosítani, hogy valamint az ő Felsége részéről, ugy az Ország 
részérölis, a Legislatio foglalatossága fogyhatatlan, — mert sem 
perpetua Contributio nints a Magyar Törvény szerént, — sem Paten
talisokkal nem lehet az Országot igazgatni, — sem olyan tökéletes
ségre nem lehet egyik Országotis vinni, hogy semmi tárgya se maradjon 
a köztanátskozásnak. Nézze meg ő Felsége Angliát, — nézze meg 
Frantzia Országot. — Tudom hogy elsemis mulattya az Ország erről 
ő Felségét megvilágosítani. — 

A mi a M a g n u s t illeti: ezt holta után szokta minden nagy 
fejedelem kapni. Ha ő Felsége a Magyar Constitutiót restaurálja, 
bizonyosan elnyeri. Hát még ha a Koronához tartozó Tartományokatis 
visza szerzi? — 

Én hármat óhajtanék hogy megálitsanak ezen a Diaetán. l -o . 
A Magyar Nyelv terjesztésére, és a Nemzet erősítésére, a Triviális 
Oskolákat minden más nyelvet beszéllő falukban. 
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2-o. A Nemzeti Seregek Organisatióját, a Nemességből, Capi-
tulatio szerént, a későbbi meghódoltatás ellenébe. 

3-o. A Commercium akadályainak elhárintását, — és a navalis 
Transportusok megkészitésére való költséget, 's Intézetet. 

Nem mindent lehet egyszerre végbe vinni, vélekedésem szerént 
a többit hátrább lehetne hagyni. — Mind ezek tsak Neked kinyilat
koztatott gondolatok. — Maradok 

igaz barátod 
Cs. M. mpr. 

Kolosváron 15a Xbr. 825. 

P. S. Az ide foglalt Classificatio 1 Szebenbe ment, onnan közöl
ték velem, méltó meg látni. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 26. sz.] 

4562. 

Kazinczy — Zádor Györgynek. 

Ujhely, 1825. dec. 16. 

Stettner Györgynek Kazinczy Ferenez 
barát i szíves tiszteletét. 

Kovacsóczy, ki most Privigye mellett Laszkáron négy gyerme
ket tanít, megküldé nékem Szondy György nevét viselő hősköltemé
nyének első énekét, 112 nyolczad rímes stanzákban ; 's tegnap és 
ma üres óráimat annak megolvasása foglalta-el. Csudálást érdemlő 
erejű ember, de a' munka még igen sok törlést kivan ; 's kértem, 
ne siessen kiadásával. Sok szükségtelen újítások, 's darabosságokkal. 
De ki írhat 112 Stanzát a' mi rímekben olly szegény nyelvünkön? 
Tisztelettel tölt-el szívem az igen derék ifjú eránt, és, ha maga magát 
el nem öli, Kisfaludy Károllyal ő fog legszebb tűzzel ragyogni egün
kön. Hogy jövendőlésem beteljesedjék, kérem az egeket. Én nem 
tartozom azon öregek' számába, kik az ifjakat kevéssé becsülik. 

Előttem Aurora is. Nem szeretem azt a' neki-dühült nemzeti
séget, 's szeretném ha a' rein menschlich is szóllana ez mellett. 
A' németeket is gyötré ez a' düh ; és minthogy ez nem poetai tárgy, 

1 Nincs a levél mellett. 
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mint a' mai öltözködés nem pittoreszk: maga Klopstock is szeren
csétlen vala a' Hermanns-Schlacht és egyéb e' nemű darabjaiban. 
Addig éneklik [az] Arpádiászokat, hogy végre belé csömörlünk. Aurora 
ez idén is tele van effélékkel, a' mint sejtem, mer t még egy-két 
rövid darabján kivül nem olvashattam-meg egyebet. Rezei jobbak 
mint eddig, 's Erzsébet és László Cserhalmon igen jól gondolt, jól 
rajzolt, jól metszett darabok. Szóllani fogok Auroráról és Hébéről 
Minervában. 

Örvendve látom, hogy érzéseink mind az elisió, mind a' vok
solások és alkuk eránt eggyeznek. Higyd-el édes barátom, a' Te 
javaiásod nékem nagy ok, hogy ezen állításimat még inkább sze
ressem, 's azon, hogy az olly fejek, mint a' Horváth József-Eleké, 
rajtam botránkoznak, és ezen különözésimet titkos kevélység' jeléül 
veszik, fel nem akadok. Grammaticai Epigrammáimat, mellyek 1811. 
megjelent Tövisek és Virágokban már megjelentek, most adom-ki 
újra Forgácsok czím alatt, a' Minervában. Ott talán az elisiókról is, 
de József Eleket nem említvén. Bár Te Nyelvünk' és Literatúránk' 
történeteit minél előbb adhatnád ; egészen el vagy készülve reá, 's 
úgy, a' hogyan senki nem más. Szép volna kijegyzeni emelkedésünk' 
nevezetesbb pontjait, 's azt kérdeni, hogy legújabb szép productu-
maink mellett mint jelen-meg a' mit a' Baesányiak, Verseghiek sze
retnének esudálgatni; azt kérdeni, ha ott állanánk-e most, a' hol 
állunk, ha Báróczi, Baróti és én 's a' nálamnál ujabbak, ifjabbak, 
későbbek csak azt tevék vala, a' mit a' Telemach' fordítója teve, 's a' 
Döbrenteiek java iknak . Haller Feneiont m a g y a r u l adta, azt mond
ják, midőn mi nem magyarul, hanem csak m a g y a r s z ó k k a l . Lássuk 
hát, összehasonlítva a' Haller fordítását a' Feneion' szavaival. A' leg
gyönyörűbb eggyszerűség és praecisio haszontalan czifrává 's bugyogó 
beszéddé változott. Igaz, hogy mi sok rosszat is adánk, sok darabost, 
a' mi törlést kivan: de pirulhat-e a' Junkeri szépségű Calligraphusz, 
hogy valaha plajbász után írt, és rosszul? Elugratánk az időt, 
mellyben Haller és Faludi valamik voltak, 's midőn Bacsányi (a' 
Takács és Horvát Endre buzdítására, a' mint hiszem) bennünket 
Faludihoz akar visszavezetni, mi akkor édesden [!] nevetünk. Értjük 
mi baja van Bacsányinak. Azonban való, a' sok sok, 's Döbrenteinek 
igaza van, hogy legújabb íróink' szavát semmi Oedipusz nem magya-
rázza-meg. 

A' kir. második felelet velem eggy Pindaruszi ódát kezdete. 
Lelkem tele van, de meg leszek e vele elégedve, még kérdés. Fried-
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richet magasztalják a' Molnár' processusa m i a t t : de mi az a' mi 
királyunk dicső tette mel le t t? Eggy darab földet el nem venni nem 
nagy dolog : a' Ferenez' tette dicső tett. A végén Szécsényit, Vayt, 
's a' többieket fogom énekelni. A' Pindaruszi példa bátorít a' félre-
esapásra. 

Édes barátom, szivemet e' napokban eggy igen mély seb érte: 
•elvesztem Báró Prónay Simonnét. Az isteni kéz sem szebb testet 
sem szebb lelket nem teremthetett . Budai fogságomban 1795. Jul . 
feljárt testvérbátyjához, akkor 13 esztendős gyermek; megláttam 
folyosómon, 's gyönyöröm leve a' szép és jó gyermek. — 1800. Jul . 
a' Margit-szigetén szállítának-ki hajónkból: oda hívatám őtet és 
atyját, 's Kerepesen másfél napot tölténk eggyütt. Pestnek, Budának 
ő volt első szépsége. — 1815. feleségemmel voltam nála, 's Sophie 
és Nini úgy megszeretek egymást, hogy eggyike 's másika senkit 
inkább nem szerettek. Férje ez idén hala meg Jun. 30d. maga 
Deezember Íjén, 's hat gyermekeik árvák. Brúder, Schwester, ez volt 
ozímünk, mert lelkeinket a' múlt szerencsétlenség örökre összeköté. 
Engedj-meg, hogy fájdalmam elkapott, 's enyhülést kerese panaszá
ban. Mit vesztettem, te nem értheted. 

Adjon az Isten Neked boldog új esztendőt 's barátságunkra 
bocsássa áldását. 

[Megjelent a «Zádor György levelezése Kazinczy Ferenczczel* cz. kiadvány 
•67—69. lapjain.] 

4563. 

Cserey Farkas — Kazinczynak. 

Igen kedves Bará tom! 

Erdélji Utazásidba belé pillantottam az én kedves Barátom 
Referendarius Noptsa Urnái, kinél ezek most vannak. Kár, örökre 
kár Barátom, hogy ezen dicső és köz hasznú Munkádot annyiszor 
igazítottad, és az által annyit ki hagytál belölle; a leg első ki dol
gozásod kéz irata ha még meg volna Nállad — kérlek, enged által 
aztot nékem, kincs gyanánt fogom becsülni. — Ezen mostanira csu
pán két meg jegyzésemet vagyok bátor ide iktatva Elődbe terjeszteni. 

Pag. 214. VLPIA—TBAJANA. Várheljen két padimentom talál
tatott Musiv munkába etc. A helj Birtokossai Referend. Noptsa és 
Csebi-Nagy Klopotivai Pogány László etc. 
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Hibás tudósítást vevél ez iránt — a helj csupán egyedül Refe-
rend. Noptsa Elek Uré, és eö fedeles építményt álittatott a felibe,, 
és be zárva tartat tya. Ezen Musiv munkájú Táblákrul Erdéljbe 
készíttetett, és itt in folio majori azon Táblák ábrázolásokkal ki 
nyomtat tatot t : 

Abbildung von zwey altén Mosaiken, welche im jahr 1823. zu 
Várhely im Hunyader Comitat enthült wurden — pagina 10 e találtatik: 

Es war im Sommer 1823 als beinahe in der mitte von Várhelj, 
auf einem Hofe des Kön. Siebenbürgischen Herrn Hofrathes Alexius 
von Noptsa, bey gelegenheit, wo der grund zu einem neuen soliden 
Wirtshause gegraben werden sollte 3 Schuch unter der Erde die 
resté eines altén gebáudes entdeckt wurden — etc. és Pag. 16. — 
Doch würden sie gewis viel mehr wer th behalten, wen sie hier an 
dem orte ihrer entstehung gesáubert, ergánzt, und erhalten würden, 
und da dieses auch die Edle grundherrschaft zu beherzigen scheint — 
etc. Csebi Klopotivai Pogány Urnák ezen egész heljhez csak annyi köze 
[van], mint Néked vagy nekem ; jónak látnám az ő nevét ki hagyni. 

Pag. 118. Az Iktari Gr. Bethlen Ház le Írásába jónak látnám 
azt egész a napjainkig le hozni és igy Istvánnak Macskási Judi t tól 
szül. 1698. febr. lOd. Sámuel, Birája a Kir. Táblának. Megholt 1767. 
Mart. 19d. Fijai: Domonkos, Sámuel. 

Domonkosnak lső felesége B. Wesselényi Mariatul Leánya,. 
Susanna, Gr. Teleki Sámuelné. 

2dik feleségétül Bethleni Gr. Bethlen Katátul Leánya, Katar 

Gr. Kemény Sámuelné. 
Sámuelnek feleségétül Gr. Korda Susannátul fia Sámuel, ennek 

feleségétül, Símén Klárátul Fia Domonkos. Eggy jeles iffiu, ki ide 
éppen most érkezett meg, haszonnal tett Anglia és Franczia országi 
utazásibul. — Ezek iránt igen sietve tudósitlak, hogy ha méltónak 
ítéled, tétethes a nyomtatás előtt igazítást. 

Ölellek 
Bécs 16dik Dec. 1825. örökös barátod 

Cserey mpr. 

Kivűl 1: de Vienne. A Monsieur Monsieur Francois de Kazinczy 
— p. Bude — S. Alija Ujhelj — á Széphalom. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 51. sz. V. köt ] 

1 A levél zárlatán ép piros pecsét. 
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4564. 

Kazinczy — Hubay Józsefnek. 
üjhely Decemb. 18d. 1825. 

Különös tiszteletű Drága Jó Uram ! 

Engemet megnémíta az a' hír, hogy az én kedves Ninim nincs 
többé. Alig hit tem szememnek midőn a' gyászos sorokat olvastam, 
de r ám rohant nem az a' gondolat, hogy meg vagyok fosztva eggy 
imádott barátném' birtokától, kivel az ő 13dik esztendeje olta a' 
legszentebb kötelek szövének eggyé, — hanem az, hogy néki és 
kedves gyermekeinek férje' és atyjok' elvesztésekor vigasztalására 
nem lehettem, és hogy most, kivált a' kedves Fizsit, mint atyjoknak 
szoros barátja, anyjoknak pedig épen testvére, sírva nem szoríthatom 
karjaim közzé. Isten ismeri barátságomat Ninim és férje 's gyermekei 
eránt, 's tudja, hogy ha sógorom' kegyetlensége, inkább mint igaz
ságtalansága, meg nem rontott volna, repülnék, 's cselekedettel 
mutatnám, hogy Ninit valóban testvéremnek néztem 's nézem: de 
Isten 's világ tudja azt is, hogy sem a' Báró' halálakor sem most 
nem mehetek. Fizsi atyjának halálát igen érzékenyen szenvedé: mint 
kellé neki rnost ezt a' csapást venn i ! 's oh, megreped szívem mikor 
azt képzelem, hogy ezt a' házat melly pusztulás érte. 'S kivált a r 

leányok! mert Laczi atya és anya nélkül könyebben ellehet, 's a' 
kisebb korú fiú' nevelése kevesebb gondba kerül, 's arra leszen 
gondja Sándor bátyjuknak. Bár ennek élne még tiszteletre méltó 
hitvese! — — 

Feleségemnek nem merem megírni a' hírt; azt magam akarám 
neki megvinni, előre-látván mi lesz következése. Sophie bizonyosan 
senkit nem szerété úgy mint Ninit. A' hír ' hallatára elakadt szava, 
's szinte megtompult. Két óra múlva jöttek-meg könyvei, az éjszakát 
pedig sírásban töltötte. Ő is Fizsi 's leánytestvérei eránt vagyon gondok
ban. Ha szerencsétlenségünk engedné, 's véreik úgy akarnák, Sophie 
nem csak kész volna elfogadni ezeket az ő szíve' gyermekeit, hanem 
kérné inkább azokat, hogy ezek neki adassanak; de e' szerencsét is 
irigyli nekünk a' sors. Csak a' Diéta érne véget, hogy appellált és 
már Május 30d. levatába ment perem revideáltathatnék! Akkor Pestre 
megyek, 's a' gyermekeket bizonyosan meglátom. Nini nem é l : de 
nekem soha meg nem ha lha t ! és ha gyermekeiért semmit nem 
tehetek is, azok az én szívemnek idegenek soha nem lehetnek. 
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Esedezem, tisztelt barátom, az Űr előtt, mert az Űr' hűsége a' 
Nini' házához bennünket is szorosan összeesatol, méltóztassék tudatni 
velem, melly nyavalya oltotta-el annak az Angyalnak az életét, 's 
gyermekei közzűl mindenike hol van és kinél fog neveltetni. Sophie 
azzal hízelkedik magának, hogy Nini őróla utolsó napjaiban is emlé
kezett. Maradok a' legszívesebb tisztelettel 

alázatos - szolgája 
Kazinczy Ferenczmpr. 

A' jövő Postán Fizsi levelet vészen mind tőlem mind a' 
lyányomtól. Méltóztassék azt szemmel tar tani a' Pesti Postán. 

Kivűt: 1 

Spectabili ac Cleneroso Dominó Josepho Hubay de Eadem. 
Complur. I. Comitatuum Tab. Judr . Assessori, Curiali Advocato 
Dominó singulariter colendissimo. P e s t i n i. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev, 4r. 118. sz.] 

4565. 

Kazinezy József — Kazinczy Fereneznek. 

Édes Bátyám Uram! 

Az írásokat köszönettel vettem, 's azokat itten vissza küldöm. 
Jósi Nov. 23dikán ment Bétsbe, egy hétig mulatott, azt irja, hogy 
ámbátor Béts felöl külömben is nagy képzelődéssel volt, de azt nálla 
még is minden felül haladta. Tegnapi d.d-o 8. Dec. irott Levelében 
azt irja, hogy Pozsonyban a leg ujabb Hírek, hogy Zichy Károly 
Hertzeggé, Mikos Status Tanátsos Báróvá, ennek fia a Királyi Tábla 
Assessora a Debreczeni Distr. Tábla Praesessévé tétetett. 

A Bécsiek egy Képet készítettek, mellyben a Király Kotsiba 
ül, a Commissariusok vágynak bele fogva, a Gyeplős ló bellyén 
Mikos van, Zichy Károly a Kotsis ; ezek a Kotsit 's a benne ülőt 
egy nagy Habarékba húzták, melyből nem tud ki gázolni, az Ur 
sikoltozik a Kotsiba, végre meg látván a Palatínust feléje jőni, meg
örül, 's fel kiált : A h ! Da komt [!] mein lieber Brúder, der wird uns 
schon aushelfen! 

1 A levél zárlatán kettétört piros pecsét. Ugyan e külső lapon Hubay J. 
jegyzete : 24-a Xbris. T. Kazinczy Ferencz, responsi 12-a Januarii. 
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Ezt, kérem Bátyám Uramat, ne tudassa hogy honnét 's ki 
által tudjuk. 

Nagy Pál egy hete hogy beteg, ,'s már a Personalis egy neve
zetes objeetumban, t. i. mikor a Statusok jobb része azt kivánta 
hogy a' 9dik Novemberi Resolutiora készített Nuncium a Diariumba 
szóról szóra bele tétessen, a Personalis pedig azt meg nem akarta 
engedni, votumra eresztvén, tsak ugyan triumphált . 

Ragályi Tamásnak én igen sok :s valóban szép mondásait 
közölhetem, de Leveleit Jósinak nem szeretném Ujhellyel látatni, 
pedig valósággal szépek. 

Ajánlom magamat 's vagyok A. Redmecz 18. Dec. 1825. 
J[ózsefJ. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: Jogt. Orsz. Gyűl. 4r. 7. sz.] 

4566. 

Döme Károly — Kazinczynak. 

Tekéntetes Űr, 
igen tiszteltt hazafi-Barátom! 

Nyomozásom után bizonyos, mer t egy közbenjáróm által egye
nesen Primas ő Herczegségének szájából vett tudósításból írhatom, 
hogy Zelinka János examenjét a' felvételre igen derekasan végezte, 
hogy felvétetett, hogy a' Nagy Szombati Seminariumban neveltetik, 
hogy mind erkölcsére, mind tanulására nézve a' Ilerczeg mostanig 
is igen meg vagyon elégedve véle. E' szerint a' számára letett vász
nat Nagy Szombatba kell igazítani a' Seminariumba. így ő azt bizo
nyosan kapni fogja. Ennyiből áll, a' mit a' becses levélre tudok 
válaszolni, 's örömmel válaszolok, a' ki kedves emlékezetébe 's barát
ságába ajánlván magamat, megkülömböztető tisztelettel maradok 

Tekéntetes Űrnak 
Pozsony December 18dikán 1825. 

alázatos szolgája 
Döme Károlympr. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 29. sz.] 
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4567. 

Zádor György — Kazinczynak. 
Világosvár, 1825. dec. 25. 

Tekintetes Tudós Hazafi! 
Különösen Tisztelt Jó Uram! 

Pótolhatlan vesztesége igen mélyen megillette lelkemet 's igaz
ságos fájdalmában a' legrészvevőbb szívvel osztozom. Érzem egész, 
súlyában, mit tesz elveszteni egy kedves teremtést, ki a' méltatlan 
szenvedések' napjaiban vigasztaló angyal gyanánt tünt-fel. Sírjában 
is áldom a' kegyes lelket, hogy enyhíté kínjait azon férjfiunak, ki 
engemet szeretetével boldogít és a' kit én a' legforróbb szívvel ölelek. 
Béke lengjen az elszenvedett Jónak, Nemesnek hamvain! 

Superintendens Kis Juvenáli satyrái, Verseghy Élete és marad
ványai 's Kisfaludy Sándor Játékszínének első kötete, már kikerültek 
a' sajtó alól, rövid időn megjelenik a' Játékszín' második kötete is. 
Mind ezeket én még nem lá t t am: de Vörösmarty a' Színjátékokkal 
nincs megelégedve. A' Tekintetes Ur' Pindarosi Ódáját és Kölcsey' 
Panaszát (Hébében) egy barátom nagy dicsérettel említi. Lángolok 
meglátni ezeket 's a' Tekintetes Urnák készülőben levő Ódáját, 
mellynek tárgya méltó a' Tekintetes Ur' lantjára. Örülök, hogy 
reményem melly mostani országgyűlésünktől, hol egy Dessewfy 
József, Vay Ábrahám, Ragályi Tamás, Deák Antal etc. ülnek, a' honi 
li teraturára nézve is sok örvendetest igére, hiúvá nem lett. 

Itten közlöm a' mi Vörösmartynk' életképének gyakorlatlan 
kézzel készített előrajzát, önnön tudósításai szerint: 

VÖRÖSMARTY MIHÁLY 

született az 1800d. esztendőben, Deczember Iső napján, Nyéken 
Székes Fejér Vármegyében, hol atyja hasonlóan Mihály, Gróf Nádasdy 
jószágában gazdasági tiszt vala, ki utóbb 15 évekig viseltt hivatalát 
letévén, jószágot bérlett a' szomszéd Velenczén: 's a' mi Mihályunk 
itt vette legelső oktatását az atyai háznál. — 1811d. Novemberben 
a' Székes Fejérvári Gynmásiumba vitetvén az első Grammaticai 
Iskolára, négy esztendeig atyja költségén tanult, az ötödikben m á r 
tanítgatásból kezdte magát tar tani 's ezen terhes életmód mellett 
kettőztetett szorgalommal folytatta rendes tanulmányait . Már kisebb 
iskoláiban megkezdte kedvelni a' Római mértékű versek zengését, 
a' mellyekbe foglalva kellett a' Latán Grammatica ' regulájit tanulnia, 
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Is a' csupa hang után latán verseket irkált. A' negyedik Grammati-
cában, két sorú rímes versekben irt Satyrát egy tanulótársára. 
A' Rhetoricában akadtak kezébe Édes Gergely' keservei, nem tudá 
még ekkor, hogy Édesen kívül más Metricusunk is van, örült, hogy 
a ' Magyar nyelv olly jól gördüle Római mértéken 's Udvardy nevű 
társával mértékes magyar verseket próbálgatott írni. 1816d. Novem
berben Pestre ment a' Poesisre, itt már Baróthi ' Aeneisét, Rajnis' 
Ekklogájit, Virág' Horátzi Leveleit 's némelly ódájit is látta, tetszett 
neki kiválttképen ez utolsó, tisztasága 's könnyűsége miatt. Nagy 
örömmel olvasta Révait is. Ezen időközben vesztette-el atyját, ki 
özvegyét szűk sorsban hagyta há t ra kilencz árvákkal, kik között a' 
mi Mihályunk vala legidősbb. Az érzékeny lelkű ifjú nemzetsége' 
szomorú helyheztetését egész teljében érzette, 's panaszai Elegiák-
ban ömlöttek-ki ; irt Epigrammákat is : de a' mint maga vallja, ez 
többnyire mind csak száraz verselés volt. Bonyhádi Perczel Sándor 
Tolna Vármegyei, birtokos Táblabíró ez időben Pesten lakozván: 
Vörösmarty annak fijai mellett válalt házi tanítóságot 1817d. Novem
berben, 's ezen foglalatossága mellett végezte-el a' három évi Philo-
sophiai pályát. — 1820-nak utolján Perczel Ur Pestről Börzsönyi 
jószágára költözködvén, vele le ment Vörösmarty is 's annak három 
fijait a' 2d. 3d. és 4d. Grammaticai iskolákra tanítván, magányos 
szorgalommal két esztendő alatt tanulta meg a' három évi cursusra 
szabott Törvénytudományt 's a' Pesti Facultás előtt belőle dicséretes 
Exament adott. Tolnában ismerkedék-meg Egyed Antal Esperessel 
és Teslér László bonyhádi káplánnal. Ezek közlék vele Kazinczy 
munkájit, az Erdélyi Múzeumot, Schillert, Göthét és Shakespearet. 
Már ekkor ismerte a' Kisfaludyakat is és Daykát és Berzsenyit. 
Lassanként érzeni kezdé a' költés' való szellemét 's arra törekedett 
míveivel. Most készültek némely ódáji és dalai. — Teslér' biztatása 
's Kisfaludy Káról' Színjátékainak a' Pesti Színen 1820-ban volt 
előadások a' Drámai pályára hevítek. A' tanításnak 's magányos 
tanulásnak kedvölő foglalatosságai között 1821-ben írt egy Tréfát 
(Posse) Ypszilon háború czim alatt, 2 Felvonásban, folyó beszédben. 
1822-ben végezte-el honi Történeteinkből vett «Salamon» czimű 
Drámáját, mellyet még 1820ban kezdett Pesten 5 szakaszban, jam-
busokban. Ez egy geniális Darab, egészen á la Shakespeare, tele 
erős és jól tartott charaeterek' festésével, tele Lyrai ömlédesekkel; 
de a' Dramaturgia' szabásainak ismeretök nélkül ; idői, helyi, és 
míveleti egység nélkül, 's eljátszhatatlan a' Scénák hirtelen váltó-
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zása miatt. Ugyan 1822ben Börzsönyben írta a' Hűség Diadalmát 
a' Vilii rege szerint. Ez egy Költői korcs, egy 4 ívnyi dramatizált 
Eposz, hexameterekben és jambusokban : de olly individuális szép
ségekkel, mellyek a sajtóra méltóvá teszik. Ennek eredeti egyetlen 
példánya a' Költő barátságából az én sajátom. 

1822d. Novemberben, Perczel Ur ajánlásából, törvénygyakor
lásra Csefalvay Ferencz Tolna Vármegyei első Al-Ispánhoz Görbőre 
ment. Ott írta 1823-ban «Zsigmond» czimű Históriai Szomorú 
Já tékát 5 szakaszban ötös jambusokban. Rendesebb darab valamivel 
Salamonnál, de nem olly szép. — 1823ban a' Sz. Mártoni Terminus 
alatt a' Kir. Táblához Jegyzőnek felesküvén, Perczel ur Pesten tanuló 
három ujainak nevelésüket ismét által vette. 1824. Deczemberben 
állotta-ki az Ügyvédi Censurát cum praeclaro specimine: de nevelői 
tisztét mind e' mai napig viseli. — 1824-ben Zalán Futását , mellyet 
1823-ban Görbőn kezdett, elvégezte; az Ypszilon háborút megjobbí
to t ta ; irt egy Vígjátékot «Elbúsult Deák» czimmel 3 felvonásban, 
folyó beszédben, 's elkezdette «Konth» czimű Históriai Szomorú 
Játékát is Zsigmond korából, mellyet az idén végezett el 5 Sza
kaszban ötös jambusokban. Ez már Dramaturgiai princípiumok sze
rint irva, de az Imprimatur t alig fogja megnyerhetni, mind a' sujet 
mind a' szabad dolgozás miatt. 1825-ben Júniusban irta Cserhalmot 
és Csabát, egy Tündér Eposzt Zrínyi mértékén. 1824-ben Tasso, 
Ariosto, Petrarca, Vályi Nagy' Homérja, Lord Byron, Valter Scott, 
Houwald, Müllner, 1825-ben Schlegel' Dramaturgiája, Calderon' szín
játékai 's újólag Shakespeare voltak olvasásai. — 

Kívánok áldásokkal gazdag új esztendőt. Engedjen a' jó Isten 
a' Tekintetes Urnák még számos szerencsés éveket, kedves nőjének 
's gyermekeinek boldogságokra 's az én legszebb örömömre ; enge
met pedig szeretetének megérdemelhetésére segéljen. Ajánlom maga
mat szívességeibe. Alázatos szolgája „, „ .. 

6 6 J Stettner György. 
U. I. Megint küldök egy két darabot Vörösmarty lyrai dolgo

zásai közül. 1 

1) Szép Etelke kit szívembe etc. 
2) Természet édes gyermeke etc. 
3) A' ki szerelmimben különös több névre etc. 

[Megjelent a «Zádor György levelezése Kazinczy Ferenczczel* cz. kiadvány 
70—73. lapjain.] 

1 Nincsenek a levél mellett. 
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4568. 

Kazinczy Ferenez — Kazinczy Klárának. 

Édes Hűgom, 

A' ligettel valamit kell kezdenünk, mer t észre sem vesszük 
mikor oda lesz. Rendes hogy ezt én panaszlom, a' ki felől József 
öcsém azt hiszi 's több Compossessor testvérimmel is azt hitette-el,. 
hogy a' pusztulásnak én vagyok az oka. De én mindég mondot tam 
a' mit ma is mondok, hogy esketiessenek-meg minden gazdáim, 
zsellérim, mostani és elejétől fogva nálam szolgált cselédim, minden 
Kerűlőji a' ligetnek, ha én hír nélkül hozattam e valaha csak eggy 
karót is a' nélkül hogy a' Kerülő azt a' rovásra felvágta és a' több 
testvéreimnek bemuta t ta volna ? Mondottam, hogy a' pusztulás sohoi 
inkább nem látszik mint tőlünk Mikóháza felé, melly mutatja, hogy 
ha én vagy feleségem lopattunk volna fát, nem Mikóháza felől, 
hanem Bányácska felől lopattunk volna, mer t innen elrejthettük volna 
a ! lopást, de nem Mikóháza felől, mivel úgy a' szekér végig jött 
volna a' falun, 's kiki láthat ta volna, hogy lopok. 'S hány ízben 
jelentettem-be a' kárt, nevezetesen hogy az öcsém eggyik embere 
házánál le volt téve dugaszban a' sok szarufának való fiatal, 's 
cselédje vallást teve, hogy sokat eladott belőle Ujhelyben. Az öcsém 
az embert meg nem bűntette, 's azok azt hazudozzak neki, hogy 
én lopom a' fát, hogy magok az én örvöm alatt tetszések szerint 
lophassák. Hol a' szél fordítá-fel a' nagy vén tölgyfákat, hol szánt 
szándékkal gyujták-meg a' falusiak. Fel kellett volna vélek mingyárt 
osztoznunk: az öcsém nem engedte; így az lett belőle, hogy a' tűz 
vagy szél által ledőjtött fát a' falusiak mind elhordották. Mi 
tehát nem vesszük hasznát az erdőnek: igen a' falusiak. A' Kerülő 
Begmeczen lakik, 's bejár hálni. így éjjel az ísten maga őrzi a' 
ligetet. A' Kerülőt Samu fizeti. Leitatja vele egész fizetését, 's úgy 
osztán az ő kocsisa, bérese azt teszi a' mit akar. Édes Klárim, 
Sodorna és Gomora nem süllyedhettek nagyobb vétekbe mint a' mi 
falunk. Hány lopás, és a' legnagyobb vakmerőséggel! Hadvigár fÖÍA 
demről lopá-el az árpakévéket, kocsimat megnyúzták [!], vas abron
csomat ablakom elől lopták-le a' vizes hordómról, Samunak a' 
kocsisa és az Öcsém spionja Bdunyák valóságos bojnyikok, Timár 
Jósi, a' Kali fija, azzal vádoltatik, hogy a' mostani Újhelyi Vásárkor 
eggy Pálházi embert Bdunyákkal és két más társával csaknem agyon 
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verték 's 200 fntját elvették. Karácson előtt két nappal pedig ez 
történt a' mit itt fogok beszállni. 

Feleségem meghallván valakitől, hogy a' ligetet vágják, Emilt, 
Anlonínt, a' Praeceptort, a : Kertészt, a' fiúk inasát, eggy Zsellérünket 
kiküldé. Azok éjszaka kimentek, 's a' fatolvaj eloltá tüzét és elhall
gatott megsejtvén hogy jőnek. Gyermekeim virradtig kin fáztak 's 
lestek. Midőn virradni akart, a' tolvaj ötven darab szép fiatalt fel
rakott, elvitt. A' gyermekek utána. Csörgőre ment a' szekér, onnan 
a' Legényei útra, 's onnan le a' réteken, 's bé az udvarára Reg-
meczre. Félig lehányta a' fát, midőn a' két fiu és a' többiek rá 
mentek, felrakaták a' fát, 's az anyjokhoz vitették szekerestűi, mar 
hástul. Sophie nekem mingyárt írt, de a' levelet csak 24 óra alatt 
ve t tem a' Thalie és Zseni hibájok miatt , kik a' levelet nekem fel-
küldék ugyan, de minthogy én mindég zárva vagyok, hogy dolgom
ban meg ne háborítsanak, a' levélhozó a' levelet nekik visszavitte 
a ' Patikába, ők pedig másszor fel nem küldék. A' fatolvaj Dercsényi 
•embere, Hornyák nevű. Az kérte a' feleségemet, hogy a' szekeret 
és lovat adja-ki. Sokára kiadta. Az én óhajtásom az volna, hogy 
minden Regmeczi és Széphalmi lakost meg kellene esküdtetnünk, 
hogy az erdőt ki vágta, 's büntetnünk az igazság szerint. Ez érdemli, 
hogy Űri-széket is tartsunk, mert az erdő oda lesz, és oda van. 
A' Kerülőnek az erdő közepében kellene építenünk eggy viskót, van 
ott forrás közel a' felállítandó házhoz, : s így felelhetne a' kárért. 
Most nem felelhet, mert nem ott hál. Az erdőben sok fa van, a' 
mi sem makkot nem ád, sem épületre sőt csak tűzre való fát sem; 
lecsonkázták mind, 's az eső megrevesítette. Én nem csak nem 
kerülöm az ellenem is teendő esketést, sőt kívánom az t ; soha 
engem vétkesnek senki nem talál. Hidd-el, hogy panaszom igen 
méltó panasz. Kérlek tehát édes Klárim, József Öcsémnek mint 
fiadnak parancsolj, mint Urunknak, az az Szolgabíránknak (Jankovics 
mindég Urának nevezte a' Szolgabírót) esedezzél, hogy jöjjön, az 
erdő lopójit nyomozza-ki, a ; gonosztevők eránt pedig hozzuk azt a' 
végezést, hogy a' ki verekedésben, lopásban találtatik, meg ne 
szenvedtessék közöttünk, 's háza adassék másnak. Én jobb módot 
nem tudok. 

Zseni, Thalie itt tölték az innepet Patikárius Horn Urnái, ki 
kedves barátunk, az Asszony 's két leánya igen jó teremtések. Már 
í r tam hogy Delvóné itt van, és hogy ezer forintnyi praetensiómra 
a' Processusra tet t járás, költség eránt, azt felelte, hogy az ő Ura 
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nem fizet, mert neki gyermeke nincs. 'S így engem 7 gyermekflt 
Pepi is von, Marié is von. De éljetek szerencsésen. Adjon Isten 
boldog új esztendőt. 

28. Dec. 1825. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 118. sz.] 

4569. 

Horvát István — Kazinczynak. 

Tekéntetes Tudós 
Kazinczy Ferentznek 

Horvát István 
szíves tiszteletét és üdvözletét! 

Sietek, nagy érdemű Férfiú ! e' kisded munkával kedveskedni, 
melly a' napokban hagyta el a' sajtót. Mit foglal magában? tzíme 
hirdeti, 's ten magad, ha azt olvasni fogod, legjobban által látni 
fogod, hogy ez tsak igen rövid Rajzolata egy más nagyobb mun
kámnak a' Magyar Nemzet történeteiről. Ujat találsz bene, a' mi t 
mostanig nem olvastál. De örökös sorsunk legyen-e, hogy mi előbbre ne 
menjünk ? Mertem én is, 's talán okosan, vagy okoknál fogva mertem. 

Nagy örömömre, nagy gyönyörűségemre szolgál, hogy Te a' 
könyvetskét olvashatod. Ha egykori szíves Barátom és Tanítóm 
Trenka Mihály olvashatta volna, nem adnám a' félvilágért. Olvasni 
fogja a' nagy érdemű Koller Pétsi Prépost is. Mint örvendek sze-
rentsémnek, hogy Ti olvashatjátok! 

Ha lészen az a' haszna e' kis munkának, hogy a' Magyar 
Nemzet számtalan előítéleteit leteszi régi Őseiről, nem vészen el 
azon hatvan, mondom hatvan ezer forint, mellyet bizonyosan reája 
költöttem. Ollyan megnyugvással költöttem én e* munkára, millyent 
alig képzelhetsz magadnak. Az utóbbi öt esztendő alatt készebb 
valék éhséget, szomjúságot és ruha szűkét szenvedni, mint bene 
odább meg odább nem menni. Áldozatok nélkül tsak proletariusok, 
vagy capite censusok lehetünk. 

Grófnédat tisztelem, 's gyermekeidet ölelem veled együtt, 's 
óhajtom, hogy mindnyájan boldogok legyetek. Élj szerentsésen és 
még sokáig a' Nemzet ditsőségére! Pesten Decemb. 29. 1825. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r. 28. sz.] 

Kazinczy F. levelezése. XIX. 32 
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4570. 

Cserey Miklós — Kazinczynak. 
Kedves Barátom ! 

Elhalgatál. Tsak betegséged ne okozza! — Lehetett azis oka 
hogy kevesebb van a miről irhass. Belé ugrottak Statusaitok az 
elejékbe terjesztett tengerbe. Úszhatnak benne a meddig ki gázólnak. 
— Azomban a Világ esmét változáshoz közeliit. Az Északi Auto-
crata megbizonyittá hogy tsak ember volt. — Aequa lege necessitas 
sortitur insignes et imos, — omne capax movet urna nomen. Azért 
hejános az olyan Országlás firmája, mely a számtalan Népek sorsát 
egyetlen egytől teszi függővé. Valami egyéb kívántatik a mi az 
emberek sorsát bátorságossá tegye, — valami olyan a mi nints 
alája vetve a halálnak. —r Már ezentúl hallunk. Tartok attól hogy 
magunkis többen menyünk keresztül mint eddig. 

Mire ment az Academia p l anuma? Ha van rólla valami meg
állítva, kérlek járj végire, s tudd meg, — azután közöld velemis. — 
Arra költség kell, — engedelem kell, — de mindenekfelett emberek 
kellenek. Beménlem hogy műnket Erdélyiekül sem rekesztenek ki 
belölle. Nállunk a Nemzeti nyelv a maga ösiségében áll, és ha nem 
jártis annyi ráspoly és gyalu alatt, szinte közönségesebb mint Magyar 
Országban. Példának okáért, Brassó Szász város, és Erdélynek leg
népesebb Városa, — de alig talász [!] tiz ember közül egyet (az 
Asszonyokatis belészámlálva), a ki Magyarul jól ne beszélne. Miér t? 
mert több van 2000 szolgáló leánynál, mind Székely; a Székelyeknél 
pedig az Anyanyelv olyan uralkodó, hogy a hói Oláhok vannak, 
azokis hiba nélkül beszedik, s az Oláh Pap jobban tud Magyarul 
mint Oláhúl. Számtalan olyan eredeti Szók vannak ott, a melyek a 
Rikán innen (a Rika erdeje választya el a Székelységet Erdélynek 
innetső részétől) nintsenek gyakorlásban, és más nyelveken nevez
tetnek. A ki egy telyes Szótárt akarna készíteni, bízottyainak kellene 
lenni a Székelységen. 

Gondólkodnaké a Magyar Országi Státusok arról, hogy a Tót 
és Orosz falukban Magyar Kis Oskolákat ál l í tsanak? Ezen kellene 
kezdeni a nyelv terjesztését. Ha azok Magyarokká nem lesznek, 
természetszerínt következik hogy, elébb-hátrébb [!], a Magyarok válya-
nak Tótokká, — holott semmi sem volna a Német Nemzetre nézve 
irtóztatóbb, mint a Tót Nemzetnek feltámadása! — ezt pedig sem-
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mivel sem lehet eltávoztatni, tsak a megmagyarosittással. E' lehet
séges, — a megnémetesités — a köznépre nézve — lehetetlen. — 
A falusi Oskolák fundatiójára elég volna a dézmák negyedének fel
áldozása. Ha ott végzésbe mehetne. Erdélyis követné. Megérdemlené 
mind a Nép, mind a magyar Nemzetiség, ezt az áldozatot. Ha 
eszekbe nem jutott, inspirálni kellene. 

Erdélynek Magyar Országgal egyesítéséről volt már szó, a mint 
hallottuk; de szükség volna egy Meghatalmozott Deputatiot rendelni 
e végre, melyei az Erdélyi Statusok az egyesítésnek módja felett 
alkudozhassanak. G. Cziráky jó volna erreis Praesesnek. A sóó [!] 
árának egyenlősittését einem fogadhatná Erdély, haneha lejebb szá
litatnék mint a menyire most van nállunk emelve. — Az üdvar i 
Cancellariát, a Diaetát, és a Septemviratust, lehetne egyesitni: de 
osztán elég volna nekünk Pestig menni Diaetára, Posony igen 
meszsze van. 

Ezeket a' gondolatokat Neked hevertemben irom, de nem 
akarnám olyanokkal tudatni hogy enyimeh (ámbár niásokis sokan 
gondólnak e' szerént) a kik mindent balra magyaráznak. Ollyan 
üdőben élünk a mikor a legtisztább szándékis roszra magyaráztatik 
a rpszszak által. — 

Belé ereszkedneké a Magyar Országi Statusok a Diaeta Defi-
nitiójába, és Organizatiójába ? '•— Kényes tárgy, — jobb volna 
elmellőzni mint elvéteni. Az Erdélyiek 1791ben belé ereszkedtek, 
— és a I l d i k Articulussal megszorították a Diétának mind jussait, 
mind rendtartásait , — olyanokat hagyván ki, és viszszont olyanokat 
szúrván belé az Articulusba, melyek közül amazok okvetetlenül belé 
teendők, ezek pedig belé nem botsátandók lettek volna. Nézze meg 
akárki azt az Erdélyi Articulust, s megláttya, menyire megvannak 
szorítva benne a Diaeta tárgyai, és munkálódásai. — Nevezetesen 
ar ra kellett volna vigyázni, hogy a Diaeta munkálódási ne szorít
tassanak tsupán a Legislatio tárgyaira, mert az Ország Repraesen-
tássainak [!] az Executivába való bétekintésreis jussa van, — és 
hogy Hadakozás, békesség dolgaiban maga javallásait ő Felségének 
feladhassa: — s műnket ettől az Articulusunk elrekesztett. — Maradtam 

Kolosvár, 29a Xbr. 825. 
igaz barátod 

: Cserei Miklósrnpr. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r. 26. sz.] 
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4571 . 

Kazinczy — Dulházy Mihálynak. 

Bibliothecárius Dulházy Úrnak. 

ímhol a' mit Minervának most küldhetek. Sietek elküldésével, 
's épen ezért rövid levelem. 

Melly meglett férfi, melly nagy férfi az az Auré l ! Csudálom 
azt a' derék ifjat, és. örvendek tiszteletes atyjának, általam szívesen 
tisztelt anyjának, hogy illy örömet értek. Bendes megtévedései 
vágynak az é le tnek: de én bizonyossá teszem az Urat, hogy az 
vagyok a' minek lennem kell. Eljő az idő, mellyben kivilágosodik, 
hogy csalva vágynak a' kik egyébnek néznek mint vagyok. 

Kassa Tiszt. M. Urat soha meg nem kapja. De minek azon 
törekedni. Választhatna e Kassa jobban, mint ha Németh József 
Urat, a' Gróf D. Nevelőjét, tenné Papjává. Legyen ezen az Úr. — 
Éljen igen szerencsésen. 

Látta e az Élet és Literatúrai ? Bendes könyv. Igen sok szép, 
igen sok jó van benne. De azt csak az olly elkészült ember érti 
mint a' kik írták. Kár hogy Kölesei el nem fojtá hypochondriáját 
és Berzsenyit 's Vályi Nagyot marczongolja. 

[K. és h. n.] 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 5. sz.] 

4572. 

Kazinczy — Dulházy Mihálynak. 
Dulházy Úrnak. 

Édes barátom, 

Ha az Ur is olly confusióval veszi és olvassa ezeket, a' melly 
eonfusióval én í r om: úgy oda vagyok. Végyen időt tehát reá, hogy 
mindent rendében teljesítsen. 

Már le vala pecsételve a' kék csomó, midőn eszembe juta, 
hogy a' Varjas levelét ide tehetném. Lemásoltam, az is Ellinger 
Urnák való. 
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Ellenben a' Palatínushoz írt levél nem az Ellingeré, hanem a' 
Mélt. Grófé. 

A' Komis Úrnak szólló levelet méltóztassék haladék nélkül 
általadni magának, és ez az ember levelet hozzon tőle. Ez elmul-
hatatlanúl szükséges. 

Hozza-el a' Hazai Tudósításokat és Hasznos Mulatságokat is 
a' Tud. Gyűjt, tavalyi XI. és XII. darabjával. Ez minden kérésem. 

Feleségem köszönettel küldi az Úr kedves Asszonyának a' 
skatulyát ; méltóztassék nevemben szívesen tisztelni. 

Az Ellingernek szólló csomagot bontsa-fel az Ur, tekintse végig, 
's adja úgy osztán által a' Varjas levelével. 1 

[K. és h. n.] 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 5. sz.] 

4573. 

Kazinczy — Dulházy Mihálynak, 

Dulházy Urat kéri az itt alól írt, hogy ha terhe nélkül eshet
nék- meg, írná ki Erdélyi barátomnak számára a' Felső-Regmeczi 
Processusból a' tudva lévő alkut, 's tudósítana a' perről eggy olly 
levelében, mellyet in Originali küldhetnek meg az Erdélyi Tuda-
kolónak. 

Kazinczympr. 

Ha Mélt. Gróf Desőffy József Úrnál volna az én Catilinariáim-
nak lemásolt Kézírása, kérném ezt is igen nagyon, mert az enyém 
alig ha el nem veszett a' Döbrenteihez küldés mia t t . 2 

[K. és h. n.] 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 5. sz.] 

• 1826—58. K. F. Ur Levele. 
2 1826—59-ik K. Fer. Levele. — Dulházy M. jegyzetei. 
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4574. 

Kovaesóezy Mihály — Kazinczynak. 

Laszkán 2ik/I. XXVI. 

Tekintetes Kazinczy Ferencz Űrnak 
Kovacsóczy Mihály tiszt. idv. 's ba rá t ságá t ! 

Ha gazdag volnék, úgy a' mit a' Németek öszvesen Göthe 
tiszteletére tenni iparkodnak, 's tettek, Kazinczynak tenném én. Itt 
nincs hizelkedés. Azt tudom én, tudja a' Haza, hogy nálánál Litte-
ra turánkba senki se tett többet ; hogy nyelvünk eggy tized alatt 
annyit haladt, mint másoké ötvenedes munkával, az ő míve, az 
övé tehát a' koszorú. De én se az óhajtott 's általa megérdemlett 
tiszteletet nem szerezhetem, se a' koszorút nem nyújthatom, csak 
szivem hangjait zenghetem Nemes szivéhez, 's ha ő azokat elfogadja, 
ugy kivívtam ifjúságom' pálya bérét, mert a' Mester méltatta a' 
Tanítványt lelkikép közelébe jutni. Én Dúlházynak mondottam, ha a' 
szép lelkű Kazinczy nem lett volna, én tollam többé nem emeltem 
volna, lángbuzdítása hevíté keblem, 's ha valaha, nevem Hazám 
említeni fogja, néki köszönhetem; méltó tehát, hogy a' kitől mindent 
vettem, annak, ha kevés is, mindenem adjam, annál inkább, mivel 
az, kinek adom, nem ajándékom nagyságát, de szivem nézendi. 
Engedje tehát hogy én Szondym elébe ezt tehessem : 

Kazinczy Ferencznek a' hálaadó Kovacsóczy. 

Első Énekét Mesteri Jegyzésével szomjan várom, mer t tanulni 
fogok ismét, a' Másodikat nem sokára veendi. Én Szondyval azt 
vágytam megmutatni, hogy a' Magyar Nyelv nem rímtelen, 's ha e' 
mellett még, eggy Kazinczy nem utolsó mívet reméli, úgy fáradtsá
gom untig díjazva van. Ekként kívánom, de bővebben, Hormayer 
Vaterlándisches Taschenbuch czimű munkája szerint der Ungrische 
Ritter Toggenburg ki dolgozni a' Fekete Vitéz név alatt. Ha más 
alkalmatosb vagy szép tárgyra akad, örömhálával fogadom. Tasso 's 
Ariosto elválhatlan társaim. A' Magyar Históriát szünetlen forgatom, 
Béla nevetlen Irnokjától fogva Fesslerig. 'S minden kidolgozható 
tárgyat feljegyzek. Most Dugovics Titusz [t] kezdem ki dolgozni, 
mellyből ítélettételre az elejét által küldöm mennél előbb, remélvén 
véleményét, 's ha illy nemű történetei találtatnak bő Gyűjteményébe, 
igen esedezem közlésökért. Szép számmal egybe gyűjtve nem utolsó 
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adomány lenne a' Nemzetnek. Az 
meg az Isten, tellyesítse vágyait, 
szeressen úgy mint eddig. 

Dugovics Titusz 

Készület. 

Űj esztendőre minden jót, tar tsa 
's virágoztassa Atyai örömeit 's 

«Legény, nyergeld lovam csatára, 
«Készitsd buzgányom, fegyverem, 
«Megyünk a' Tar' duló badara, 
«Hol a' díjt vagy halált nyerem; 
«Vedd Rózám szirtos övemet, 
«'S csókkal kenj hősnek engemet. 

Hős-lágyán néz a' hű szemébe, 
Letörli forró könnyeit, 
Mint a' villám villog kard kezébe', 
Visgálja friss készségeit. 
«A' ki eggyszer hűn szeretett, 
«Nem lelt az undok végzetet. 

«Hazám, édes Hazám, megyek már, 
«Elszánt fiad hűn küszdeni, 
«Anyám, Mátkám itthon sírjon bár, 
«Szebb téged vérrel védeni, 
« Virágzatod később kora 
«Áldván, mondja: itt a' hős pora._ 

Búcsú. 
« Szülém, lyánykám, Isten veled, 

«A' hon hív harczra engem; 
•«Ne sírj, kedves hűdet leled: 

«Neved a' harczba' zengem. 

« Szerelmünknek véd-angyala 
« Védőn vezérli kardom, 

«'S ha a' had ismét elhala: 
«Rózám ölembe tartom. 

Hosszú csókból szítt üj erőt, 
Hívet, szentet 's nemesset, ' 

Bátort, győzőt és Tarverőt, 
Állandót és hevesset. 

'S röpül mint a' szél gyors lova, 
Szögfürtje száll fejének, 

'S a' hű vele minden hova, 
'S dagad kínja keblének. 

•« Hősem, fiam, Isten veled, 
«Anyád, Mátkád reménye, 

«Rózát ismét híven leled, 
«Éltének vágya, fénye. 

A' Gyűlés. 

Mért gyűl ott a' mezőken 
Számos vitéz és ló ? 

Mért leng ott a' tetőken 
Fátyolként lobogó ? 

Gyűlnek Belgrád ölébe, 
A' Tar a' hon keblébe. 

Sokszor folyt élte vére 
A' sikos harczmezőn, 

Az a' hős rénye bére, 
Az vonja harczra hőn ; 

Ha a' haza kívánja, 
J a v á t , éltét nem szánja. 

'S mint a' hegyek patakja 
>- Gyűl sok magyarfi hős, 
Szivén, arczán haragja, 

Neme szokása hős. 
Egy Istene 's Királya, 
Kiért a' vészt kiálja. 

Oroszlánként hevülnek 
A' nemzet ékei, 

Egymás jöttén örülnek 
A' honnak védjei. 

Az Istennel 's kezünkkel 
Megvívunk ellenünkkel. 

'S a' közt harsongva hijja, 
Pezseg a' sik mező, 

Szabadság lángja dijja, 
Gulya bilincs vivő, 
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Szabadság vér virága 
'S a' bölcsnek szent világa. 

Török Tábor. 

Harczra lobogva hevülve 
Asia tábora gyűlve, 

A Duna partja körűi 
Hajnali lángba terűi. 

Kémleli vágya határát, 
Ellene sziklai várát, 

Sürgeti a' vezetőt: 
Küldne reája erőt. 

Nagyjai intve hevítnek, 
Ménjei habzva nyerítnek, 

Eegyvere, harczdala cseng, 
Kürtje riad, jele leng. 

Allahot áldja vezére 
Gyöve segitse dicsére, 

'S várnak irányza tüzét 
Hűtni remélve dühét. 

Szállva szellő, lengd hevemet, 
Lengd hevem, 's hő kínomat, 

'S ha éltem csöppé válna, 
Mint a' csermely körzeném, 

Bár lelkem szellőként szálna, 
Hűtve körűi lengeném. 

Az Ütközet. 
A' zászló lobog, 
Vágva kard ragyog, 

Harczi néptől reng a' tér 
Es patakzik hősi vér. 

Mord ágyú dörög, 
A' sisak csörög, 

Zajgva dúl a' Tar heve, 
Harsog Allahnak neve. 

Nyílnak a' sebek, 
A' halál lebeg. 

Porba hull sok büszke ló 
'S róla a' hős harczoló. 

Róza dala. M i n t a '_gy° r s villám, 
Vészt vivő hullám, 

Zengve csörg kivűl a' patak Dugovitsnak karja ront 
És én itt sírok belől, >g bátor ellent vérbe ont. 

Zúg a' szél, orkánra fakad 
S eggy se hoz hírt hűm felől. Ostromolva már 

Dűl a' régi vár, 
Zengve csermely vidd könnyemet, Számosodva tornyosul 

Vidd könnyűm 's arczomat A' védőkre harczi súly. 

Kidolgozásra vannak feljegyezve: Hunyady János halála, Ilka 
Belgrádban, Mária, Sigmond nője Novigradi tömlöezben, Bozgonyi 
Caecilia, Mátyás a' tömlöezben, Elika 's Illamér, a' Szerelmesek 
kútja, Erdődy átka, Szapáry Péter, András és Imre Király, Kinizsi 
halála, J anus Pannoniusz v. a' Szegény Lantos ; ha szép tárgyakat 
talál, ismételve kérem, közölje, 's ezen most közlött töredékemre, 
hogy tudjam, érdemes é a' további folytatásra, mennél előbb küldje 
véleményét. „ 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. ér. 29. sz.] 
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4575. 

Kazinczy — Dulházy Mihálynak. 

Dulházy Úrnak1 

Édes barátom, Ő Nagysága és Gróf Aurél a' Minervát Pozsony
ból és annyi dolog 's illy váratlan történetek között, mint a' mellyek 
hazánkat és Európát legközelebb érték, nem segélhetik : az Űr tegye 
a' mit a' környülállások engednek, 's vigyázzon hogy férges darabok 
ne menjenek a' -Minervába, 's annak becsét ne veszítsék. A' Pázmány' 
életénél alig képzelhetni szerencsétlenebb mázolást. Debreczeni Bárány 
Ágostonnak ír tam, hogy dolgozza-fel, mert Herczeg Eszterházyja igen, 
jól dolgoztatott. — A' Szirmay Antal életéért én magamra nehez-
telést vontam. Némelly ember azt hiszi, hogy a' ki portrétot fest,, 
annak minden fejt Apollóvá, Antinousszá kell csinálni. Szirmay Antal 
olly nevezetes ember volt, hogy érdemié az ismertetést. Azt mondják 
némellyek, hogy hatvan eszt. múlva kell az emberek életét adni. 
Nézzük ha a' francziák várakoznak e addig, és kérdik e hogy a' 
biographizált férfi' maradékai örvendenek e abban minden a r c z -
vonásnak. Én ha Szirmaynak mindenik vonását Apollói vonásnak 
nem nézem is, felőle bizonyosan nem szólltam epével, sőt kéméivé, 
meleg szívvel és tisztelettel szóllottam. Némellyek csak a' megérintést 
sem tűrik. Mind ezt panasz nélkül mondom az Úrnak. Én szintúgy 
ember, vagyok, 's hibázhatom, botolhatok, véthetek, hamis lépéseket 
tehetek, másba ü tközhe tem: de rossz és nemtelen ember nem 
vagyok, 's az én megnyugtatásomra ez minden elég; kivált midőn 
azt teszem fel magamban, hogy botlásaimat leczkéül veszem több
ször meg nem botlani. —• Bár vége volna a' Diétának, reám nézve 
tudnillik, hogy iszonyú terhem szűnne-meg. De légyen a' mint a' 
sors hozza magával. Éljen szerencsésen az Ur, édes barátom. Az Isten 
adjon az Ürnak is boldog új esztendőt. Kedves barátnéját szívesen 
tisztelem, 's most is köszönöm megbecsülhetetlen barátságát és 
szállásadásit. Ujhely Január . 6d. 1826. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 5. sz.] 

1 1826—56. T. Kazinczy Fer. Úr levele. Jött Jan. lOikén 1826. — Dul
házy M. jegyzete. 



506 4576. Barkassy Imre. 1826. 

4576. 

Barkassy Imre — Kazinczynak. 

Január . 6d. 1826.1 

Különösen tisztelt Tekintetes Fő Tábla Bíró Ur ! 

Polgári helyheztetésem kitsinysége alig engedte reménylenem, 
hogy a' Tekintetes Űr betses válasszát olvasni szerentsém lehessen; 
de a' Tek. Űr ezen akadályt szokott kegyességével mellőzvén, külö
nösen tisztelt leereszkedésével engem megörvendeztetni méltóztatott. 
Különösen a' levél edj részinek kellemetes, 's azért is több ízben 
elolvasott foglalatja újabb újabb örömet okozott én nékem. Nagy 
kár, hogy mértföldeken átható messzelátók még eddig nem készít
tetnek. — Bornemisza kedves barátomnak a' kellemetes újságot 
megmondtam, a' tudósításért alázatos köszönetit, 's hasonló tiszteletit 
teszi. :— A' guitarozni tanuló szép Kis Asszonynak az elfogadás 
reménysége alatt mind ketten szíves tiszteletünket bátrak vagyunk 
ide rekeszteni. — A' Tek. Űr betses levele vételekor, 's az óta is 
gyakran felébredt bennem azon kívánság, hogy olly szép időt érvén, 
-olly jó kedvet okozó leveleket írhassak. — Ezen kegyességiért a' 
Tek. Űrnak alázatos tiszteletemet, 's köszönetemet régen óhajtottam 
volna tenni, de mindég a' Vármegyének küldendő levél alkalmatos
ságára várakoztam, de a' melly az i t ten lévő zűrzavar miatt bizony
talan időkre haladt. — Ugyan is a' két Tábla November 27dikétől 
-óta meg nem tud edjezni azon, ha vallyon az adóra nézve a' be 
tudás megtörténjen é vagy s e m ? a' Tek. R. B. Táblája ezt köz 
megeggyezésével kívánja, és pedig úgy, hogy az Ő Felsége elibe ter
jesztendő T. Czikkelyben is most be tétessen ; de a' Fő Rendek bár azt " 
lát tatnak is mutatni, hogy az adó be tudására nézve a' princípiumba 
megeggyeznek, de a' formára nézve külömböznek, ugyan is tsak 
•Ö Felsége k. kedvező Resolutiójának megérkeztével kívánják azt a' 
T. Czikkelybe tenni ; de ha a' valóságot tekinti az ember, mint ki 
nem vitethető dolgot az imputatiót örökre el akarják felejteni a' 
Fő Rendeknek némelly tagjai, a' mint ezt sokan gyanítják. — Nem 
emlékeznek, és sehol sem olvassák a' Követ Urak, hogy a' két Tábla 
valaha így öszve akasztott [!] volna, még eddig edjik fél sem engedett ; 

1 Kazinczy F. jegyzése. 
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de már a' tegnapi Kerületi Ülésben némellyek kezdtek a' Követ 
Urak közzül ingadozni, vélekedéseiket mindazáltal a' Mágnások 
részire kevesen merték kimondani. Ezt tet te B. Prényi azon előter
jesztésivel, hogy mint közép útat, mellynek kimutatására a' Fő Bendek 
Táblájától a' Tek. B. B. meg vannak kérve, azt kellene előterjeszteni, 
hogy minden e' tárgyba tett munkálkodásokat semmivé tévén, 
egésszen újra kellene a' tanátskozást kezdeni, hogy a' principiumokba 
is megedjeznének tökélletesen, valamint a' formára nézve is, — 's 
az adónak egész tárgyát mindenek felett előre vegyék fel, : s az 
ajánlást is tegyék meg. — Ezt sokan mint a' Törvényhozó-Test 
méltóságával meg nem eggyezőt, mások mint a' Tisztelt Űr mellékes 
tekinteteinek előmozdító eszközét tekintvén, el nem fogadtatott. — 
Akadt ollyan is ki azt javallta, hogy a' felküldendő Törvény Gzik-
kelyek harmadikának foglalatja edjik Diéta végin a' másik határ
napja meghatározásának kívánatja lévén, ettől mint a' melly a' tör
vénybe nem gyökereztetik, el kellene állni, hogy az adóra nézve 
feltett T. Czikkelyre a' Fő B. B. reá állnának ; de mint a' Törvény
hozó-Test méltóságával ellenkező alkudozás forma előterjesztés el 
nem fogadtatott. — Ez Martzibányi János nevű Torontáli Követ 
volt. — A' Mo'sony Vármegyei Követ Németszeghy István a' Fő R. B. 
előterjesztésekre állást javallta, de igen kellemetlen lármázás közt 
volt kénytelen leülni. — 

Ezen dolognak rossz kimenetedtől méltán lehet tartani, mert 
a' Nádor Ő Hge is igen szorossan ragaszkodik a' Fő Bendek véle
kedésekhez, sőt edj ülésbe erősségeket hozván elő mint előlülő a' 
Tek. B. B. vélekedések ellen, akkor kérdezte a' Fő Táblát, ha elő
terjesztésébe megnyugosznak é, a' felelet igen-nél más nem is lehe
tett. Ez a' Tek. Rendekbe kedvetlenséget szült. — A' tegnapi Ker. 
Ülésből küldendő izenetjekbe a' Tek. R. R. az elegyes országos ülést 
kérik Ő Hgétől, hogy edjik fél a' másikat meggyőzhesse. 

Régen lengedezvén már itt a' Rajkor Jó'sef titkos politzájsága 
felől a' hír, tegnap a' Ker. Ülésben edj néhány ifiak jegyzéseit kér
ték, de azt eldugván oda nem adta, az Ülés végivel, midőn a' Követ 
Urak kioszlottak, erővel akarták azt tőle elvenni, de kéttségbe esés 
forma jajgatására sokan visszatérvén, Nagy Pál Űrnak azon szavára, 
hogy bár minden útsza szegletire kiírnák, de tsak úgy a' mint 
beszédnek a' Követek, az ifiak az erőszakos bánásmódtól eladottak, 
de gúny-nevekkel illették egéssz a' Vármegye háza kapujáig az ijedt
ségtől szóllni is alig tudót. 
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Az erős beszéd miat t még most is betegeskedő Szögyény 
Zsigmond Úrnak 2ik V. Cancellariussá, Majláth György Úrnak Per -
sonalissá, Árvái Fő Ispán Pálffj* Fidélnek Referendariussá lettek,, 
már nehezen lessz újság a' Tek. Űr előtt. — Az új Personalis holnap 
fog megérkezni. 

Kassay és Sztankó Uraknak megemlékezéseket szívesen köszö
nöm, 's szívesen tisztelem mind kettőjeket, magamat pedig a' Tek. 
Űr nagy kegyességibe ajánlott buzgó tisztelettel marad tam 

A' Tekintetes Úrnak 
Po'sony Január . 6dikán 826ba. 

tisztelő alázatos szolgája 
B. I. mpr . 1 

Kivűl: 2 Tekintetes Nemzetes és Vitézlő F. Regmetzi és Kazinczi 
Kazintzy Ferentz Ornak több Tek. Ns, Vármegyék előkelő Tábla 
Bírájának alázatos tisztelettel — Budán, Egrenn át S, A. Ujhelybe, 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : Jogt. 4r. Orsz. gyül. 7. sz.] 

4577. 

Kazinczy — Cserey Miklósnak. 

Tisztelt kedves barátom, 

Beteg is voltam, 's nagyon beteg ; de nem hagyom én a' Te 
leveledet válasz nélkül, ha beteg vagyok i s ; onnan jöve hallgatásom, 
hogy nem tudám, néked mit írjak. Higyj nekem, öt levelem vala 
készen hozzád, 's mind az ötöt el kellé tépnem. Rakással jöttek 
híreink, 's minek előtte levelem indulhatott, vettük az újabbakat is, 
hogy a' hírek hazudtak. 

Lelkes Vice Ispánunk, de a' ki a' Diétán nem szereti magát 
hangoztatni, tegnap külde Pozsonyból eggy levelet a' Második Vice 
Ispánnak Szögyényi Ferenez Urnák, hogy testvér öccse, a' Personalis, 
Vice-Cancelláriusnak neveztetett-ki. A' levél Decemb. 30d. van írva, 
's a' nagy sarak miat t jött illy későn. A' dolog ez: — Nógrád Vár
megyei Követ Gyurcsányi 8 eggy kedvetlen kérdést teve a' Personá-

1 Barkassy Imre. •— Kazinczy F. jegyzete. 
2 A levél zárlatán kettétört fekete pecsét. 
3 Előbb Gyurkovics-ot írt, azután kijavította, de alább az eredetit meghagyta. 
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lisnak azon, hogy vótumokra boesátá a' kérdést 's a' vótumok besze
désén a' Gyurkovics vélekedése szerint hiba esett. Ezen a' véghe
tetlen szelídségű Personalis olly annyira megindult, hogy ott hagyá 
az Ülést. A' praesidiumot tehát Vice Palatínus Ghyczy Ur foglalta-el. 
Vissza jővén a' Personalis vagy akkor nap, a' mint némelly mondja, 
vagy más nap, a' mint mások mondják, Ghyczy felállott, 's emlé
kezvén Követi méltóságáról, a' nem eldöntött kérdést, hanem csak 
eloltottat, elővette. A' Personalis rosszul leve, 's vért pökött. Hitvese, 
a' n a g y P á s z t h o r y S á n d o r ' leánya, Pesten volt. Felhívták, a' 
Personalis Orvosával, Consiliarius B e n e Úrral. Felesége jött, de ez 
nem. — Terhesedvén a' nyavalya, (Orvosai azt mondák, hogy az 
aranyér vette magát melyjére) a' Palatínus Bécsbe ment, 's elébe tet te 
Ő Felségének, hogy a' Diaeta nem lehet Praeses nélkül, Szögyényi 
pedig nem szóllhat. Szögyényi tehát Második Al Cancelláriusságra 
emeltetett, 8000 Conv. pénzbeli fizetéssel, az Excell. titulussal, 's a' 
Commandőr Kereszttel. 'S a' hírt maga a' Palatínus vitte-meg 
30. Decembr. a' betegnek. Ez a' kegyelem őtet még betegebbé tette, 
úgy hogy alig állíthaták-meg vérét. Eggy más levél azt mondja, hogy 
felgyógyulásához nincs reménység. Helyébe Mailáth György ült-be, 
ki felől azt hisszük, hogy olly híres Personalis lesz, millyen az atyja 
volt. Gyurcsányinak a' kérdése azon támada, hogy a' Personalis 
ellenzé a' Projectum Nunciit a' Diáriumba benyomtattatni . — Engem 
semmi sem kínoz inkább, mint midőn illy fontosságú dolgot akarok 
tudni, 's látom, hogy az sem tudja, a' ki beszéld. 

A' tegnapi posta, édes barátom, Vice-Ispánunknak még két 
más levelet hoza; eggyiket Administrátorunktól, másikat a' Bihari 
Fő-Ispántól, Gróf Ziczy Ferencztől. A' levél borítékjára rá vala írva: 
Gróf Z. F. Királyi Biztostól, hivatalosan, !s ez nyugtalankodtat. Vice 
Ispánunk a' Consil. Szemere István levelét beküldé, de ezt nem. 
Ha én fogom tudni, miről szóll, Te is fogod. — 

Külömben mondhatom, hogy minek utána a' két Tábla eggy 
értelemre nem tud jőni, a' Declaraíorium feleletre teendő Reprae-
sentatio eránt, k é t h o l n a p o l t a t a r t o t t t a n á c s k o z á s a i 
u t á n i s , Követeink, az egész Országbeliek, Pozsonyt nagyon meg
unták. 

Híre volt, hogy a' Baváriai új Királyt szarvas-vadászaton agyon 
lőtték. Nem való a' hír. Ez a' Király ott nagyon szerettetik. Eltilt 
minden pompát, 's a' népnek két millió adóját elengedte. 

Eggy ma vett levélből értem, hogy Constantín Császárnak bajt 
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csinála a' Sándor testamentoma, melly azolta találtatott-fel (lehet e 
ezt hinni?), a' miólta Miklós Herczeg a' katonaságot és Státus 
embereit a' Gonstantin' hűségére feleskedteté. A' megholt Csár [!] 
nem Constantínt, hanem Miklóst nevezte követőjének, a' mint mondják. 
Ugyan-ezért az Esztei Ferdin. Kir. Herczeg M. Orsz. Commandírozó 
nem is indúl-el a' Constantínnak destinált Sz. István Csillagával. 
A vélekedés az, hogy Miklós leszen a' Csár, Constantín pedig Lengyel 
Király; mely a' Hegyaljának nem volna rossz ; inkább kelne a' mi 
Tokajink. Elmondám valamit tudtam. 

Wesselényi Miklós Pozsonyban lévén általadhatná az általad 
kívánt nyomtatványokat és nevezetesbb Diaetai írásokat Bihar Vár
megyei Követ és Második Vice-Ispán Zsombori Imre Urnák, ki azokat 
gyakran leküldhetné Váradra. Ha ott valamelly hívének parancsolna, 
hogy az ollyat, mihelytt megérkezik, küldje az első Erdélyi faluba, 
úgy meg volna a' mit óhajtasz. Zsomborinak az atyja Erdélyi-fi. 
Én örömmel küldenem; de Kassán tenni Dilizsánszra, nem volna jó . 
Innen Kassára, onnan Budára, tovább Temesvárnak, Károly Fejér
várnak etc. — olly kerengés, a' millyet az Izrael fijai tevének a' 
pusztában. — De légy rajta hogy Kánonokod vagy W. ne csak nyom
tatványt küldjön. 

Eggy Galíciai Gubernialis Consiliárius barátomtól is épen ma 
veszek levelet. Sajnálja a' b é k e s z e r e t ő Sándor halálát, 's ez az 
epithetum azt hiteti velem, hogy Constantín nem b é k e s z e r e t ő , 
's a' Görögöket nem hagyja pártfogás nélkül. A' természet törvénye 
az é p í t é s de r o n t á s által. Tgy szent álom a' Fejedelmek ö r ö k 
b é k é j e k . Pedig azt kívánni kellene, ha lehetne. 

Épen kezemben van a' Gróf Zichy levele. Velem is közlék azt. 
A' Vizek' regulatiója bízatott rá. — Isten hozzád, ez úttal! Élj sze
rencsésen ! Leveledet muta t tam némellyeknek, de csak ollyaknak, a' 
kiknek te is mutat tad volna. Csudálva, javalva ol vasak, 's csak ekkor 
közelítenek addig mindég impugnált í téletemre Z[ichy] K[ároly] eránt . 

Jan. 13d. 1826. 

[Eredetije a M. N. Múzeum könyvtárában.] 
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1 A levél zárlatán kettétört piros pecsét. 

4578. 

Kazinczy Miklós — Kazinczy Ferencznek. 
Drága Kedves Bátyám Uram ! 

A' Dienes Adóssága eránt a' Lazaretum Directiója bennünket 
Januar ius 12kére meg citáltatván, a' 19clik Decemberi Generális 
Gyűléshez recurráltam magam 's Testvéreim nevében, hogy mi per
lekedni eggyátaljában nem kívánunk, hanem az Acquisitumokat pro 
fundo excontentationis substernáljuk; annál fogva ké r t em; hogy a' 
Per folyamatba ne tétessen, az Execatiónak meg tétele végett pedig 
valaki exmittáltasson. Optionalis lévén a' Contractus, nem sok 
reménységem lehetett kérésem meg nyeréséhez, és Juricskay elő i s 
hordott mindent, a' mi ellenére lehetett. Én azomban a' Vármegyé
hez szánt szándékkal ügy folyamodtam, mint szabad dispositiójú 
Proprietariussához a' Lazaretumnak, 's szerencsés voltam kérésemet 
megnyerni, és az Executió megtételére Ord. V. Ispán Gencsy Űr ki 
küldetett. — Ez által nagy gondtól menekedtünk meg ; és mihent 
az idő járása megengedi, az Executiót sürgetni fogom. — A' Káp
talan, 7s Ibrányi ki vannak fizetve, és csak aprólékok lesznek halra. — 

A' mi engemet illet: egésségem hála Istennek jó. — Sándor Fiam 
Temesváron túl Krassó Vármegyében Bogschánban fekszik. — Victor 
cum Eminentia (ex Ju re privato 7dik, ex Politia 2dik) végezvén Oskolai 
pályáját, 'Sombori Öcsémmel a : Diaetán van, 's Tabuiaris Prókátor készül 
lenni. •— Titus most Poéta. — Béla Porubán van, 's Soósék nevelik. — 

Azon egynehány Levelet, a' melly Rákóczy által íródott Nagy 
Atyánk Péternek, a' Levelek dátumaival szeretném meg kapni in 
Copia. Ha tehát kérésemmel alkalmatlan nem lennék, méltóztasson 
azokat a' Postán el küldeni. 

Óhajtanám a' Szirmayana Genealógiát is bírni. — 
Végre, midőn Kedves Bátyám Uramat hozzá tartozandóival 

eggyütt szívesen csókolnám, Testvéri szeretetébe ajánlott maradok 
Váradon 16. Jan. 1826. 

hív Testvére 
Miklósmpr. 

Kivűl : 1 Tekintetes Kazinczy Ferenez Űrnak. Debreczen 's Tokaj 
felé Sátor Allya Ujhelybe Széphalmon. 

[Eretetije Becske Bálint birtokában.] 
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4579. 

Comáromy Istvánné Bározay Borbála — Kazinczynak. 
Nagy tiszteletemmel való 

Drága Kedves Uram Bátyám ! 

Én a' tegnapi postán vettem Férjemtől egy levelet, mást pedig 
;a' Sógorom Péchy Tamás tegnap késő estve küldött kezemhez, hozzá 
tévén a' magájét is, mellyet nékie irr az Uram. Mind a' hármat 
egygyüvé vévén is, nem sok újságot lehet belöllök tudni, mindazonáltal 
Kedves Uram Bátyámnak küldöm őket által, ide rekesztvén mind a' 
há rmat . 1 

Ugy látom hogy igen meg unta a' szegén Férjem az ott való 
léteit, de még sem anyira a' léteit, mint az nem Innye szerint való 
dolgoknak folyását. Én a' jövő Postával fogok néki irni és kérni, 
hogy magát más Követtel való fel váltani kivánó szándékról tegyen 
le, ha tsak az egéssége nem kívánja ; árra pedig Hála Istennek soha 
sem panaszolkodik. Nagy kár volna ezt néki tselekedni, hiszem én 
hogy már tsak nem tart addig, a' meddig tartott; de talám Ő is tsak 
gondolkozik azon hogy jó lenne, de még nem egésszen el tökéilet 
szándéka. Majd meg irom néki azt is, hogy ugyan jól reá alkalmaz
tatták azt a' mondást : B ö m b ö l a' B i k a h a m e g h a r a g í t j á k . 

Náni vélem edjütt alázatosan tiszteli Sophit, hasonlóképpen 
Kedves Uram Bátyámat is, én pedig magamat Atyafiságos Grátiájába 
ajánlván, mély tisztelettel vagyok 

Kedves Uram Bátyám 
Mikóházán 28dik Január i 1826. 

alázatos szolgája 
Bártzay Borbála mpr. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: Jogt. 4r. Orsz. gyűl. 7. sz."] 

4580. 

Cserey Miklós — Kazinczynak. 
Kedves Barátom ! 

Lelkemből sajnállom hogy beteg voltál, de örvendem hogy 
j o b b a n vagy. Az egesség fele az életnek, őrizni kell; kivált mikor 

1 Nincsenek a gyűjteményben. 
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lejtőre járunk. Cura ut valeas ! Kár volna betegeskedni, még nagyobb 
kár meghalni, ebben a nevezetes üdőben. 

A Personalist Szögyényit sajnállom, mert minden ember úgy 
szóll rólla mint igen emberséges és jó indulatú Úrról, és a ki Sorsá
nak emelkedésével nints felfuvalkodva. Nem kevés ditséret ez ; mert 
a léleknek szinte nagyobb ereje kell a kedvező szerentse el hordo
zására, mint a mostohának elviselésére. Egyik Római Imperatoris, a 
mint jut eszembe, Tacitusból, azt mondotta volt a Successorának: 
For tunám adhuc tan tum adversam tulisti. Res secundae acrioribus 
stimulis animos hominum explorant; — nam miserias toleramus, 
felicitate eorrumpimur. De anyi ereje még se vala Szögyényinek, hogy 
a Diaetalis galuskákat fulladás nélkül elnyelhesse. Azt tartom, nem volt 
r eá készülve. Olvasta volna tsak mekkorákat kellett sokszor nyelni az 
Anglus Ministereknek, — s ne tar tot ta volna lehetetlennek a Magyar 
bátorságnak ennyire emelkedését, nem szenvedett volna változást 
egéssége. — De a jövendőről legkevesebben gondolkodnak; és e 
nagy kár! — Akár hiszed akár nem, én azt a Patriotismus lángvetését 
ezelőtt számos esztendőkkel megjövendöltem, — de látásom mesz-
szebbnek lá t ta ; — és talám igen hamaris érkezett, — üdő előtt. — 
Nints nehezebb mint egy felhevültt gyülekezetet vezérelni. Tudom 
aztis a mit Nagy Pál mondott volt Szögyényinek, mikor a Királyi 
Biztosokról volt a szó. — A' jégtörés nehéz tsapásokkal jár. 

A mit én Z. K-ról tartok, a nekem régi vélekedésem. Tsudál-
kozom hogy nállamnál élesebb eszűek által nem látták. Mit találsz 
benne, ha egész biographiáját öszve veszed? Nagy eszű embert. — 
Mi lehet egy nagy eszű embernek interesséje, minekutánna magát 
felis emelte, mégis gazdagította? A mi a Hazáé. — Mi a Magyar 
Hazának, Nemzetnek, fő interesséje? A Nemzeti existentia Consoli-
datiója. — Miként lehetett ehez közelíteni? — — Reád bizom a 
feleletet. — Az Órszágló Háznak nem hogy kára volna abban ha a 
Magyar Nemzetnek Nemzeti existentiája megerőssedik, söt nagy 
haszna : még sem lett volna képes ö Felségeket erre másként vezetni. 
— Én reméllem hogy a tzél el leszsz érve, — tsak szökéseket ne 
kévánnyanak a Patrióták, quia non datur Saltus in natura, — és a 
politikai Saltusok politikai bukkásokat okoznak. — Én abban a mit 
a Magyar Országi Statusok a Contributioról vitatnak, látok tzélt, de 
nem látok magukkal való megegyezést, — mert a mely Nemzet a 
papirossat soha sem ismerte pénznek, az adóban sem Ígérhetett 
múlandó betsü papirossat, mikor forintokat igért. —: Azt megállitni 

Kazinczy F. levelezése. XIX. 33 
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hogy a pénznek ligóját s válorát a Legislatio mérje ki, helyesis, 
lehetségesis; — azt megállitni hogy elegendő garantia nélkül való sig-
numot a significatumért senki se tartozzék elvenni, igasságos és 
jövendőre nézve ö Felségénekis hasznos; mert a Status Creditumá-
nak erössitésére szóigál ; — de viszsza kévánni a mi már elenyé
szett, — lehetetlenis, elérésére nézve, — igassággal sem egyező, 
egyebeknek meggondolása melleit. — Mi lett volna Magyar Ország
ból, ha meg nem sokasodott volna a pénz hejébe pótólt papiross ? 
Idegeny Provincia. Sok tekintetben jótétemény volt a pénz hejébe 
szúrt papiross ! — Sokkal inkább kellene azt szórgatni, — tsekély 
vélekedésem szerént, — hogy a Nationalis industriának akadályai 
elhárintassanak, és a Kereskedés meg könnyebbittessék. Ezis elérhető' 
lenne, mert a Magyar Országi industriának felemelkedése, kereske
désének kinyílása a Szomszéd Országokét meg nem fojtaná, — tsak 
jó arányzatot, .— directiot is — adjanak neki. — Magyar Ország és 
Erdély el tarthatná Lengyel Országot, s az egész Orosz Birodalmot, 
b o r r a l ; — Vasa a Török Birodalmot vasszerszámokkal; — Marhája 
az Adriaticumot füstös hússal ; — Kendere a Fekete és a déli tengert 
kötéllel, spárgával, vitorlával. Mind ezek semmit sem ártanának, sem: 
Austriának, sem Cseh Országnak; — azt mondhatná valaki, hogy 
Stiriának a vasra nézve, de ettől nem kell félni; — mert annyi 
vasat Európa soha sem készitt, a menyit, — a népesedés neveke-
désével, — Afrika és Amerika megne emészszen; és Stiriához köze
lebb van Triest. — Ezt kellene, — és a Magyar nyelv közönségessé 
tételét, az Országban, végre hajtani. — 

Kemény Miklós most igen szépet tselekedett. Ö a Kender-
héhelő-etselő-fonó machinákat megszerezte, — s neki Erdély sokat 
köszönhet jövendőben. — Mindent meglehet lassanként igazítani, 
tsak érteke [!] legyen a Nemzetnek ; de a szegénység, a pénzetlen-
ség elnyomja a legjobb elméketis; — s minden nemes feltételt 
tsikójában megfojt. — Azomban, ezeket tsak Neked; — mert jól 
tudom én a Magyar Országi meszszebb látó Patriótákkal nem mér -
kezhetem. De sajnálnám, ha olyanra forditván fáradozástokat, a mi t 
einem érhetnek, — elmúlatnák azokat megnyerni a miket elérhetnének. 

Nállunk hire sints a Diaetának, •— t. i. hogy nekünk lenne. 
G. Toroczkai Pál, a Torda Vármegyei Fő Ispány, meghala, — G. Teleki 
Mihály, a Maros-Széki Fő Király Biró, haldoklik. Már tsak 5 F ő 
Ispányunk, két Fő Királybiránk, — leszsz életben. — A minap meg
ír tam hogy G. Kórnis Mihály Kővár Vidéki, G. Nemes János Fogaras 
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Vidéki, Fő Kapitányoknak vagyis inkább Administratoroknak nevez
tettek. — Én nem szeretem az Administraíorságot, pedig magamis 
viseltem. Bizonytalan időre tétetve, hüttel le nem köteleztetve, se az 
alattok valók előtt nints elég gyükeres tekintetek, se a Felsőbbek 
előtt, — és könyen válhatnak passivum instrumentumokká. A mü 
Törvényeinkben nintsenis hire-neve az Administratoroknak, 179 lig, 
a mikor a néhai Gubernátor a 12dik Articulusba belé szúrat ta. — 

Lengyel Országnak független hejre állását minden jólelkű ember 
óhajtja: de a Kosztán leveleiből nem azt lehet ki hozni. Tsakugyan, 
Sándor, az ő személyes tekintetével, más világra költözvén, —• 
Európának pedig interesséje lévén hogy Lengyel Ország az Orosz 
Birodalomtól elvállyon, — álhatatosan hiszem hogy e meglesz, nem 
sokára. 

Hát arról nem gondólkodnaké a Patriótáitok, hogy Moldovát és 
Oláh Országot a Koronához tsattoltassák, minekelőtte Kosztán el fog
lalná? — Az után bajosabb leszsz ! — A Duna és a Carpathus a 
mü Magyar Terri tóriumunknak legtermészetesebb métái volnának. 
Az egy Móldova feléri Gallitziát. 

Köszönöm hogy Somborira utasítottál, a Diaetale Protocollum 
megszerzésére nézve. — W-t kértem hogy tudósítson a Diaetalis 
dolgokról, de válaszszát még nem vettem. 

Döbrönteinek irtam, s vettemis válaszszát. Őis beteg volt. 
Mintha egybe beszéltetek volna. Egyitek se próbálya meg többször! — 

A Magyar Academiából mi l e t t ? Nehogy úgy járjunk vélle, 
mint a Vátzi Insti tutummal! — 

Olvastátoké mit ir a Párisi Journal des Debatts a Magyar 
Országi Diaetáról ? 

Ide foglalom, olvasd el a fordítását. Méltó. 
Ezen levelemet ezelőtt negyednappal kezdettem irni, azolta egy 

ujjabb Tudósítást láttam, s nagy vigasztalással értettem, hogy a két 
Tábla meg egyezett. •— Hála az Egeknek! mert külömben sükeretlen 
lett volna az egész Patriótái energia. Mindenütt : de kiváltképen egy 
olyan Országban a hói az értelem még nints sokakra kiterjesztve, 
a meghasonlás veszedelmes. A ki a Magyar Diaeta Debattyait olvassa, 
azt képzelheti hogy ez a két Ország teli van értelemmel és Tudo
mánnyal, — s Angliával vagy Frantzia Országgal mérkezhetik a ki 
világosodásban, — holott tsak bizonyos és kevés számú Individuu
mokról lehet ezt mondani, a kik tiszteséget tesznek a Nemzetnek, 
— de a nagyobb részről éppen nem. 

33* 
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Alkalmatosságom vólí felfedezni, meg gyónni azt a vélekedése
met, hogy a Fő Papok Posonyban nem jól tselekesznek, mikor a Statu
sok igasságos kívánságával igenis sokban ellenkeznek, — s magokrais 
roszszúl gondoskodnak e' szerént, mert a Saeeularisatio, — melyen 
a Ministerium, -kivált az Udvari Camera kapva kapna, — themába 
jöhet. De ellenben azoknakis, a kik a Fő Papok ellen igen élesen 
ki kelnek, óhajtanám súgarolhatni, hogy őkis hibáznak, — s elfelej
tették az ujjabb Odők példáit. A nagy feltételek tsak egyesség által 
érhetnek valósággá. 

Fesslernek 3 szép Levele van nádam, Saratóvból irva, — 
melyeket eopiáztam, s ha újra copiáztatom, nekedis elküldöm. Ois 
egyik azok közül a kik a mü értünkre tiszteséget tet tek Magyar 
Országnak. 

Ély egésségben és szerentsésen Kedves Barátom! Meglásd kivel 
közlöd Levelemet! — én Oktató sem [!] kivánok lenni, tsak saját 
hazafiúi érzésemet közlöm Veled, — de a rosz emberek gánts kere
sésének tárgya éppen nem akarnék lenni, mert úgy a közjóra való 
béfojástól egészszen elzárattatnám. Maradok hív álhatatossággal 

Kolosváron 29a Jan . 826. 
igaz barátod 

Cs. M.mpr. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 26. sz.j 

4581. 

Somosy János — Kazinczynak. 
1826. Január . 1 

Tekintetes Ur! 
Különös tiszteletreméltó jóakaró U r a m ! 

Először is engedelmet kérek, hogy a munkát oly sokáig ta r 
tóz ta t t am; ennek oka az én lakodémonom, a kólika, mely több 
hetektől fogva kínoz és a munkára gyakorta alkalmatlanná tesz. Két
szer olvastam által a szent történeteket, először egy húzómban, hogy 
lássam: micsoda benyomást szerez az egész, s annyira elfelejtettem 
magam, hogy akkor vettem észre, mikor a könyv végére értem, s 
már éjfél volt. Másodszor ismét, toll levén a kezemben, a jegyze-

1 Kazinczy F. kezeírása. 
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tekben nem voltam rest, úgy, hogy még a tollhibákra is kieresz
kedtem. A szent könyvek előszámlálásában is talán kelletinél hosz-
szabb voltam ; de itt azon kellett törnöm magam : mit ne írjak, 
nem pedig mit írjak, a matéria bővsége miatt. Az index geographicus 
készítésére subsidiumúl küldöm a d'Anville Handbuchjának a 3. részét, 
melybe Ázsia foglaltatik az új német és megjobbított kiadásból. — 
A szent város topográfiájára nézve legjobban dicsértetik a Paulus 
által megjobbított d'Anville mappája, mely ezen titulusu könyv végén 
«Sammlung der merkwürdigsten Reisen in dem Orient» előjön; 
ugyanott találtatik azon levelén a szent város topográfiája, de ez, 
mint a kollekczióból megtetszik, semmi igazítást sem nyert Paulustól. 
Küldöm továbbá Bachiene Palesztina leírásának 3. darabját ; ebben 
is feltaláltatik Palesztina mappája a szent város topográfiájával 
együtt. A mit a második levelében méltóztatik írni a Tekintetes Űr 
az Ilyes históriájának kihagyása felől, minthogy a theokrácziákról [!] 
ki nem lehet magyarázni azt a gonosz vérengezést, én ellenkező 
értelemben vagyok. Az idololatria a theokrácziában rebellió, ennek 
pedig halál a büntetése. A mi a Gedeon történetét illeti, jó lesz, 
ha ez is be fog jőni; úgy egy pár történet fog állani a szent tör
ténetek között a zsidók hérósi idejéből. A mi a kronológiát illeti: 
mindegy akár Ustériust, akár Petáviust, akár Kalvisiust kövessük, 
mert a «profana chronologia> a Cyrus idejéig bizonytalan; de a 
szent kronológiára nézve is különbség van «inter textum hebraeum 
samari tanum et LXX viralem versionéra». Innen van az, hogy a 
kronológiára átaljában nem is figyelmeztem . . . 

[A levél többi része hiányzik.] 

[Megjelent a Sárospataki Fűzetek 1857. évf. 182. lapján.] 

4582. 

Kazinczy — Cserey Miklósnak. 

Tisztelt, kedves barátom, 

Én Néked nem egyedül azért írok, mer t hozzád írni nekem 
öröm, hanem azért is, mert előre tudom, hogy ismét gyönyörű 
választ kapok rá, 's oktatót. De valóban most nincs mit írnom. 
Stagnálnak a' dolgok Pozsonyban, mert a' két Tábla megeggyezni 
nem tud. Kiírom a' mit nekem írnak onnan, Január . 6dik. 
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«A' két Tábla Novemb. 27d. olta nem tud összeférni az eránt, 
ha kívántassák e, vagy ne, a' Kir. Commissariusok által erőszakosan 
superflue megvett adó. A' második Tábla ezt köz megeggyezéssel 
kívánja, még pedig úgy, hogy az Ő Fels. elibe terjesztendő Törvény-
czikkelybe is most betétessék. De az első Tábla, bár azt mutatják 
is, hogy az imputatióra nézve a' principiumban megeggyeznek, de 
a' formára nézve külömböznek. Csak az ő Fels. kedvező Resolutio-
jának megérkezésével kívánják azt a' Törvényczikkelybe beté te tni ; 
de jól tekintve, kitetszik, hogy az imputatiót örökre elfelejtetni 
kívánják, mint olly dolgot, a' mit kivinni nem lehet. Soha még így 
a' két Tábla össze nem akadt. Még eddig mind a' két fél ingha-
tatlanúl állott, de már tegnap (5-a Jan.) a' Kerűletbeli Ülésben 
némellyek ingani kezdenek, de csak titkon jelentvén, hova hajlanak. 
B. Prényi Zsigmond (Beregi V. Ispán és Követ, la eggykor Anglus 
értelemben nagy Oppositionalista, most épen nem az) azt tanáeslá, 
hogy mint középutat, mellynek kimutatására a' 2dik Tábla az elsőtől 
meg van kérve, azt kellene előterjeszteni, hogy minden e' tárgyban 
tet t munkálásokat semmivé tévén, kezdjék újra a' tanácskozást, 's 
eggyezzenek-meg a' p[rinci]piumban mint a' formában; az adó tár
gyát előre vegyék-fel, :s tegyék-meg az ajánlást. Ez el nem fogad
tatott , mer t sokan úgy nézek, mint a' mi [!] a' L[egis]lativ test 
méltóságával ellenkezőt, sokan mint olly eszközt, mellyel a' Báró 
a' maga előmenetelét akarja inkább segéleni mint a' köz jót. (Ret
tenetes gyanú.) — Ezen dolog rossz kimenetelétől lehet tartani, 
mert a' Nádor is szorosan az első Tábla vélekedéséhez ragaszkodik, 
sőt eggy ülésben erősségeket hozván-elő a' Rendek vélekedése ellen, 
megkérdezé az első Táblát, ha abban megnyugszanak e? Igen! vala 
a' felelet. Erre tegnap azt kéré a' 2dik Tábla izenete, hogy a' Nádor 
tartson M i x t a Sessiót, hogy a' két fél eggyüvé férhessen. Mi lett 
a' visszaizenés, nem írja Levelezőm. 

Melly kedvetlenséget szült Ő Felségének is a' Hazának is az 
a' Tanácsadó, a' ki ezt a' dolgot kivihetőnek monda! Nem jó midőn 
a' Király és a' Haza öszve akasztatik. 

Ha a' jövő postán érkezik levél követinktől, venni fogod a' 
hírt. Pozsonyból a' levél kedden és pénteken jő, 's szeredán és 
szombaton megyén; 's így a' mit reggel veszek, estig megírhatom. 

Minthogy serium nincs, nevess két bohóságon, és nevettess-
meg vele sokakat: 
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1.) A' Kir. Városok Követei soha sem mertek még annyi 
animositással a' Vármegyei Követek sorába vágyni mint most; Vay 
József kegyetlenül leültette őket. Most eggyike befűtött nekik: _ 
Eperjes Városának eggyik Követe, L a c z k ó nevezetű, Prókátor a' 
Districtuális Eperjesi Táblánál, igen nagy kártyás, és igen nagy 
gavallér; nagy test azonban, és legalább proterviában igen nagy. 
Minthogy benne ennyi sok n a g y van, nem csuda, ha azon oktalan 
bátorságra vetemedett, hogy ő kiáltá-ki Urunkat M a g n u s nak ezen 
Diaetán, meg nem gondolván, hogy Ő Felségének nem lehet kedves 
eggy illy tőke által neveztetni annak. Ez a' derék ember sokat 
nyere a' Diétán. Gyanú támada hogy talán hamisan játszik. Szembe 
fogak tehát, : s megsejtek, hogy eggy kártyát az osztáskor frakkja 
bal úja alá szúrt, u n t e r d i e Á r m e l d e r l i n k e n H a n d . — 
Lökjétek-ki az ablakon, kiálták eggyszerre, 's a' nagy testbe belé 
kapaszkodának ezek, 's vitték az ablaknak. Az megkapta az ablak 
keresztfáját, 's ordított az úczára. Maga is erősen megkapta a' 
keresztfát, az emberek is lármát ütöttek az úczán, 's így kérdés 
tétetek neki, hogy repülni akar e kifelé vagy botot szenvedni. Eggyi-
ket sem akarta. Midőn ismét az ablakhoz vitték, felkiálta, hogy 
inkább botot. Azonnal hozzá fogának az executióhoz. Annyira szerété 
életbe maradni, hogy szinte gratziának ta r tá a' botot, 's mosolygva 
nyúlt-meg a' szoba közepén. Addig verek szegényt, még volt pálcza 
a' szobában. Városi-Követ Collegájinak úgy hiszem kissebb most 
a' taréjok. 

2.) Eggy igen nagy talentomú 's tanúlású 's Bécsi ismeretségfl 
Prókátor sok eszt. olta gyanúban van, hogy ő titkos Polizey. Az 
most a' Diétán van, és eggyike a' legszorgalmatosabb Jegyezgetőknek. 
Eggy ifjú a' Január , ödikén tartott Kerületi Ülés vége felé hozzá 
lép, 's nyájasan megszóllítja: Én is jegyzek, de jegyzésemben hézagok 
maradtak. Kérem az Urat, engedje látni jegyzéseit hogy a' magaméit 
kipótolhassam. Soha még úgy ember meg nem rezzent. Dugta papi
rosát. Amaz most egész bátorsággal monda neki, hogy eggy tapodtat 
sem megyén míg a' papirost ki nem adja, 's társai toldultak felé 
igen nagy sokaságban. Ez akkor -történt, midőn az Ülésnek vége 
volt, 's minden ment. Az erőszak tár ta a' grádicson is, 's a' Jegyző 
izzadt ijedtében. Nagy Pál meglátta. Hagyják az Urak, hadd jegyez
zen. Nem bánjuk mi ha a' mi szavainkat minden úczaszegletire 
felragasztják is, csak úgy irkálják az illyenek, a' mint mi mondánk. 
De az ifjúság közbe foga a' Prókátort, 's úgy vitték a' legéktelenebb 
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káromlások köztt szinte a' Város kapujáig, mint mikor a' gyerekek 
az Olasz medvéjét nézik. — Képzeled hogy én őtet 25 esztendős 
koromban sem kísértem volna, de kimondom tartalék nélkül, ez 
nekem kedvesebb mint a' legseriosusabb hír. Festi a' nemzeti cha-
ractert, 's a' rossznak gyűlőlését a' még meg nem romlott szívben. 

[K. és h. n.] 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 26. sz.] 

4583. 

Comáromy István — Kazinczynak. 

Pozsony la Február. 826. 

Különös bizodalommal 's Tisztelettel való Drága 
Nagy J ó Kedves Uram Bátyám! 

Mennél hosszabb az idő, melly a' Kedves Uram Bátyámmal 
lehető személyes és igen betses Társalkodástúl el zárt : annál örven-
detesebb előttem az az alkalmatosság, melly nékem a' Kedves Uram 
Bátyám atyafiságos Levelére való Válasz adás által ha mint tsak 
Levéllel való szódásra is útat nyit. Köszönöm Kedves Uram Bátyám
nak Házam Népe magánosságába való Látogatásában bizonyított 
Atyafiságos indulatját, köszönöm az Enyimeknek állapotja felől te t t 
betses Tudósítását. 

A' mi a' Perek folyamatja iránt a' Feleségemnek írott Leve
lemet illeti: az igaz hogy Eö Felségének a' volt szándékában, hogy 
az ítélő Székek e' végre egybe üljenek, de az e' felett Bétsben 
tartott Tanátskozások után a' miat t megváltozott, hogy a' Correlatiók 
Tárgyában még az Ország Gyűlése nem végezvén, tanátsosabbnak 
tartották addig, míg ezen dolog már el nem dül, a' Perek' folya
matját függőbe hagyni. 

A' Diaetának végét tsak gyanítani sem lehet, rettenetes sok 
dolog van hátra, lehetetlennek tartom hogy az ez úttal mind el 
végeztethessen, mert az Esztendőket kívánna. Annyi igaz mégis, 
hogy még tsak annak is, a' mi most már valósággal munkában van, 
ha a' még hátra lévő minden Begnicolare Operatumot nem tekin
tem is, elvégezésére, húzomos idő kívántatik, mert illyen Országos 
és kemény Tárgyaknak és ennyi ember között lehetetlen lassan 
nem menni. 
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A' Királyné születése napja 8k Febr., a' Királyé pedig 12be 
esvén, számos Deputatio neveztetett ki a' két Táblátúl köszöntésekre,, 
abban van a' többek között G. Smideg, Vay, és Szerentsy is. 

Már magam is hatodik holnapra vagyok itt, még Húsvétig 
talám tsak itt leszek, de ha azután dispensál vélem a' T. N. Vár
megye, alkalmasint meg válok ezen Ditsősségtűl, ámbár meg vallom 
hogy ez is nehezen esik, mer t itt lenni tsupa Földi Meny Ország,, 
és igen sok jó Barátimat kellene ide hagynom, de a' Házam Népét 
is igen kivánnám már látni, 's & Feleségemet is a' Gazdálkodás 
bajátúl megszabadítani, nehogyha igen sokára találnék haza menni,, 
pótolásul a' Gazdasszonyságot is a' nyakamba tsapja, mellyel ugyan, 
nem sokra lehetne menni. 

A' Magyar Nyelv gyarapítására felállítandó Tudós Társaság 
számára öszve tejendő Summa már alkalmasint számláltathatik 
200. Ezer Ftokra Conv. pénzben, még pedig ezen Tárgy az Országos 
Ülésben elő nem véte thete t t ; még ezután is lehet nevezetes Aján
lásokat várni. 

Többire nagy betsü Atyafiságos Úri Fávoriban ajánlott meg-
külömböztetett álhatatos Tisztelettel maradok 

Drága Kedves Uram Bátyámnak 
alázatos atyafi szolgája 
Comáromi István mpr. 

P. S. Az az alázatos Kérésem vagyon még Kedves Uram 
Bátyámhoz, hogy ha Ujhelybe való mulatása alatt a' Posta Mesterrel 
való öszve jövetele történne, méltóztasson azt a' grátiát vélem tenni,, 
hogy azon Kérésem, hogy Mikóházárúl szólló Leveleimet gyorsabban 
expediálja, tudtára eshessen, mivel Leveleimnek gyakran igen sok 
időre való vételét az Újhelyi Postán való heverésének tulajdonítom. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: Jogt. 4r. Orsz. gyűl. 7. sz.] 

4584. 

Kazinczy Ferencz — Kazinczy Miklósnak. 

Édes Öcsém, 

Szerencsétlenül j á r tam leveleddel. Magam vettem ki a' postáról 
két ujságlevéllel, 's az úczán szemüveg nélkül 's a' nagy hidegben 
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végig futottam rajta, beléptem az Archivális , szobába, azt embe-
.rekkel tele találtam, 's valaki az újságot, és abban a' levelet, hír 
nélkül elvitte, az az, ellopta. Mindég vártam, visszahozzák, 's nem 
hozzák. így nem tehetek egyebet mint azt, hogy kérlek írd újra. 

Gyermekeidnek szerencséjeken szívesen örülök. Ha jók vagyunk, 
testvéreink gyermekeit a' magunkéinak nézzük. Delvóné épen nálunk 
van. Ma is beszédé hogy Sándor fiad igen jól viseli magát, jó 
házakban keres társaságot, 's nagyon szerettetik. —• Kérlek, vessd 
mindenik fiad születése napját leveledbe neveik mellé, és a' Gusztáv 
halála napját is, a' Regement feljegyzésével a' mellynél szolgált, és 
a' helynek, a' hol megholt. Sit hoc documentum domesticum, 's 
hiteles, mert te jegyzéd-fel. Én a' mi dátumokat gyűjthetek, el nem 
múlatom. — 

A' Kazinczy famíliára tartozó leveleket szívesen közlöm, azokat 
is a' mit itt í r tam-ki ; de csak majd ha megtágul a' munkám. Míg 
itt el nem készülök, minden zavarban lesz nálam. 

Itt semmi hír a' mit ti is ne tudnátok, 's kivált te. — Der-
csényi a' Montanistica Deputatiónak tagjává neveztetett. Űgy beszélli 
levelében maga. Nékem írt, hogy árendásával néki készítessek pénzt 
az útra. 

Kazinczy Péternek a' nagy atyánk nagy atyjának itt megyén 
eggy Notarialis signaturája. Nótáriusnak választatott 1664 Június 
lOd. Zemlény Mező Városban 1675 maga resignálta. 1662. Dietalis 
követ volt. — 

Élj szerencsésen édes Öcsém. Ajánlom magamat barátságodba. 
Ujhely Febr. 2d. 1826. 

[Másolata 1 a debreczeni főiskola könyvtárában.] 

4585. 

Kazinczy — Bajza Józsefnek. 
Bajzának Kazinczy Ferenez baráti idvezletét. 

Gyönyörrel olvastam Epigrammádat : de Bordalodat Aurorában 
álmélkodással, 's örvendek hogy Isteneink elérni engedek nekem az 
időt, mellyben pályánk e' lelkes dallal kevélykedhetik. Szeretnék 

1 A másolaton e jegyzet van : Másoltam ezeket t. Nagy István ur közlése 
után 1858. Oct. 9 — 10. szül. Beöthy asszonytól nyert eredeti levelekről. 
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lenni eggy vacsoránál, mellyben az eggyik Vendég ezt a' gyönyörű 
Szkóliont elkezdené, 's tűzzel declamálná! Lyrai Poezisünk még 
szegény. Kisfaludy Károly is eggy igen szépet ada most Aurorában: 
Volna szárnyam etc. 's Kovacsóczy kettőt Hébében, 's Superint. 
Kis kettőt, ugyan-ott. Gyakorold, kérlek, ebben magadat, 's légy 
dísze nemzetünknek. Leveledet vettem, de nem tudtam, ha válaszom 
ott talál e. Élj szerencsésen, és szeress. — Ujhely Febr. 4d. 1826. 

Kivűl : 1 B a j z á n a k . 

[Eredetije a M. N. Múzeum könyvtárában.] 

4586. 

Kazinczy — Ponori Thewrewk Józsefnek. 

Ponori Thewrewk Józsefnek Kazinczy Ferencz 
baráti idvezletét. 

Nincs semmi különös okom a levélírásra, de én Neked különös 
ok nélkül is örömest írok, s legalább azt mondom, a mit Te tőlem 
nem fogsz hidegen hallani, hogy szeretlek. Ajánlom a három Kazinczyt, 
Józsefet, Andrást, Victort. Kérlek, méltóztasd őket társaságodra. Ha 
írsz, vagy talán valamit küldesz, tedd le Mélt. Cons. első Alispán 
s zemplényi követ Szemere István Urnák szállásán, Szolgabíró Kozma 
Miklós Úrnál. Élj szerencsésen. Széphalom, Febr. 4d. 1826. 

Kivűl: Ponori Thewrewk József barátomnak. 

[Megjelent P. Thewrewk J. «Magyar Nyelvkincsek» czimű kiadványa 
81. lapján.] 

4587. 

Kazinczy Ferencz — Kazinczy Andrásnak. 

Édes Öcsém, 

Mind a' két leveledet szives, igen szives örömmel vettem, 's 
nagyon köszönöm barátságodat. Kérlek, e' levelemet add-által Ponori 
Török Józsefnek, 's ha ő nem volna Pozsonyban, törd-fel, 's a ; 

1 A levél zárlatán ép piros pecsét. 
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benne lévőt add Bajzának. József és Victor öcséimet csókolom. 
József nem tudatja velem, ha ír e B. Fischer Pálnak. Hálátlanság, 
's neveletlenség volna, ha nem í r n a ; 's gorombának lenni nem 
szabad. Lehet írni úgy, a' hogy szabad írni, 's az Ablegátus tartozik 
e' tekintettel a' Principálisának. Itt legkissebb újság sincs. Tudom 
az afféle melly kedves a' távollevőknek, 's megírnám ha tudnék mit. 
Legalább azt írom tehát, hogy Bydeskúti Főszolgabíró 8150 frtot 
nyere a' fiók Loterián, ' Császárin ; nem az Újság által 
kihirdetetteken. Holnap megyén Kassára, felvenni a' pénzt. Irigylem 
szerencséjét. — Élj szerencsésen, édes Öcsém, és szeress tovább is. 
— Febr. i d . 1826. 

Rhédey József Jan. 5d. tar tá lakodalmát a' Lajos bátyja által 
nevelt Ninával. 

[Eredetije Szilágyi Sándor hagyatékából a M. N. Múzeum könyvtárában.] 

4588. 

Kazinezy — Gr. Gyulay Karolinának. 

Angyali barátném, 

Nagysád utolsó levelében új kegyességet muta t erántam, 's 
elpirít vele ; én áldást Nagysádra 's a' Méltós. Grófné' házára csak 
lélekben kértem az egektől az eszt. első napján; de azt bizonyosan 
kértem, 's azt eggyszersmind, hogy nekem hagyjon még sok esz
tendőkig dicsekednem Nagysádnak, 's tisztelt asszonya anyjának, 's 
testvéreinek kegyességekkel. Kínos volna nekem azt hinni, tisztelt 
barátném hogy Nagysád énerántam úgy hűlhetne-el, mint sokan 
mások erántam és mások eránt mindennap. 

Mi élünk, és várnánk a' Diétának engem boldogító végét. 
Rettenetes az, hogy minden kedvező kinézéseim elakadnak. Ha közbe 
nem jött volna a' Diéta, eddig elértem volna a' mit várok. — Zseni 
csak kevés napokat volt itt bálokba, pedig az neki mind elemen-
tuma, mind nagy talentuma. Ellenben Thalie itt tölte az egész 
farsangot, hogy eggy Nantes nevű francziáúl szólló valóságos Sze-
recsentől, az Ujhely sok lyányaival 's ifjaival, a' tánczban leczkét 
vegyen. Isten tudja, ez az Afrikai vagy Amerikai kordoványbőrű 
ember mint juta e' tudományhoz; de talán már Franczia országban 
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született, 's talán a' Nante nevet (két syllabával és S nélkül) a' 
maga szülővárosától vevé. 

ltjainknak 's lyányainknak így sok örömek van. Jobb farsangja 
azonban senkinek nem volt, mint Fő-Szolgabíró Bydeskúty Mihály 
Űrnak. A' dolog érdemli hogy elhíreszteljem; ez eszembe juttatja a ! 

mit Shakespear mondat Hamlettel. M e n n y e n f ö l d ö n s o k d o l o g 
t ö r t é n i k , a' m i t a' P h i l o s o p h u s n e m é r t . 

Ez a' Bydeskúty eggy holnappal ezelőtt Ujhelyben múlata 
Gyűléseink miatt. Álmában eggy éjjel hozzá jön eggy szegény asz-
szony. Az Úr bizonyosan elfelejtette hogy én adósa vagyok; mer t 
néhány esztendeje már, hogy nekem kölcsön ada három forintot, 's 
nem kéri. íme hozom. — B. elveszi a' bankót az asszony kezéből, 
's az megy. — B. most felveszi a' két bankót, 's látja, hogy az 
asszony neki nem 3 hanem. 4 fntot hoza. Visszakiáltja, 's eggy 
forintot neki kiád. Fizesse Isten vissza az Űrnak ö t v e n h á r o m -
s z o r annyival! monda az Asszony, 's elment. B. felébrede. Rendes, 
úgymond; mondják: adjon Isten ezer annyit, száz annyit, de ki 
monda valaha 53 annyit. Mihelytt felvirrada, a' Numerust Loteriára 
tevé 2 ezüst húszassal és eggy ezüst garassal; több ezüstje nem volt. 

Kevés napok múlva a' feltétel után megjelene álmában az 
Asszony másodszor is. Feltette az Űr a' Numerus t? kérdé. Viseljen 
gondot az Űr a' czédulára, mert a' szám bizonyosan kijő. — 

Felejtem mondani, hogy B. az első álomból felserkenvén, ezt 
gondola: e g g y asszony h á r o m forint, ö t v e n h á r o m s z o r a n n y i 
— tehát ' a' N r u s : 

1, 3, 53. 

Kevés napok múlva a' második álom után Kassára kellé bemennie. 
Nem felejtheté a' kétszeri álmot. Ott még 30 xrt teve fel újra. De 
már itt a' 4 Nrust is közzé szúrta, mert az Asszony neki 3 helyett 
4et hozott. 

Kijött a' szám, 's a' mit itt írok mind magától tudom. Akkor 
beszédé, midőn Febr. 5d, Kassára indult a' nyert pénzért. Az ő 
calculusa szerint 8150 fntot nyere a Kassai és Újhelyi Lotteriákon: 
de Kassán csak 6900 egynehány forintot fizetének neki. Azt valóban 
felvette, elhozta, és már 5000 frt adósságát kifizette. 

Megmondtam neki, hogy ha ismét álmodik, nekem is szólljon. 
— Történet, szerencse-játéka; semmi egyéb. — Én illyen fiók Lote
riára soha sem te t tem miolta iskoláimat elhagyám: igen a' nagy 
jószágokéra. Iskoláimban eggyszer tettein, nem említem, miért. 
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Interesszálni fogja Ő Nagyságát, hogy Szinnye és a' nekem 
kedves Bűd nem Gróf Vandernath Wilhelmé többé. Az ipa, Gróf 
Szirmay Tamás, általadatá azt vele magának, minthogy a' belé te t t 
Capitális' interesét nem fizeté. — Kellett a' Vandernathnak azt 
kivenni? — 

Éljen szerencsésen, tisztelt, igen kedves barátném, 's tartson 
meg engem megbecsülhetetlen kegyeiben. Ö Nagyságát, Gróf Wasnét , 
Comtesse Constanszt hív tisztelettel tisztelem. 

Nagyságodnak 
Ujhely Febr. 12d. 1826. 

alázatos szolgája 
Kazinczy Ferenczmpr. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában. M. írod. Lev. 4r. 5. sz.] 

4589. 

Kazinczy — Guzmics Izidornak. 

Guzmiesnak Kazinczy Ferencz 
barát i szíves tiszteletét. 

Melly igen régen várod levelemet, kedves ba rá tom! Mindég 
vádiám magamat, mindég szándékoztam felelni kedves leveledre, de 
szándékom mindég szándék marada. így játszik a' szerencse minden 
feltétimmel. De ha megvárakoztatálak is, bizonyos lehetsz felőle, 
hogy naponként emlékezem rólad, 's azért is, mert eggy tárgy, melly 
eggy holnap olta elfogott, Téged teve szemem elibe. A' mit Mendel-
sohn monda eggyik Élőbeszédében, hogy ő nem írhat eggy sort, hogy 
Lessinget ne lássa maga előtt, Is ne kérdje, hogy arra mit mondana 
a' megholt barát, azt én kivált ezen dolgozásom alatt mondhatom 
reád nézve magamról. — A dolog ez : 

Öt esztendős Lajos fiam, a' Sophie kedves Benjáminja, szün
telen alkalmatlankodik anyjának, hogy őt múlassa a' Bibliai törté
netekkel. Sophie a' Bécsi Salesiánák köztt ezeket franczia nyelven 
tanulta, 's eggy Magyar könyvet kívánt, hogy megolvasván a' Histó
riát, elakadás nélkül tehesse a' mit Lajos és a' hét eszt. Bálint 
kívánnak. Én kezébe adám Hübnert. Feleségem elvetette: «hogyan 
adsz te nem ismert könyvet gyermekidnek?* kérdé, 's mutatá, mit 
beszél ez a' vén Theol. a' Sodorna Angyalairól, 's a' helyettek kiadott 
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Lót leányiról, 's a' Michál házassági ajándékáról. — Az Újhelyi 
Prédikátor épen most adá-ki (1826) a' vén Theol. Munkáját, de eggy 
német új Theol. elváltoztatásival. Az nekem úgy nem tetszik, mint
áz első. Én e' dolgokat Mythologia Ghristianorum et Hebraeorum 
gyanánt n é z e m ; tudni azokat nem csak theol. és relig. czélból,, 
hanem históriaiból is kell ; és ha nem tudom, hogy Izrael mint 
tusakodók az Angyallal, mint értem-meg a' Debreczeni Consul Fáy 
János Űr Gyűjteményében a' két tusakodót ? Ezenfelül az az incomtus 

.beszéd ! Látám hogy a' dolog nem sok munkámba kerül, 's tartoz
t am ezzel gyermekimnek, 's eggy újat csináltam. Patakon olly férfi 
tanítja a' Theologiát, a' kit te is nagyon szeretnél. Bibliothecár. volt 
Patakon, valóban Ghalcenterus, Göttingát látta, szüntelen tanúi, '&• 
feje tiszta, szíve tiszta, egészen tiszta. Beküldém neki a' Munkát,, 
mind hogy ítéletét adja, mind hogy némelly homályimat verje-el. 
Azt felelte, hogy az ő gyermekei e' tárgyat más könyvből tanulni 
nem fogják. Eggy helytt azonban nagyon megbotránkoztatám. Ámbár 
az Exegeták' magyarázatjait (dl. gyermekeknek) nem szeretem, magam 
is az ő vétkekbe esém : «Jákob azt álmodá, hogy tusakodik, 's fet-
rengései köztt, álmában, kificzamítá lábát . . . . » — Sokat neveténk 
rajta, hogy Saul a' Próféták köztt mit tanít. Ellenben a' figefa átkát 
úgy magyarázám, hogy azzal Prof. Somosy János is (ez a neve a'' 
Profnak) nagyon megelégedett, sőt meglepve vállá magát. — 

Mind ezen haszontalanságot Neked azért beszédem, hogy 
elmondhassam Élőbeszédemet, melly itt következik: 

Szív és Ész azt kiáltja minden embernek, azt kiáltotta minden 
népnek, és azt fogja mindég kiáltani, hogy van Is ten; hogy az hatal
mában és akaratjában tökéletes; hogy ő teremte minket, és mind 
azt, a' mit látunk ; hogy az emberek' sorsát, és az egész világét, ő 
intézi, ő igazgatja; hogy mindenhol jelen vagyon, 's nem egyedül 
cselekedetinket, hanem legtitkosbb gondolatinkat is látja és ismeri; 
hogy szereti a' jót, a' nem jót gyűlöli; hogy testeinket elbontja a' 
halál, de leikeink elbomolhatatlanok ; hogy ő a' Szent, az Igaz, min
denkinek megadja a', mit é rdemié; hogy őtet imádás, hív tisztelet, 
hála illetik, nem mintha arra neki volna szüksége, hanem mivel az
által mi nyerünk, kiknek ez a' hódolás, midőn dolgaink óhajtásunk 
szerint folynak, örömünket megszenteli 's bennünket jobbakká, neme
sebbekké t e szen ; szomorúságinkban vígasztal, kisérteteink köztt 
hatalmasan támogat. 
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E' szent, e' jóltevő hitet — inkább mint tudást ; mert mi kevés 
az a' mit ember tudhat! — e' vallásos érzéseket a' Bibi. Történetek 
nagy sikerrel nevelhetik a' gyermeki szívben, ha a' szerint adatnak-
elő, a' mint a' gyerm. esztendők kívánják. Kisdedeknek is eggyszerre 
szükség ugyan és egyetemben gyakorlani a' léleknek minden tehet
ségeit, a' felsőbbeket és az a l sóbbakat ; 's kit szállhatna-meg az a' 
gondolat, hogy ezektől vak hitelt kívánjunk, hogy nekik az elmél
kedést t i lalmazzuk? kit az hogy őket a' jó ' szeretetére nem a' jó' 
szeretete, a' rút ' gyűlőlésére nem a' rút ' gyűlölése, hanem képtelen 
ígéretek 's babonás ijesztgetések által serkengessük ? De valóban 
egészen el van tévesztve a' dolog, ha felejtjük, hogy a' gyermekeknek 
még meg nem erősödhetett értelme mindent meg nem bír, és hogy 
ezek körül igen nagy gonddal kell vigyáznunk, nehogy az elmélkedés 
elméskedéssé váljon. Nagyobb korokban így lesznek lépteik igazán 
bátrak, igazán biztosak. 

E' Történetekben sok van, a' min a' gyengébb korú gyermekek 
felakadhatnak, 's annál inkább, minél elmésebbek; mert a' kiknek 
kegyelem kevés mértékben juta, semmin nem akadnak-fel. Elmon
dani nekik, hogy a' keleti nyelveknek ez vagy amaz szóllása mit 
jelent, nagyon hasznos lesz, ollykor szükséges is. De a' ki az ő javo-
kat igazán akarja, óvni fogja magát minden tudós magyarázatoktól; 
az afféle nem az ő koroknak való. Beszélljük nekik a' történetet, a' 
hogy azt eggy régi nemzet szent Könyvei beszéllik, 's azon czéllal, 
hogy a' soványabb tárgyak későbbi tanulására elkészíthessenek, szok
ta thassanak; hogy tehetségeiket fejtegethessük, erősíthessük; hogy 
szíveikben a' jónak, igaznak, szépnek szeretetét ébresztgethessük, 's 
beszélljük azon bölcs tisztelettel és hűséggel, melly a' gyermek bizo
dalmát megnyerhet i ; 's tiltsuk-el áltáljában a' czélra nem vezető, 
tiszteletlen feszegetéseket. Mondjuk a' hol kell, hogy a' dolgot még 
most nem érthetik, de idővel ők is fogják, "s elégedjünk meg vele, 
hogy megtanulták, a' mit nekik javokra beszedettünk. 

A' Vallás nem barátjai külön-fogva vizsgálgatják annak tanítá
sait, hogy mondhassák a' mit mondanak. Nem így ke l l ; jóltevő 
hatásiban 's tiszteletes egészében illik azt tekintenünk. Melly Philo-
sophia tanítja így az akarat szentségét, az erkölcs t isztaságát? 
mellyík hat így tudósra és nem-tudósra? Tanított Vallás nem lehet 
az a' másika, 's ezt igen tisztel, okok kiáltják szükségesnek. Rendes 
tévedés tehát hogy ezek az iskolák Bölcseinek nem ritkán szinte 
nevetséges káprázolataikon fel nem akadnak, a' Socrates és Cicero 
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szájában megértik a' szót, 's a' Görögök Mythologiáját még csudál-
gatják i s ; itt pedig mindent hidegen feszegetnek, 's csak azt javalják, 
a' mit a' hideg ész, az a' józan! javall. Tisztelet annak; az bennünk 
Istenség' szikrája: de a' léleknek egyéb tehetségei is vannak, 's 
-azokat nem azért vevénk, hogy az ész által elfojtassanak. És ha 
intésünk itt talán helyén kivűl lenni látszhatnék is, paedag. tekin
tetből bátrak vagyunk kimondani, hogy a' ki gyermekeiben idő előtt 
ébresztgeti, és nagyobb mértékben, ezt az észt, mint illik, őket azon 
szép szerencsétől fosztja-meg, hogy a' dolgokat poetai fényekben is 
nézelhessék, 's Hómért később megtudhassák kedvelleni. Haki a' 
napba mereszti szemeit, elvakul, mint a' ki mély setétbe van 
elzárva; orgánumaink úgy alkatiak, hogy mi csak akkor lehetünk 
boldogok, midőn a' két végszél köztt lebeghetünk, 's a' reggeli korány' 
•és az estvéli alkony félfénye szemeinknek kedvesebb a' déli nap 
vakító világánál. Ne vágyjunk egyebek lenni mint a' miknek teremtve 
vagyunk. — Az utolsó § csak a' dolgozásról. 

Igen kedves lenne előttem, ha te tudatnád velem ezen Élő
beszédem felől ítéletedet. — 

Auróra jobb ez idén mint Hébe. Endre, Vörösmarty, és osztán 
maga a' lelkes Kisfaludy Károly és Bajza, miket adának ! Bajzának 
Bordala, Kisfaludy Károlynak Volna szárnyam e t c , melly lelkes 
két ének, scandált és r ímes sorokban. 'S hiheted e, hogy még Aurórát 
és Hébét végig nem tudám olvasni ? Bártfay is ugyan jót ada, 's 
melly t u d ó s nyelvben! 

De élj szerencsésen, igen kedves barátom. Elüté az éjfél óráját. 
Alig látok, üjhely Febr. 12d. 1826. 

Szedernek ezer szépet! — 

[Eredetije a sz. Benedek-rend pannonhalmi könyvtárában.] 

4590. 

Kazinczy — Zádor Györgynek. 
üjhely, 1826. febr. 14. 

Stettner Györgynek Kazinczy Ferencz 
baráti szíves tiszteletét. 

Lopom az időt igen kedvetlen dolgaimtól, hogy valaha szóll-
hassak Veled, 's felelhessek kedves leveledre. Életem' estvéje, midőn 

Kazinczy F. levelezése. XIX. 34 
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nyugodnom kellene, el van terhelve munkával, keserűségekkel, :s ollykor 
éjfél után két órakor oltom-el gyertyámat, és még is a' Danaidák 
büntetése gyötör. Ennek ugyan részint magam vagyok oka ; mert 
mint a' gyermek, gyermeki lelkem által olly dolgokra hagyom kapatni 
magamat, mellyek nem tartoznak rám, de úgy hiszem, ott is nevel
hetem a' jó magját. 1 — Képzeld •— mert úgy hiszem, nem fogod 
hallani szavamat részvétel és javalás nélkül — a' mult holnapban 
eggy iskolai-könyvet dolgozók. Sophiem kínozva volt a' maga ötévű 
Benjáminja, Lajos fiam által, hogy neki beszéltjén Bibliai története
ket. Ő azokat francziáúl tanulta a' Bécsi Salesiánák köztt, hol nevel
tetett, 's elakadt a' magyar regélésben, noha nyelvünket jól beszélik 
Könyvet kért rá. Hűbnerünk elakasztá, mind ügyetlen beszéde, mind 
a' mi ott a' Sodomai Angyal és a' Dávid Saul által parancsolt házas
sági ajándéka felől mondatik, Újhelyi Prédikátorunk (Gener. Nótáriusa 
Superintendentiánknak) most adá-ki a' vén Hübnert vén nyelvben, 
de új gondolkozással. Az Exegeták magyarázatja nem gyermekeknek 
v a l ó ; a' mint a' görögök Mythologiáját kell tanúinunk, úgy kell véle
kedésem szerént, a' Zsidókét is. Eggy hét alatt kész vala ná lam 
Hűbner; bővebben mint a' két elsőbb, és még is kevés ívekre, 's 
úgy hogy a' gyermek eggy kevés gyakorlás után saját szavaival 
elmondhassa a' mit olvasott vagy olvastatni hallott. A' munkát, 
beküldém Theol. Prof. Somosy János Úrnak Patakra 's az és eggy 
más Prof. (Péterffy) nem reménylett javalással fogadták; az elsőbb 
megmondá, hogy az ő fijai más könyvből nem fogják ezeket tanulni. 
— Minthogy a' szenvedőnek kedves nevethetni, én a' nevethetés' 
alkalmait keresve keresem, 's ismét nevetek, midőn neked beszéllem, 
hogy a' két igen világos fejű Prof. mint borzada meg, olvasván,, 
hogy én eggy helytt ezt m o n d o m : «Jákob itt azt álmodá, hogy 
küszködik, 's kínos fetrengésiben kificzamlott a' lába.» Ellenben ar 

figefa' átkát úgy magyarázám, hogy az által még meg is valának 
lepve. Ha majd a' könyv kijő, kijő pedig bizonyosan, olvassd-meg 
Élőbeszédemet, és szeress érte. Egész hitem, melly épen az a' mi a r 

Horáczé volt, ki van öntve benne ; de óhajtom, sok Olvasóm értse 
meg. — De sok is róla. 

Vörösmartynak megismertetése kedves czikkelye vala leveled
nek, 's annál kedvesebb, mert Cserhalmát elragadtatással olvastam. 
Mi öregek mindég csak magunkat látjuk, 's elakadunk, mikor azt 

1 A kiadásban így: nagyját, a mi bizonyára sajtóhiba. 
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kell vallanunk, hogy az ifjú V. tovább méne mint legcsudáltabb 
Hexametristáink. Nagyon örvendek, hogy Cserhalomnak olly gyönyörű 
réz leve jutalma, mert az kérdésen kivül többet ér mint Aurórának 
minden rezei, 's elejétől fogva mostanig. — Bártfainak is eggy igen 
jól 's tudós nyelvben dolgozott regét köszönhetünk. A' "mi engem 
egészen elragada, az a' Kisfaludy Károly' szép dala: Volna szárnyam 
etc. 's a' Bajza Skholion-a, a' szót görög értelemben véve. Nem 
nyugszom-meg, mig ezt meg nem tanúlom, hogy setétben is elmond
hassam ; 's ha Pestre megyek, magával Bajzával mondatom el eggy 
ebéd' végével, 's sírni fogok örömömben. Gyilkolnom kellene ezeket 
a' derék gyermek-férfiakat, a' kik arra kényszerítenek, hogy magamat 
mellettek semminek tekintsem, én pedig forrón fogom mellyemre 
szorítani. Barátom, itt az idő : Német Uraimék csudálni fognak ben
nünket nem sokára. —• Subit ira jaeentem ulcisci pátr iám! — D e jó 
éjszakát, elnyom az álom, 's szemem alig lát többé. — Ah barátom, 
husz esztendőt még — hiszen az a' vén zsidó csaknem ezer esztendőt 
éle, 's szeretném tudni, minek? 

[Megjelent a «Zádor György levelezése Kazinczy Ferenczczel* czímű kiad
vány 74—76. lapjain.] 

4591. 

Kazinczy — Bárány Ágostonnak. 

Debreczeni Bárány Ágostonnak 
Kazinczy Ferenez 
szíves idvezletét. 

Édes . barátom, Gyönyörűséggel, 's nagy gyönyörűséggel, olvas
t am Minervánkban Biographiádat, 's örvendettem, hogy géniuszod, 
vagy történet, feltaláltatá Veled az ösvényt, mellyen, úgy hiszem, 
pár nélkül fogsz ragyogni. Megkértem a' Minerva' Kiadóját, nyerjen-
meg a' Pázmány' Élete' í rására is, 's adja azt képével. Perecsenyi 
dolgozá 's megküldé, de Ellinger lelkesbb ember mint hogy azt fel
vehetne. Vadán vágynak elhalmozva az üres, de csörgő, dicséretek; 
nem tudta elmellőzni - a' mit szép képben látatni nem szabad, 's 
nem ismeré hősét. A' Pápai Brevében, melly őtet (talán) Érsekké 
teszi, említetik, hogy élete' 13dik évéig Kálvin' követője volt, de P. 
ezt vagy nem tudta, vagy pirult érte. Kérlek, teljesítsd kérésemet, 

34* 
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és szeress engem úgy, a' hogy én nagy fényednek szívesen örvendek. 
— Ujhely Febr. 14d. 1826. 

Kedves volna nekem érteni magadtól, mint jutái olly messzére 
Miskolcztól, hol van lakásod, 's nős e már, vagy még nőtelen. — 
Miskolczot említvén, hadd említsem, hogy egyenesen-jövő híreim 
szerint a' Borsod örök tiszteletet érdemlő Fő-Ispánja eddig talán 
megholt. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 27. sz.] 

4592. 

Comáromy Istvánnó Bárczay Borbála — Kazinczynak. 

Különös tiszteletemmel való 
Drága Kedves Uram Bátyám! 

Az Hübnerek által küldését alázatosan köszönöm, és az Kedves 
Uram Bátyáméba azon a' hasonlításon (Ügy hasonlít Éva Ádámhoz 
mint a' tyúk Kakasához) igen nagyot nevettünk Nánival edjütt; ez 
igen meg fogható képpen van és a' gyerek nagyon meg érthet belőle 
minden[t] és nem hosszú, mely a' gyerekek elméjekhez leg szüksé
gesebb. Még most engedelméből meg tar tom őket Kedves Uram 
Bátyámnak, mig magam is egyszer [a] tanúit de már felejtett his
tóriákat által olvasom ; de vagy harmad nap alatt alázatos köszö
nettel bé küldöm. Az Uram 4. Febr. irtt levelét Kedden vettem, 
Húsvétra 3 héti Vacatiót kapnak a' mint ott hallani, 's az Uram is 
akkor fog haza jönni, és még is elébbi fel tétével, de még akkor 
az én levelemet, melyben én arról le mondani kérem, nem kapta. 
A' Diaetáról azt írja, hogy ott ugy véllekednek, hogy egész Esztendőn 
tartani fogg. Ezzel magamat nagy betsű Atyafiságos Gratiajába ajánl
ván, alázatos tisztelettel vagyok 

Mikóházán 17dik Febr. 1826. 
alázatos szolgálója 

Bártzay Borbálampr. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: Jogt. 4r. Orsz. gyül. 7. sz.] 
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4593. 

Cserey Miklós — Kazinczynak. 

Kolosvár. 18a Febr. 826. 
Kedves Bará tom! 

Utóbbi leveledre felelek, melynek napját elfelejtetted reá jegyezni. 
Azólta itt két nevezetes halál történt. G. Wass Sámuelné és B. Bánfi 
László elmentek a földszínéről. Ugy hiszem ismerted mindeniket. Wass 
Sámuelné minden tekintetben első Dáma vagyis TJri aszszony volt 
Erdélyben. Születése, érteke, esze, okossága, öszve véve, mindeneken 
fejül emelték volt az Aszszonyok között. Az Annya G. Csáki Kata 
volt, s birt utánna mintegy ezer telket. Ez Erdélyben sok, Magyar 
Országba a középszerűséghez számláltatik. Ifiu korában szépségeis 
tündöklött, s egyike volt a Fő Renden azoknak a melyek legtöbb 
vágyakodást gerjesztettek. A ki olyan hogy szerettetik, einem kerüli 
hogy ne szeressen. Nem volt hideg vérű, — de ámbár a kérkedők 
azt terjesztették, hogy többenis éltek volna kedvezésével, mégis tsak 
egy volt a kiről bizonyoson tudtuk hogy azt valójában szerette, — 
a második férje. — E miatt öszveis háborodott az elsővel, G. Csáki 
Jánossal, elis vált tölle, s hozzá ment ehez, de azt megbetsülté, jól 
élt vélle hóltáiglan; — az elsőtől való gyermekeinek pedig valóságos 
Jó Annya volt. Sirattyákis, ámbár sok maradot t reájok. A ki a jó 
Apának vagy Anyának betsét érteni és érezniis tudja, semminek 
nézi hozzája képest a nyerességet, s annális semmibbnek az ollyant, 
a mely úgyis tsakugyan reá került volna későbben; és egy órányi 
életet drágábbnak tar t egy egész életben bírható gazdagságnál. Ennek 
az Aszszonynak azt tulajdonította vétekül a Világ hogy az első fér
jével nem jól élt; de két nagy mentsége van; egyik az, hogy erővel 
adták volt hozzája, — másik az, hogy a második férjéhez már 
annakelőtte volt különös hajlandósága. De ha vétett az első férje 
ellen, ki pótolta gyermekeiben és onokáiban, mert nem tsak gyer
mekeinek, hanem onokáinakis megbetsülhetetlen Annya volt. Soha 
sem láttam, — s talám másokis kevesen láttak, — olyan nagy 
sórsu dámát, a milyen ő volt, úgyanyira az onokáira való gondos
kodásba merülni, hogy tsupán érettek láttassák élni. Maga mellett 
tartván oskolába járó onokáit, nem őket szorította arra, hogy álla-
pottyához szabják magokat, hanem ő maga szabta magát az övék
hez ; — elannyira, hogy p. o. véllek akarván mindenkór ebédelni, 
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szokottsága ellen 12 órára szabta ebédlését, és hogy véllek vatso-
rálhasson, idein vatsorált, kivéve azokat a napokat, mellyeket elvont 
magától, hogy az Országnak betsületet tegyen, t. i. mikor nagy 
ebédeket adott, vagy estvéli Gyülekezeteket, méltó tekintetekből. 
Valóban tiszteségetis tett Erdélynek, mert a Külső Országi nagy 
emberek, Királyi Hertzegek és más felemelkedett sorsuak, nálla 
találták fel azt az illendőséggel tellyes . . . , 1 ellátást, a melyben 
meg elégedést találtak, s jó emlékezetet vittek magokkal Erdélyben 
lett múlatássokról; — úgy hogy e részben, a néhai Gubernátort 
kivéve, nem tsak megnem előzte ezt a Grófnét senki, sőt elsem érte. 
Esze fel volt ruházva, nem tsak aval a szép olvasással, mely a 
társalkodásban a jobbféle beszélgetéseknek az izét megadgya, s a 
Szép nemben az eszesebbeket characterisálya, hanem aval a mélyebb 
tudománnyalis, mely a férfiak közöttis a legmiveltebbeket kijegyzi a 
többi közül. Okossága mind a Háztartásban, mind pedig az embe
rekkel való bánásban a bölts Aszszonyt mutat ta ki. Kinyitott és 
költséges Házat tartván, mégis ugy gondolom hogy 200 ezerén fejül 
menyen a mit szerzett, 's a háza olyan rendel volt tellyes, mintha 
egyedül arra forditotta volna figyelmetességét, noha sokkal nagyobb 
tárgyak foglalták elméjét. A Veje, minden nagy tulajdonságai és 
minden reá termettsége mellett, bajosan, vagy sokkal késöbre, érte 
volna el azt a tetőt a melyre feljutott, az ő mély okosságának anyai 
segedelme nélkül! — Az Onokáiban gazdag jutalmát érte gondos
kodásainak, nevezetesen Jósika Samuban, a kit a' vélle egy vivásuak 
között minden akadozás nélkül leges-leg Első Erdélyi Ifiu embernek 
lehet mondani. — Én nevendékségemtöl fogva ismervén, mindenkór 
tiszteltem, s kötelességemnek éreztem, nem tsak annál az osztályos 
vérségnél fogva hogy az Anyám a Csáky Susánna Onokája volt, — 
hanem az ő személyes érdemeinek tekintetébölis; hogy utánna 
mennyek földi részének Nagy Almásra, s jelen legyek elhejhezteté-
sén. — A férje koporsója mellé tettük az övét, azon oszlop alatt 
lévő Kriptába, melynek egyik oldalán, a mint értettem, az általad 
készült Versek vannak. — Sokat írék erről az Aszszonyról, de úgy 
gondolom hogy reád nézveis interessant lesz, mert kevés van a 
kiről ilyeneket lehessen igazán irni, én pedig igazán ir tam. Már 
most kezdek tulajdonképpen a leveledre felelni. 

Hogy miért irsz nekem, azt Te tudhatod — de én annak 

1 A szó első fele olvashatatlan. 
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•egyéb okát se nem látom se nem kivánom hozzám való szives 
indulatodon kivül; a melyhez továbbrais számot tartok. 

A Magyar Országi két Tábla megegyezett, de éppen ez a meg-
edgyezés fogja szülni ennek az Ország Gyűlésének gyümöltstelenségét! 
— Két nagy kérdést lá tok: Mi az igasság ? Mi az okosság ? Minden 
egyéb a mit, tudtomhoz képest, a Statusok Táblája meg állított, 
igasság (noha nagy része tsak Jcönybevaló [!], nem most-használható 
igasság) azon az egyiknek [!] a miben a Fő Rendek sokáig nem 
akartak meg egyezni, s a miben utólyárais tsak azért egyeztek meg, 
hogy a há t ra lévő tárgyok ellátását ne késedelmeztessék; nem pedig 
azért mintha annak fogonattya lehetne, mert ők előre tudják hogy 
nem lehet. Barátom! A mü Magyar Nemzetünk a papirost soha 
sem vallotta pénznek, a Contributionale Quantumot pedig forint 
számra igérte. Minden papiros surrogatumnak természetében fekszik, 
hogy az ő betse változás alá van vetve, — de a Magyar Nemzet 
Ígéretének nem kell változás alá vetve lenni, — és mivel a surro-
gatumot nem ismerte pénznek, miként kivánhattya hogy a forintok 
8 garasban járó titularis forintokkal fizettessenek? E' nem igasság! 

— Ide járul : Hogy a Finantzia megromlása, — melynek következése 
a Váltó Cédulák betsének tsökkenéseis, — a Frantzia Háborúk mun
kája : azokat pedig Magyar Ország nem ellenzetté, — söt rendkívül 
való Subsidiumokkalis, Insurrectiovalis, segítette, — hogy össi Con-
stitutioját meg maraszthassa. Ez igy lévén, igasság vólnaé hogy azt 
a következést eine tűrje? — A mi pedig a második kérdést illeti: 
Mit érünk vélle ha megrendittyük a Monarchia Credi tumát? Saját 
Nemzeti Kereskedésünk elé mózdulásátis hátráltattyuk. — Jobb azon 
lenni, s azt végbe vinni, hogy több pénz jöjjen bé az Országba, s 
kevesebb takarodjék-ki; igy a Népenis lesz segítve, mert leszsz 
miből a valóságos pénzbeli adót letegye, s a Nemzetis erőssedik. 
Tudom én mire tzéloznak a Patriótáitok aval a propositióval, de 
éppen az a baj hogy olyan meszsze tzéloznak, a hová, a töltéshez 
képest, a lövés einem ér. — Osztán: valamint a személyes embe
reknek úgy a Nemzeteknekis vannak irigyjei, a kik előtt nem bátor
ságos a meszszebbi tzélokat elárulni. Ki volna az az elfajult Magyar, 
a. ki ne óhajtaná szivében, hogy az ő Nemzetének hajdoni ditsősége 
helyre á lyon? hogy ne a Magyart igazgassák más Országból, hanem 
.a többit Magyar Országról? De mind ezek Barátom ez úttal elér
hetetlenek. Elébb Lengyel Országnak kell hejre állani. A Magyar 
Nemzet a Mohátsi veszedelemtől fogva mind nyavajog. Gyógyult, de 
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még nem jött meg az ereje, — arra kell hát ezúttal minden 
igyekezetét, — és tsupán arra, •— fordítni, hogy az ereje meg jöj-
jen, — s eztis lassanként, nem egyszeriben, kell munkálni. Én 
azokkal a nagy Politicusokkal a kik a Tü Országotokban vannak, 
nem mérkezem, — de magamban tsak azt gondolom, hogy elég 
lenne ezúttal a Magyar Nemzet jövendőbeli Nagyságának az ágyát 
megvetni. Elég volna l -o azt végbe vinni hogy ezentúl minden 3dik 
esztendőben múlhatatlanul Ország Gyűlése legyen, és az Exeeutiva 
a Legislativába ne involállyon. 2-o Hogy a Só ára lejebb szállitassék. 
3-a Hogy a borral való Gommerciumnak az úttya északfelé, a Har-
mintzadnak leszálitásával, meg könyebbittessék. 4-o Hogy a Magyar 
Nyelvnek közönségessé tételére, a köznépnek pedig proportionalis 
Culturájára, Falusi Triviális és Városi Reális Oskolák állitassanak, 
s ezekre fundus alkottassék; 5-o Hogy a Magyar Tudományos Aca-
demia felálitassék. 6-o Hogy az 1808beli Vlldik Articulus telyesitésbe 
vétessék. 7-o Hogy a köznépnek anyi béfojás engedtessék az Ország 
dolgaiba, a menyit bátorságoson lehet engedni, t. i. hogy minden 
falu küldhessen a Vármegyéjének Választó Gyűléseire egy egy Köve
tet, — egyéb tárgyok elhatározása a Nemességnél maradván. 8-o 
Hogy a Nemesség a henyélésből ki emeltessék, s permanens Insur-
reetio, vagyis Nemesi Seregek, Capitulatio szerént, alkottassanak, 
melyek a Katonai gyakorlásokban és fenyítékben békesség idején 
foglalják magoka t ; nehogy a fiaink vagy Onokáink az Organisált 
Muszka Tatároknak és Kozákoknak béresseivé változzanak. — 

Enyit, úgy gondolom, ellehetne érni, — a' többiről pedig a 
következő Diaetákon lehetne tanátskozni. Arrais meglehetne vetni a 
fundamentumot, hogy Erdélynek az Udvari Cancellariája, és a Super-
revisoriuma, a Magyar Országi Cancellariával és Septemviratussal, 
egyesittessék; — s a Magyar Országi Diaetákra Erdély részérölis a. 
Jurisdictiók Követei, és az úgy nevezett Regalisták megjelennyenek, 
mert nádunk Magnasi Status nintsen, de Fő emberek mégis vannak. — 

Azt hallom, aztis feszegették némelyek, hogy a Papi Jószágok 
a' Status jószágai. — Ez édes Barátom veszedelmes állítás, és nemis 
igaz. A Status, vagyis az Organisált Civilis Társaság, (Ország) nem 
Barát Convent, a hói az egyenként való személyek a proprietásról 
le mondottak volna, és a hói senkinek sints sémije, minden a Szer
zetes Házé, — hanem olyan Társaság, a melyet azért alkottak az 
emberek, hogy az a maga egyesültt erejével mindeniknek a proprie-
tássát meg oltalmazza; — de nem hogy elvegye! — Az erőszakos.-
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fejedelmek találták fel azt a költeményes princípiumot, hogy minden 
a Statusé, — azért hogy ők magokat tar tván Statusnak, mindenhez 
hozzá nyúlhassanak, és mindent külömbféle adóval meg terhelhes
senek. A Papi Jószágok, valamint a Nemes ember jószágai, annak 
tulajdoni a ki azokat birja, — aval a külömbséggel hogy a Világi 
Nemes ember a Suceessorát maga magának nemzi, a Papét pedig 
a Király tsinálya. — Nem jó az e' féle princípiumokat bé botsátni. 
— A többi között meghasonlástis okoznak az ilyenek. — 

A mi öreg Vice Praesesünk bé adta a Resignatióját, s tartok: 
tölle, nehogy véletlenül olyan tétessék hejébe a ki nem arra való. — 
Várom további Tudósításodat, és maradok igaz barátod 

Kolosváron. 25-a Febr. 826. 
Cs. M. mpr. 

N. B. Nem egy nap ir tam, hanem megszaggatva. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r. 26. sz.] 
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4594. 

Barkassy Imre — Kazinczynak. 

Különösen tisztelt Tekintetes Fő Tábla Bíró Űr! 

Örömmel nyúltam a' Tekintetes Űrnak nekem szólló leveléhez;: 
de fájlalva olvasám el annak nagy részit, sajnálom a' megtörtént 
kellemetlenséget. Csudálkozom Kapitány H. Űrnak gondolatlanságán, 
őt tar tom leghibásabbnak, K-nét neveletlennek, Lajos fiját esztelen
nek, K. Urat szerentsétlennek, ártatlan leányát legjobban megsérte-
tettnek, mert tudom mint törekszik a' rossz világ betsűletinn, melly 
néki legdrágább, csorbát ejteni. Mentül tovább élek, annál több rossz, 
oldalaik tűnnek élőmbe az embereknek. 

B. bará tom kedvesenn vevé a' tréfát, alázatos köszönetit 's-
tiszteletit teszi érte. 

A' levél véginn való bölts tanát tsát a' Tettes Űrnak alázatosan 
köszönöm, tőlem kitelhetőleg igyekszem annak eleget tenni, mellynek 
követésire különös szükségem is van, mert e' napokba is a' sok ülés 
miat t a' gyomrom baját, 's azután talán a' sebess járás miat t mejjem 
fájdalmát érzem. Egyébiránt ezeket, ha ugyan jól elértettem, a' Tettes 
Űr által vett értelembe jobban meg fogom tanúihatni Bétsbe l aka -
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som ideje alatt, hova Diéta végivel fogok menni, ha a' Bátyám 
engedi, 's környűlállásaim változást nem parantsolnak. A' Tettes 
Urat is alázatosan megkérem, méltóztassék erántam avval a' kegyes
séggel viseltetni, hogy Bátyám ebbe megedjezzen, reábírni. — A' Bétsi 
lakásra így készült meg ú t a m : Szerentsém lévén Tek. Szabó János 
B. Vayak volt Nevelójöknek közbenvetése által, Udvari Ágens Tettes 
Udvarnoky Lajos Úrnak bővebb ösmerettségébe jutnom, megkértem 
befogadtatásom i rán t : előbb megígérte, utóbb bizonyossá tett, hogy 
Diéta után fel fog válalni, nagy kegyességgel viseltetik erántam. 
A ' hozzá menetelbe fő czélom az : hogy széles ösmerettsége lévén, 
tsak inkább fog rajtam segíthetni, a' mi természetibe van. A' Szűts 
Úrhoz való menetelem leginkább ezen múlt el, mer t a' mennyibe 
Istenbe boldogult édes Atyám ezt akarta, bizonyosan hozzá mentem 
volna, de hihető, hogy ezt tsak azért akar ta szegény atyám, mivel 
sem őt, sem mást nem esmért. — Ezen kinyilatkoztatásra tsak a' 
Tekintetes Úr kegyességébe vetett bizodalmam bátorított. — Erre 
nézve bátor vagyok a' Tekintetes Urat a' tanáts-adásra megkérni. 

Már Zemplénbe eddig tudva lessz V. Cancellarius Szögyényi 
Ő Ngának, Borsodi Fő Ispán Klobusitzky Jó'sef Űr Ő Exjának halá
lok. Különös eset, ugyan azon napokba 4 nap alatt 3 Klobusitzkyak 
haltak meg, edj N. Váradi Kanonok, más edj Kir . Tanátsos, 3ik a' 
F ő Ispány. Helyette Septemvir Péchy Imre Ő Ngát rebesgetik. 

Folyó hónap 8ikán Felséges Asszonyunk', 12ikén Felséges 
Urunk' születésök' napjai nagy pompával ünnepeltettek itt Po'sonyba. 
Bétsbe I ld ikbe tette a 'Fényes Deputatio Udvarlását. Herczeg Koháry 
Fő Cancellarius, H. Metternich, és G. Zichy Ő Excjik adtak táblákat; 
Császári ebéd nem volt. 12dikbe nyertek Audientiát a' Deputatio 
tagjai. A' mint fülheggyel hallani, többnyire megfeddettettek. Mélt. 
Vay Úr nem igen nagyon, tsak ezt mondta a' Felség : Ich weissz 
dasz Sie sind von allén der Aufwiegler. Eggy óráig 's tíz minutáig 
beszélt vele más egyéb dolgokról, miről, nem tudhatom. A' Tren-
-ehéni Követet, Borsitzkyt megkérdezte, hogy az Instructiója kitől 
van 's azt mondta néki : Sie sind ein tollkühner Vertheidiger der 
rebellischen Principien Ihres undankbaren Ober-Gespans. 'S ezt 
értésire adván, kiküldte. Somsits Pongrátz Somogyi Követet szinte 
igen érzékenyen megfeddette, 's szemére hányta, hogy az Ürményi 
famíliába, mellyel Ő atyafias, másforma emberek voltak. A' mint 
mondják, 's hihető is, ezek azért kaptak legtöbbet, mivel az elsőbb 
edj Országos Ülésbe azt mondta, hogy a' papi jószágok a' Statuséi, 
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ezt a' második secundálta. G. Illésházy Ő Exja is a' mint hallani, 
nem jó oldalról lévén lefestve, ahoz szabott módon tractáltatott . 
Szegedy Ferentz Szálai Követ ezt jó eleve megjövendölte 's magának 
Bilietje lévén, még is haza jött Po'sonyba a 1 nélkül hogy Audientiára 
ment volna. Ezt tette G. Széchényi István is. Szembetűnő dolog 
hogy ezen Deputatiónak tagjai mind a' két Tábláról az Oppositions-
partey volt eggyet kettőt kivéve. — Majd el is felejtem ide tenni 
hogy Szerentsyt az Unghvári Követet megditsérte a' felség 's evvel 
ditsekedett is. •— 

A' Diéta végi valamint sikere is bizonytalan, egyebet alig ha 
meg fognak adni a' tudós társaság felállításánál. A' Fő Rendek 
Tábláján előjővén ez a' kérdés, a' Pr ímás Ő Hsége előadván, hogy 
a' mennyibe ezen társaságnak az erkölts 's vallás meggyökerezteté
sére gondjának kell lenni; annyit ajánlott a' miből két derék Pap 
el fog élni. Ez az ajánlás alkalmasint hasonló azon beszédjéhez, 
mellyet a' Diéta el éjin tartott 's benne ezt mondja: Habetis Pr i -
matem. — A' bátyámnál ez meg van az Diétái Acták közt, vala
mikor méltóztassék megtekinteni a' Tettes Úr, hogy ha még nem 
olvasta volna. 

Ma volt a' requiemje Borsodi Fő Ispán Klobusitzky Ő Exjának, 
a' két Ö—s, A—sy a' szokás szerint könyvből, Cz—kJ Ő Exja tsak 
a' nélkül de igen nagyon imádkoztak. 

Ezeknek alázatos jelentése mellett magamat a' Tettes Űr nagy 
kegyességibe ajánlott buzgó mély tisztelettel marad tam 

A' Tekintetes Űrnak 
Po'sony Febr. 18dikán 826ba 

alázatos szolgája 
B. 1. mpr. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : Jogt. 4r. Orsz. gyűl. 7. sz.] 

4595. 

Comáromy Istvánná Bárezay Borbála — Kazinczynak. 

Különös tiszteletemmel való 
Drága Kedves Uram Bátyám! 

Éppen most veszem az Uramnak 12dik Febr. irott levelét 
melybe irja, hogy Kedves Uram Bátyámnak alázatos tiszteletének 
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jelentése mellet, e' következendőket irjam meg, mellyet én igy 
szőrül szóra le irok: Az Ország több főbb Sérelmeinek a' többiek 
előtt való Eö Felsége elébe adása meg állapíttatván, azok közé tették 
a' Vármegyék Követei azt is, hogy Eö Felsége a' B. Catholikus 
Atyákat el tiltotta, hogy Protestáns Tanítókat a' Gyermekeikhez ne 
vehessenek, valamint még 1806k Esztendőben azt is, hogy R. Catho-
likusok a' mi Oskoláinkba ne járhassanak, úgy azt is, hogy a' Pro
testáns Ifjak Külső Academiákra, a' holott számokra sok Fundatiók 
is vágynak, ne mehessenek. Ezen Tárgy a' Kerületbéli Tanátskozá-
sokból az Országos Ülésbe kerülvén, ezt a' Papság nagy meg illető-
déssel hallotta, 's ellene egész Predicatiókat tartott, 's protestatiót 
tett. Ezen dolog két Sessióba vittattatott, gyönyörűség volt nézni, 
mely egyenes lélekkel védelmezték magok a' R. Catholikus Követek 
eleitől fogva e' Tárgyat, a' nélkül hogy ebbe tsak egy Protestáns 
Követ is szóllot volna. Végre ez meg is állapíttatott. Innen ment 
ezen dolog a' Mágnások Táblájára. Ott a' Pr ímás 's több Püspökök 
ismét peroráltak ellene, sőt a' Pr imás illy ki jelentéssel: hogy a' 
Római Anyaszentegyházon soha nagyobb seb nem esett ennél, mint 
hogy illyen dolgot magok a' Pápisták kívántak, 's feszegettek. A' Stá
tusok Táblájára ezen Tárgyra nézve való észre vételét a' Mágnások 
Táblája által küldvén, még az elő nem vétetet t ; de még a' Stá tu
soknak ebbűl egy szép Ülések lessz, és azok az igazságtól bizonyosan 
el nem fognak állani, mert itt igen jó emberek vágynak. Nem is 
volt több tsak Vitéz a' ki a' Papok mellet szóllott volna, de ő rá 
ezen a' Diaetán igen igen rosz idő jár, mert nagy bajjal jut ahhoz 
is hogy tsak meg halgassák is. — 

A' végképpen való haza jövetelről tsak ugyan letett az Uram, 
de Jósef napkor haza jön, és egy beísületes Vacatiót fog magának 
tsinálni, hogy leg alább három hetet köztünk tölthessen. Örömest 
van ottan az Uram igen, mer t néki ott igen jó dolga van, tsak 
hogy igen érzi, hogy háza népétől messze van. Ha tsak ugyan sok 
Követ Társai, kikkel ott szorossabb Barátságban van, változni fog
nak, úgy őtet sem tartya ott meg senki madzagon sem; már eddig 
is mentek onnan el Követek, de ollyanok a' mint irja, hogy miat ta 
a' Hórebb hegyén is túl mehetnek ; vágynak sok ollyanok is, a' kik 
már jár tak haza és jó formán ki is mulatták magokat. A' bömbö-
lőnek írójára azt irja, hogy ő miólta ott van, haragot sem esmér, 
de hogy több Társaival eggyütt néha a' mint a' szükség kívánta, 
egy kis tűzzel is hartzoltak ; az nem volt hiba, sőt ha azt nem 
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tették volna, az lett volna bömbölő hiba. Tűz nélkül a' Katona nem 
hartzolhat, ott is tűz nélkül a' Haza védelem nélkül maradna. Azért 
azt önként is megvallani nem szégyenli, mert valamint oda Hazája 
iránt viseltető érzékenységgel ment, úgy Isten segedelmével vissza 
is akar azzal térni. 

A' Császár születése napján, 6 órakor reggel 101 ágyú lövés 
költötte fel az aluvókat. 

A' három Hübnert alázatos köszönettel küldöm vissza. Én még 
a' beszédbe is azt az embert szeretem halgatni, a' ki a' dolognak 
velejét beszélli, a' hosszas el maradhatókról halgát ; úgy a' Könyvben 
is a' rövideden való elő adásút betsülöm. 

A' midőn a' Náni alázatos tiszteletét magaméhoz kaptsolnám, 
változhatatlanúl vagyok 

Kedves Uram Bátyámnak 
Mikóházán 21dik Febr. 1826. 

alázatos szolgálója 
Bártzay Borbálampr. 

Ezt a' levelet még tegnap meg ir tam, de mig el végeztem, 
késő volt küldeni. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : Jogt. 4r. Orsz. gyűl. 7. sz.] 

4596. 

Guzmics Izidor — Kazinczynak. 

1826. Febr. 26Ü.1 

Kazinczy Ferencznek Guzmics Iszidór 
szíves tiszteletét. 

Igen, kedves barátom, te engem megvárakoztatál, 's várakoz
nom még olly tűrhetetlen nem volt, mint épen most. De én annak 
a barátnak, ki atyai szeretetből, gondoskodásból exegeta, szent tör
ténet fejtegető lön, ezt a kis bosszontást nem csak megbocsátani 
tudom, hanem még meg is köszönni. Valóban a legszebb, a leg
szentebb foglalatosság volt az, melly engem hátra té te te t t ; 's én 

1 Kazinczy F. jegyzete. 
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annak, mi illyen, igen szeretek hátrálni. Benned valódi patriarchát 
kell tisztelnem, ki famíliájának közepette atya, tanító, pap, egy
szersmind, '$ példád azt ohajtatja velem, hogy bár minden atya ezt 
tenné ; a vallást, életünk legboldogítóbb kincsét, maga ébresztgetné, 
intézné, erősítené magzatinak előtte megnyílt bizodalmas szíveikben. 
Az atyai 's anyai nevelés a legtermészetesb, a leghathatósb. De két
ségen kívül az atyáknak mind Kazinczyaknak 's az anyáknak mind 
Sophieknek kéne lenniek ! — Élőbeszédedről mit mondjak egyebet, 
mint hogy milly gyönyörű, olly igaz is. Mint tévesztenek utat azok, 
kik a vallási nevelést azon korra halaszták, hol az ifjú már minden 
egyéb ismeretekben jár tas (philosophus !) mellyektől fogva azt megbírál
hassa a hideg ész thrónja előtt! Mintha nem épen a religio volna 
természetünk első szüksége ! mintha a természet, mellynek mindenek 
előtt nyilik-meg a fiatal szív, nem mindenek előtt sejtetne velünk 
Istent, még minekelőtte akár erről, akár arról rendszeresen elmél
kedni t u d u n k ! S hányszor nem romlik-meg a fiatal szív hideg 
eszének vezérlése alatt, hogy osztán semmi szépnek, semmi szent
nek érzésére fel ne gyúljon! Mindég megeggyeztem én abban teveled, 
hogy a religio szívünk dolga; csak azt adám hozzá, hogy eszünké 
is egyszersmind : de valóban a hideg észt, ezt a mindent feszegetőt, 
's azért töbnyire pusztítót, nem értet tem ; 's akkor nem is gyermek
nevelésről, nem is eggyes ember religiójáról volt közttünk szó. — 
Áldás reád édes barátom ezen szép tet tedért ; áldás a gondos anyára, 's 
e szép gond alatt serdülő magzatokra ; azon Istentől, kin gyönyörű 
beszédedet kezded, 's olly szívesen kezded. 

Nevelésről tévén szót, meg nem állhatom, hogy a Diétán e 
tárgyról eddig ejtett beszédekről gondolatimat barátságos kebledbe 
ki ne öntsem. Tagadhatatlan, hogy a nevelésre fő gondját illik vetni 
a kormánynak ; csak az által remélhet jó polgárokat, 's azért bol
dogokat is. A közneveléshez tehát tagadhatat lan jussa van a törvény 
hatalomnak. Engedj felsóhajtanom itt, vajha egy vallásúak, vajha 
egy nyelvűek volnánk, mi szegény magyarok! — Azt kívánák a 
Statusok, hogy a Felség húzná vissza tilalmát a protest. tanítók ellen 
kath. részen. Azt kívánák ismét, hogy a protest. ifjúságnak adassék 
vissza a szabadság kimehetni a külföldre tanulás végett. Mért az 
elsőre nézve nem kerék inkább, hogy a házi, különöző nevelés egé
szen tiltassék-el ? Legalább, ha valóban az a nemzeti tűz éleszti 
Nagyjaink szíveiket, melly minden szavokból kilobog, ezt kellé külö
nösen kérniek. Ha elfajult Nagyjaink gyermekeiknek újra születniek, 
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nemzetesedniek kell, ezt csak a közönséges nevelés által vihetni 
legbizonyosabban véghez. Az a külön nevelt ifjú Gróf ismeri e egy
korú polgár-társait ? Megtanulta e őket beesülni ? Észrevette e, hogy 
erkölcsi tekintetben mennyen [!] vannak felette, kiket most kevélyen 
vet-meg fényes köréből letekintvén az alacsonyabb születésüekre ? 
Nem fogja e ez egész életében szégyelleni azok közzé elegyedni, 
kiktől mindég szorgalmatosan távoztatva különözött? S ha szabad 
neki protest. tanítót adni, szabad lesz kétség kívül külföldit is adni, 
mint ez eddig történt közönségesen. S nemde ez az, mi ellen annyan 
emeltük már szavunkat és tol lúnkat? De a már közönséges kath. 
nevelők csupa barátok ! ezt hallom egy sem jó deák, sem jó magyar 
nyelvű Gróftól mondatni. Hiszen nem nagy ideje, hogy épen ezeket 
kívánta a haza. S az e ma a barát is, mi a közép századokban 
vol t? De erről nem akarok sokat, ne talán Gic. pro domo szóltjon 
belőlem. A nevelés tárgyait, módját határozza-meg a kormány; 
legyen meg az illendő felvigyázás; s csak alkalmatos tagok rendel
tessenek a tanító székekre : legyenek aztán ezek fekete, fejér, kék 
köntösüek, ugy hiszem a foganat egy lesz. Ten magadra hagyom 
elgondolni, ha a szerzetes, különben tiszta fejű, 's szívű férfiú n e m 
alkalmatosb e a köznevelésre, tanításra, mint a sokfelé szórt gondú 
világi. — Hogy eddig a köztanítás várakozásunknak nem épen felelt-
meg, közelebbi okát magában a systémában kell keresnünk, 
mellyet főbb tekintet sanctionált. Ugyan mond-meg nekem, nem 
téved e el a még gyenge nevendéknek fejleni indult eszecskéje abban 
a sok dirib-darak különfélű [!] tárgyú dolgoknak tanulásokban, 
mellyeket sem a tanítónak igazán kifejteni, sem a gyermeknek 
elgondolva tanulni nincs elegendő ideje, tehetsége ? 'S mind ezt töb-
nyire latán nyelven, Írásból (könyv igen kevéshez van, nem is lehet 
a nagy dolgot ugy összehúzva kidolgozni, hogy becsületet valljon 
vele a szerző) egyedül a latán nyelv kedvéér t ! Mért a dolgot nem 
bizzák hosszabb tapasztalásü taní tókra? Mért sanctionálnak olly 
könyveket (Grigely, Verseghy!) mellyekben a dolog csupa zavar ? 
Legyen helyes systéma ; szabassanak a tárgyak a nevendékség ere
jéhez ; legyen gondos felvigyázás a tanítókra (de ne három négy 
felül is, hogy a szegény tanító azt se tudja, kinek engedjen, kitől 
tartson !), a foganat nem fog elmaradni. — Sugj te valami jót a 
lelkes Grófnak, Desseöfinek ; ki maga is elég szép tapasztalásü e 
tárgyban. Mért nem állítathatnék fel egy tudós társaság, az iskolák, 
és tudományok elintézésekre, hogy a sokra figyelmező Helytartó 
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tanács mentetnék-fel ez alól a tereh alól. — A külföldre menetel, 
Is az ott tanulás sem eggyez-meg a nemzetiséggel. Mért inkább nem 
kerék protest. hazánkfijai, hogy részekre a hazában állítassék Akadé
mia, legalább theologiai; mert a philoszophiát, törvényt, medicát sat. 
nem látom, mért eggyütt nem tanulhatnák a katholikusokkal. Állí
tassék eggy közönséges Akadémiai Könyvtár, 's legyen olly fundusa, 
.hogy az idegen nevezetesb szülemények megszereztethessenek. Tapasz
talás végett, végezvén honn tanulásait, utazzon-ki, kitől telik. Valóban 
ez a kívánság előttem igen gyanús, 's azt érezteti velem, hogy protest. 
hazánkfijai előtt még most is kedvesb a protest. külföld, mint a 
kath.-protest. honnföld. — Nem sóhajtanál e fel velem te is barátom., 
hogy bár egy volna á nemzet religiója? Bé könnyű volna igy a 
köznevelésről végzeni ! bé sokkal könnyebb a végzést tellyesíteni ! 
D e mikor a legjobbat el nem érhetjük, tegyük a jobbat. 

Vedd röviden türhetetlenségem okát. Pindar eggyik éneke a 
szebbek közzül, ha van valami nem szebbje Pindarnak, általad for
dítva. Ugy fogadtam ezt, mintha egyedül kedvemért fordítottad volna. 
Sok szépet fogtam én akkor neked róla Írhatni, ha nem várakoz-
tatál . Most már sokat feledtem; de «a legédesb kínú anyafáj
dalmat* nem feledém. Köszönöm a máglyát (Fabcsicsnál asztag-
fák!) 's most a két végszélt. Mennyiszer érzem már ennek is, annak 
i s szükségét! — Élj szerencsésen a tiéiddel ! Pannonhalmán Febr. 
26d. 1826. 

[Eredetije a sz. Benedek-rend pannonhalmi könyvtárában.] 

4597. 

Kazinczy — Cserey Miklósnak. 

Tisztelt kedves barátom, 

Eggy halottaiból feltámadott embernek meg fogsz engedni, ha 
•ez úttal igen rövid lesz. — Tegnap érkezének leveleink, nekem is, 
másoknak is, Pozsonyból, nem Követinktől, de olly hiteles kútfőkből, 
mintha tőlök jönne a' hír. 

A' gratulálni felküldött Követek közzül sokan biliéteket kapá
nak, hogy Ő Fels. vélek eggyenként akarna szóllani. Első vala Gróf 
Illésházy. Ez keményen megfeddetett, maga nem tudatja mi mon
dato t t nek i : de könnyű hozzá vetni onnan, a' mit Trenesin Vár-
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megyének V. Ispánja, Követje Borsiczky hallott. Ennek ezt monda 
Ú Felsége : S i e s i n d e i n t o l l k ü h n e r V e r t h e i d i g e r d e r 
r e b e l l i s c h e n G r u n d s á t z e I h r e s u n d a n k b a r e n O b e r -
g e s p a n n s . — Gróf Dezsőffy sírva jött-ki Ő Felségétől, a' mint 
ugyan én hiszem, ellágyúlásból sírt inkább, mint a' megfeddés miatt, 
mer t hiszen az ő módja szelíd és mindég kedves. — Sehmideggnek 
szemére vala vetve, hogy Zemplény a' Kir. Gommissáriusok eránt tiszte
letlenül viselé magát. Ti kemény Királyt érdemletek, nem olly kegyest 
mint én vagyok. — Vay Ábrahám e' szókkal fogadtatott: Ich weiss, 
dass Sie der Aufwiegler aller Übrigen sind. Azonban Ő Felsége kegyes 
vala Vayval 70, az az h e t v e n minutáig szóllani. — Somsics 
Pongrácz Somogy Vármegyei Követet arra emlékezteté Ö Felsége, 
hogy az ő vérsége, az Ürményi ház, nem illyen embereket adott 
mint ő. — Szegedi Ferencz Szála Vármegyei Követ és Gróf Széchényi 
István Kapitány, mihelytt a' gratuláló Audientziának vége vala, sze
kérre űlének, 's vissza tértek Pozsonyba. — Szerencsy István Ungvári 
Követ és Fő Nótárius gyetlen eggy, az egész gratuláló 

Deputatióban, a' kit Ő Fels. megdicsérni méltóztatott. — Levele
zőink úgy írják, hogy Péchy Imre Septemvir (eggykor Bihari Vice 
Ispán) reményt nyújt magának, hogy Borsodi Fő Ispánnak fog kine
veztetni. 

Gróf Zichy kimondá, hogy sem a' só' sem az adó' leszállítása 
felől ne álmodozzunk. Az Isten enyhítse meg a' dolgokat, és engedje 
hogy Király és Ország a' legszebb eggyességben rekeszthessék-be a' 
Diétát. Jaj ott az Országnak, a' hol a' Fejedelem megbántva érzi 
magát. 'S minek az ? mi jót szülhet az ? 

Gróf Rhédey Lajosnak a' leánya Rhédey Józsefhez copulálta-
tott Január . 5d. Ez Lajosnak közel rokona, talán nagyatyja volt eggy 
testvér az én anyám nagyanyjával. Az ifjú Nemes, és Kálvinista. 
A' leány Pápista 's a' Lajos leánya, de nem feleségtől. Nevelése, 
areza, termete igen szép, úgy mondja minden. 

Én Febr. 19d. forró hidegbe akarék esni. Ismertem a' közelítő 
nyavalya symptomájit, 's hirtelen elejét vevém. Életben marad tam 
tehát , de képzelhetetlenűl el vagyok gyengülve, kivált hogy hozzá 
eggy veszedelmes köhögés is járult, de a' mellyből derekasan kiver
gődtem. Itt jó Patikánk, 's igen jó Orvosaink vannak. — Élj szeren
csésen, tisztelt barátom. Ha Gróf Kornis Mihályt látod, add által 
neki szíves tiszteletemet. 

Üjhely, Febr. 28d. 1826. 
Kazinczy F. levelezése. XIX. 35 
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Illésházynak az minden vétke, a' mint hallom, hogy az Imputát iót 
a' Második Tábla értelmében kívánta. — Erről folyván a' szó az 
első Táblánál, 's a' kívánságot ellenzvén a' Clérus, Herczeg Batthyáni 
a' Pr ímásra meresztette második úját (index) 's végig vonta a ' 
Cléruson, e' szókkal : Domini Theologi male defendunt Causam. 
Scriptum enim es t : Non remit tetur peecatum, donec resti tutüm fuerit 
ablatum. 'S ezzel leült. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 43. sz.] 

4598. 

Kazinczy — Dulházy Mihálynak. 

Martz. 4d. 1826. 1 

Édes barátom, Itt küldök valamit a' Minerva számára. Nem 
mondhatom én, mennyire örvendek a' Minerva szerencsésen válasz
tott darabjainak. De az Istenért el ne rontsák az Urak a' megszer
zett becsűletet a' Perecsenyi mázolásainak felvétele által. Bárány 
Ágostont megkértem levelem által, hogy Minervának készítse a' 
Pázmány életét. Közelít az idő hogy adósságomat is küldöm, nem 
csak valami kis érdemű dolgozást. 

A' három Hébét íme küldöm vissza. Ezek velem vannak, Jenisch 
és Pyrker Széphalmon. Ha ezeken kivül van még valami a' Czédu-
lákban, kérem az Urat, tudassa velem, hogy semmi se maradjon 
nálam. Én most lábbadozom eggy halálos nyavalyából, 's mind egés-
ségem mind a' rettenetes sár, eltiltanak attól hogy Széphalomra 
kimehessek. Éljen az Ur szerencsésen, édes barátom, tisztelje nevem
ben kedves élete' boldogítóját, régen nem lát tam az Urat és az 
Asszonyt, 's szívesen sajnálnám, ha betegeskednék, 's higyje hogy 
én sem barátságtalan, sem hálátalan lenni nem tudok, lenni nem 
akarok. 

Németh Űrnak az a' dühösségéről ismeretes Esperestje meg 
van ütve a' guta által. Sokat emlegetem Németh Urat B. Vay és 

' 1826—57. Kazinczy Fer. Ur levele. Martz. 4ikéró'l. 1826. — Dulházy M. 
jegyzete. 
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Szabó Károly Urakkal. Ennek a' dölyfös Papnak eggy nevezetes 
összekapása volt a' szent székben Fáy Ferencz Úrra l ; ez el nem 
felejté magát, de lecsapott a' füle mellett, a' mint amaz érdemiet te . 1 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 5. sz.] 

4599. 

Barkassy Imre — Kazinczynak. 

Különösen tisztelt Tekintetes Fő Tábla Bíró Űr ! 

Tsak hamar eggy más után érkezett két rendbeli betses levelei 
, a' Tettes Űrnak nevelték örömemet, mellyekért alázatos tisztele[te]m 

's köszönetem megújítása mellett alázatosan jelentem : 
Hogy az Eperjesi Követ sem ki nem vettetett a' Játszó szobából, 

sem meg nem botoztatott, a' mint ezt az ollyaktól, kik vele több
ször vannak, hitelesen tudom, minthogy magam ritkán látom. Kár
tyázni főbb foglalatossága a' törvény-hozásba avvatkozásnál; i t tas is 
gyakran szokott lenni; arczúlatja e' napokba is öszve lévén hasadozva 
a' nagy eséstől, ki nem járhatott . Visszahívattatása felől semmit sem 
hallottam. — Budafalvi Bors Sámuel a' Nádor Ö Hgétől a' Bjaykor] 
Űr esete után személlyes parantsolatot veve eggy néhány napi it t 
mulatása után való eltávozása i r á n t ; a' ha tár nap közelgetése felé 
engedelmet kért Ö Hgétől az itt mulathatásra, 's nyervén, mai napig 
is itt van. — Még a' minapába lévén szó az Imputatióról a' Mágná
sok Tábláján, a' magyarok előtt külömben nem igen kedves Zichyek 
fajjából való Zichy Károly volt az a' ki a' vallásból vétethető erős
ségnél fogva is szükségesnek vélte az Imputatiót, azt mondván: 
Non remittetur peccatum, donec resti tuatur ablatum. A' Domini 
Theologi male defendunt causam, scriptum est enim-et oda nem 
értvén. — Semmi hivatalba sints, azért beszéli így. 

1 NB. A' Sommá egyhatod része, mellyet a' Nemzeti Társaság fundusa öregbíté
sére kellene esztendó'nkint fordítani, tenne az első esztendőben 3217 f. 40 xrt. C. p. 

Az első esztendei szükséges kiadás 22,517 f. 40 xrt. C. p. 3217 f. 40 
3217 f. 40 
3217 f. 40 
3217 f. 40 
3217 f. 40 

19306 — Dulházy M. 
jegyzete. 

35* 
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A' B[aykor] Űrnak szólló levelet, itt nem lévén már szeren-
tsétlen esetitó'l óta, utánna utasitám Bétsbe. Sz. Bíró Kozma Űr azt 
javallta, hogy ne küldjem el, mert há t ha valami jó talál benne 
lenni, 's ő f osszat tsinál belőle — később nem bánta azt, 's a' 
levelet el is küldtem. Csak arra kéri alázatosan a' Tettes Urat, hogy 
azt az egész világ előtt rossz embert levelére ne érdemesíttse. — 
Mélt. Vay Úrnak nem régibe írt levelet s azon Juris publiei kérdést 
feszegeti benne, ha van é jussa valakinek őtet Magyar Országba 
megszóllítani, 's azt kívánni tőle, hogy jegyzéseit megmutassa, 's azt 
erővel elvenni akarni. — Magam is olvastam a' levelet, mert engem 
is érdeklett. Sopánkodva panaszkodik abba, hogy hazafijai bántják, 
's nevezetesen Megyéjebeliek, megnevez engem hogy látott czibál-
tatásakor, pedig én már csak az utoljára értem hozzá, haza felé 
indulásomból. — A' Po'sonyi Újságok nem sokak : 

E' napokba érkeze meg Bars Vármegyének a' Nádor Ö Hsége 
hivatalos levele következésében az adó beszedése módja felől tet t 
felírása, mellyből világos, hogy a' Fő Ispán G. Keglevich János külde 
oda katonákat exequálni, már a' Diéta folyamatja alatt. Borzasztók 
rendelései : A' Férjfiak kalodába szoríttattak, a' szoptatós Anyák 
csecsemőjiktől külön választva pinczékbe, ólakba zárattat tak, míg 
azok a' kaloda szorítása, ezek a' mejjekbe szorult tej miat t szeny-
vedt fájdalmaktól, 's kisdedeik éhes sikoltásoktól gyötrettetvén, min
denféle ajánlásokra kötelezték magokat, 's ennek következésében házi 
bútoraikat, marhájikat elvesztegetni, saját természtésbeli, vagy a' 
soványabb helyekenn kész pénzenn télre beszerzett gabonájikat elpré
dálni kényteleníttettek. — A' katonák tar tása 2991 Rf. 30 xrokba 
került az adózóknak. — Több egész, mintegy 47, és fél 12 — telkek 
üressen maradtak. — A' Fő Ispán a' maga birtokába, gazdaságos 
Tisztjeivel, Cselédivel vitte végbe az executiót. 'S ez a' Magyar Tör
vényhozó Testnek eggyütt léte alatt! — Bétsbe erről mint kitsiny-
ségről, 's nagyítva való előadásról beszélnek, a' véghez vivőt Zichy 
Minister Ipája bíztatja. — Maga külömben tar t a' dolog kimenetedtől. 

Tegnap 2dikba lármás Országos Ülés volt. A' velitesekről lévén 
szó, sokan tetemes sérelemnek tár ták azoknak felállíttatásokat. 
Mo'sony Vármegye Követje Némelhszeghy azt mond ta : veszedelembe 
lévén akkor hazánk is, midőn a' gyenge Ausztriai seregek a' Bajnán 
innen visszaverettettek, szükség volt a' segíttségre, annyival inkább, 
mivel a' salus publica suprema lex. Ennek némellyek ellent mond
tak, mint Comáromy. — Ez még semmi nagy megindulást nem tett 
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— később a' Szerémi Követ Par'setich a' N-szeghy vélekedéséhez 
állt, mivel úgymond, utasításomba semmi világos ez ellen nints, 
azonba tudom hogy megbízójim a' veliteseket, látván a' haza védel
mének szükségét, önként adták meg, ismételvén eggyszer'smind a' 
salus publica suprema lex-et is. — Erre B. Prényi a' Bereghi Követ 
világosan kinyilatkoztatta, hogy azt a' princípiumot elfogadni tsak 
eggy Monarchiába, de eggy Constitutionalis Országba nem lehet, 
mert itt a törvénnyel meg kell eggyezni mindennek, a' velitesek 
felállítása' módja pedig avval ellenkezik — ellentmondását a' Diariumba 
betétetni kívánta. Kettőt há rma t kivéve mind felugráltak, 's meg-
eggyező vélekedéseiket kinyilatkoztaták, még a' papság is felállott. 
A' Szerémi Követ menteni avval akará magát, hogy ezt a' Felség 
resolutiójába is mondja. — Erre Nagy Pál azt felelte: a' Követ Urak 
mentségeikkel megelégedve nem vagyunk, hanem húzzák vissza sza-
vokat, (minden kérelem forma nélkül esett a' nagy tűzbe) olly reso-
lutióra, mellyet a' Felség maga is revocál, provocálni nem lehet — 
a' 9dik Novemberit érté. — Továbbá, a' Török elfoglalta Buda várát, 
még is törvényesen tanakodtak az oltalomról, miért ne tör ténhetet t 
volna az meg most is. — Personalis Ő Nsga előülői hangon azt 
adta értésire a' Sopronyi Követnek, hogy arra nints jussa eggyik 
követnek, hogy a' másikat vélekedése visszahúzására intse. N. P. fel
pattant, szóllni akart, de G. Dessewffy feleié érte a z t : hogy midőn 
közönséges meg nem elégedéssel vesznek valamit a' Bendek, mindég 
van jussa eggy Követnek arra, hogy az egész nevébe a' másikat a' 
vélekedése vissza húzására megszóllíttsa. A' dolog voksra ment, 
győztek a' hazafiak. — A' Krassói Követ Consiliarius Jakabffy is 
N-szeghyvel tartott , de társa Petrovieh utánna nyomon felállt 's 
kinyilatkoztatá hogy Collegájával ellenkező vélekedésbe van. Az első
nek változott a' színe szemlátomást. 

A' Duna jege 25 Febr-ba reggeli 8 óra tájon nagy retsegés 
közt indúla meg, te temes károkat tett, vize megáradt, a' város alsóbb 
részibe csónakonn hurczoltak ki a' házakból holmit. 

B — jó bará tom alázatos tiszteletihez magamét csatolván, a' 
Tettes Úr nagy kegyességibe ajánlott ma rad t am a' 'fettes Űrnak 

Po'sony Martius 4d. 826. 
tisztelő alázatos szolgája 

B. I. mpr. 
U. I. Az Abaúji Második Követ a' jövő héten indul Mikóháza 

felé. Kazinczy Jó'sinak már otthon lesz Prókátori Diplomája. 
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Ultra Constitu-
tionales 

Opposltionalistae Rogalistae Ultra Rogalistae 
Centrum seu 

sic dieti Neutra-
quistae 

Göttus Borsod 
— Soprony 
— Szabolcs 
— Szepes 

Hi nova Jura 
querunt. 

Paulus NagySop-
roniensis, omni-
um acerbissimus 
in quemvis effre-
natt. invehitur. 

Ragály Borsodi-
ensis. Altér Bru-
tus, servitutem 

odit, multo magis 
Impérium —Bre-

vis, sed fortis. 
Balogh. Barsien-
sis 1 

multa ex priori-
bus Diaetis in 

rem suam reco-
quit. 

C. Dezsöffy Sza-
boltsiensis, Saty-
ram loquitur con-
tinuo,seribit plus, 
scriptaque légit, 
in Theoria omni-

um primus 
Almási Scepusi-
ensis, imperter-

rite pugnat ser-
mone latino 

contra Personalis 
proposita. 

1 Olvashatatlan 

Gottus Zala 
— Somogy 
— Zemplén 
— GÖmÖr 
— Abaujvár 
— Komárom 
— Nitra 
— Neograd 
— Hont 
— Beregh 
— Heves 
— Szathmár 
— Trentsin 
— Vas 
— Ungvár 
— Bihar 
Solum Exeeutivam 

potestatem arctioribus 
limitibus constrin-

gere volunt. 
B. Prínyi Sigismun-

dus Beregiensis, 
Juditio prudentissi-

mus, loquitur ad rem, 
et nullo ducitur prae-

ter Boni publici 
respectu. 

Vitéz Abaujvariensis, 
vetula confundit 

omnia, claras Ideas 
nunquam habét, nisi 
in eo, quod propositis 
contraria sint addu-

cenda. 
Máriássy Gömörien-
sis, est homo saeculi 
praeteriti, qui nihil 
dare, omnia habere, 
et 'Ministros suspen-

sos cupit. 
Isáak Szathmariensis, 
moderare sed justo 

fusius semper tamen 
cum fundamento et 

vere proponit, 
Babothy Nitriensis, 

rem suam eleganter 
et logice proponit, 
et unice Gommodo 

Patriae ducitur. 
Com. Smidegh Zem-
pliniensis de verbis 

quantumvis. 
Com. Csáki Scepusi-
ensis, bonus Christi-

anus, sed malus 
latinus. 

CÖttus Fehér 
— Sáros 
— Temes 
— Tolna 
— Esztergom 
— Zólyom 

Nihil 

Szerem 
Verőcze 
Pest 
Pozsony 
Veszprém 
Győr 
novi que

runt, sed antiquis 
firmiter inhae-

rent. 
Barthal Posoni-
ensis sapienter et 
pulchre sed magis 

pro Praeside, 
quam Assessore 

valet. 
Pécsi Pestiensis 
propter incon-

stantiam et arro-
gantiam existi-
matione caret. 
Bezerédy Vez-

primiensis, Vir 
magni Ingenii, 
sedati tempera
menti, loquitur 

breviter et bene. 
Kolosvári Jau-

rinensis, moráli
sát, politisat 
parum tamen 

profért. 

Gottus Árva 
— Baranya 
— Mosony 
— Krassó 
— Torontál 
— Bíkis 

Aliqua ex prae-
habitis etiam 

cederent. 
ZmesJcál Árven-
sis Jure consul-

tus, omnium peri-
culosissimus, per 
Komáromienses 
et Abaujvarien-
ses semel turpe 

depositus. 
Gajdács Bara-
nyaiensis, pro 

aula inperterrite 
agit, deterritus 

per minas revo-
cationis. 

Németszeghy Mo-
sonyiensis, ob 

nanseam quam 
sermones ejus 

generant, omni-
bus odiosus. 

JaTcabffy, Krasso-
ieusis, Gonsiliarii 

partes egregie 
agit. 

Gottus Csanád 
— Bars 
— Turocz 
— Csongrád 
— Marmaros 
— Ugotsa 
— Torna 
— Lipto 
— Arad 

Non scitur, quid 
velint, cum nihil 
adhuc dixerint, 
supponendum 

eos et Rogalistas. 

[Eredetije M. Tud. Akad. könyvtárában: Jogtud. ét. Orsz. gyűl. 7. sz.] 
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4600. 

Gr. Tőrök Józsefné — Kazinczynak. 
Drága Kedves Uram Bátyám! 

A Sogrom Groff Török Jósef Ö Nga nékem a' Kedves Uram 
Báttyám által megküldött Levelének értelméhez képpest, a Közöttünk 
teendő Transactiót a Pászthói Örökségünk iránt az alá irás végett 
megküldötte, a mellyben azt kiványa: hogy 500 Arany vineulum alatt 
a r r a kötelezzük magunkat, hogy azon örökséget átalyában kikeresni 
eggyet értőleg tartozunk, és arra semmi szín alatt auctiót venni egymás 
akaratya nélkül ne légyen egy félnek sem szabadságába. — Én ezen 
köz javunkra czélzó törekedését a Groffnak valamint nagyra betsü-
löm, ugy annak elő mozdítása tekéntetébül kész vagyok azt alá is irni, 
de tsak olly módon hogy az a czélnak sikeresen megfeleljen, a melly 
leg inkább abban áll, hogy a Groff a Per t elkezdeni (mint a kinek 
kezénél vannak a szükséges Documentumok) magára válalja, és mi-
hellyest elkezdődik a Per, azonnal kész leszek alá i rni ; de a nélkül 
nem igen örömest kötném meg a kezemet. — Méltóztasson azért Ked
ves Uram Bátyám is ezt jól fontolóra venni és bölts ítélete szerint 
Reflexióját nékem a magam alkalmaztatása végett tudtomra adni. — 

A Sávolyi Örökségünk iránt megkívántató Plenipotentiát Én 
ugyan bé vallottam (de abban a Személlyes alá Írásomat fent tar
tot tam magamnak) ; amenyiben pedig értésemre esett, hogy Drága 
Kedves Uram Ráttyám részérül a' Groff átalyában meghatalmaztatott , 
a fentebb irt Clausulát kész vagyok Én is kihagyni, de tsak olly 
módon, hogy a mellett ezen eggyességbül hasonló képpen a Groff 
vineulum alatt magára válalja, hogy azt azonnal elő mozdítani 
kiványa, és a Transactio által nyerendő Jószágbul vagy akár pénzbül 
kinek kinek a maga Rátáját minden ki gondolható akadályok nélkül 
azonnal kezéhez fogja ereszteni. — Én mind ezeket addig is még 
egy pár napok alatt eszerint a Groffnak kinyilatkoztatnám, kívántam 
Kedves Uram Bátyámnak tudtára adni, és ezek iránt bölts véleke
dését ki kérni. — a mellyet ezen alkalmatossággal midőn atyafiságos 
bizodalommal ki kérnék, tapasztalt betses atyafiságában ajánlott a 
Méltós. Groffnénak Drága Kedves Ötsém Asszonynak tiszteletemet 
jelentvén, Kedveseivel tsókolván, álhatatosan maradok 

Patak 5-a Martius 1826 . alázatos atyafi szolgálója 
Drága Kedves Uram Bátyámnak Grof Török Jósef özvegye. 1 

1 Csak az aláírás a grófnéé, a többi idegen kéz írása. 
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P. S. Arul sints említés téve a Pásztói Transactióba, hogy h a 
ezen Transaetiót megellőző időben már valamellyik cointeressatus 
Atyafi auctiót felvett vo lna? hogy tartozik é azt azonnal, vagy még 
elébb köz osztályra ereszteni? ha a Groff Ö Nagysága felvett volna, 
ere nézve Kedves Uram Bátyám méltóztasson difficultasát megtenni. 

[Eredetije Becske Bálint birtokában.] 

4601 . 

Kazinczy — Vekey Károlynak. 
Édes barátom, 

Az a' kit az Űr még inkább csudál mint én, mer t gyakrabban 
látván, inkább csudálhatja, az Űrnak négy darab ifjú kerti fát fog 
adni hogy nékem hozza-el. Méltóztassék gonddal lenni rajok, hogy 
gyökereit a' tavaszi szél ki ne szárassza. A' fák emlékeztetni fognak 
mindég, kitől vevém. — 

Az Urat, édes barátom, arra akarják szoktatni, hogy az Asszo
nyokat ne becsülje. A' ki hlyeket lát mint a' mi két barátnénk, a' 
ki a' Homonna' Angyalát ismerheti, a' ki legalább hírből ismeri az 
Őrmezei elhunytakat, 's a' ki az Őrmezei élőt ismeri, ki felől az t 
hiszem, hogy anyja, testvére, 's nevelő barátnéja nem veszték-el 
erejeket nála — azt híjába szédítgetik az illy tanítások. Szerencsétlen 
a' ki elveszte a' maga bizodalmát az asszonyi rényhez. Nem Angya
lok mind, de mind Ördögök e ? : s a' legrosszabb asszony is nem 
jobb e a' legrosszabb férfinál? Én részemről inkább akarok csalva 
lenni mint senkinek nem hinni. 

Ha kinek pénze nincs, okosan teszi ha pénz nélkül nem háza
sodik. Tudná csak az életre-való, hogy nem hal-el 's nem betegese-
dik-el, oh úgy házasodhatnék pénz nélkül is. Minek a' sok pénz 
egyébre mint arra, hogy r a g y o g j u n k ? 'S az. eszes ember csak 
p é n z z e l ragyog e ? 'S hány házasodott pénzzel, 's megbánta ? 
hány a' nélkül, 's nem bánta-meg. De itt is minden a' subjectivi-
tástól függ. Altaljában semmit sem lehet, semmit sem kell jónak 
vagy rossznak m o n d a n i : az a' kérdés, n e k e m mi jobb, pénzért 
asszony — vagy pénzzel az asszony. 

Még van eggy pont, a' mellyről tolatom az Úrral szóllani. — 
Nem ismeri a' dolgokat, a' ki felakad azon hogy Péter nem úgy 
gondolkozik mint Pál, 's Pál mint János. Spinoza Atheusnak néze-
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tett, mert a' Pantheismus körében élt, 's soha tisztább lelkű ember 
még nem volt. Osztán nem áll erősen, a' ki soha nem kételkedett. 
Kételkedjék tehát az Űr is, de vigyázzon magára, hogy paradoxiából 
némelly ideákat meg ne szeressen. Nincs Isten, azt mondja a' kába 
Bölcs; minden magától lett, evolutiók által. Ugyan könyebb e azt 
érteni mint a' mit az emberiség s z í v e s u g a l l a t a után h i szen? 
Az eggyik úgy megfoghatatlan az emberi elmének mint a' bivalynak 
hogy kétszer kettő négy. És még is vagy az evolutiók ideája vagy 
a' t e r e m t é s ' ideája való idea. Minek a' nap kohába tekinteni, 
hanemha azt akarom hogy megvakuljak? Elmélkedjék az Ur, de 
tisztelettel és ne támadja-meg az Istenséget, mint a' Ti tánok; magát 
teszi szerencsétlenné. Tekintse, melly szép színben nézi a' Keresztyén 
Vallást nem a' Bári vagy Szőlőskei Pap, hanem az e s z e s e m b e r . 
Mit mond Cicero az Eleusysi mysteriumokról ? mit tudunk az 
Kgyiptus' Papjainak bölcseségéröl ? — Kérje az Ur a' Schiller Verseit, 
's keresse fel ezt 

D a s B i l d z u S a i s . 

's tudakozza, melly ideák voltak a' Schiller' lelkében midőn azt írta. 
Nekem nem kell a' Vallástalanság, mert az nem vígasztal a' szomo
rúságokban, örömeimet nem szenteli-meg, nem gyámolít a' kísér
tetekben. Igen a' szív' szép Beligiója. 

Maradok szíves barátsággal 
Ujhely Martz. 7d. 1826. 

alázatos szolgája 
Kazinczy Ferenczmpr. 

Eggy valakit kivévén tisztelheti e az Ur azt a' kinek Vallása 
nincs? Én borzadok az egész seregtől. 

Kivűl: á Monsieur Charles de Vékey. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r. 27. sz.] 

4602. 

Kazinczy — Kis Jánosnak. 

Ujhely Martz. 13d. 1826. 
Édes barátom, 

Feleségem két legifjabb fiamat, kiknek eggyike, Bálint, nyolcz, 
Lajos öt esztendős, Bibliai Hisztoriákkal múlatgatja. Minthogy ő 
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azokat francziáúl tanulta a' Klastromban, 's most magyarul kell 
mondania, sokszor elakad a' beszédben, 's magyar könyvet kért rá. 
Én neki Hübnert adám. Ott találván a' Lót vendégeinek 's lyányai
nak, 's a' Mikhál királyi-leánynak kívánt házassági ajándék histo-
riájit, mellyek nem gyermekeknek valók, 's visszatolva az éktelen 
előadás által, elvété Hübnert. Újhelyi Prédikátorunk, kivel szoros 
barátságban élek, Gener. Nótárius Major Ur ezidén adá-ki az Adler 
után újra dolgozott Hübnert. Ez valóban nem az, a 1 mit viszont én 
akarjak adni gyermekeim kezébe. Új Theologiai tudománya van belé 
szőve, 's tagadni szeretné az ördögöket, Angyalokat — a' mi jó 
lehet, de nem ide való — mert mi lesz úgy a' Zsidó és Keresztyén 
Mythologiából ? 's hogy illik össze, hogy az Éva' ördöge alatt a' 

T O S S Z indulatot értjük, 's a' Krisztust megkísértő ördög alatt Sátánt, 
a z az, Kísértőt: de azért elmondjuk a' Jákob ' lajtorjáján fel és lejáró 
Angyalokat, etc. Én azt akarom, hogy gyermekeim tudják, mit hit t 
a ' Zsidó, a' Keresztyén mit tanított. Ezen felül a' Stílus rettenetes ; 
Major Úr sem olvas új Magyar könyveket, 's így beszéde alkalmasint 
ollyan mint a' Szenczi Molnáré. Hozzá állék tehát, 's eggy hét alatt 
kész vala az enyém. Ekkor beküldém azt Patakra Theol. Prof. 
Somosy Urnák, hogy pótoljon, igazítson rajta. Azt feleié, hogy az ő 
gyermekei más könyvből nem fogják tanulni a' Bibliai Históriákat 
Eggy más Professorunk pedig azt jövendőié, hogy mind a' két 
Magyarországi, és mind a három Erdély-országi Protestáns fele
kezet ezt fogja Manuális Könyvévé tenni. Előadásomban a' praecisiót 
•és tisztaságot 's kivált elevenséget kerestem, 's ezt azért, hogy a' 
gyermek tulajdon szavaival beszéllhesse-el a' mit neki Tanítója 
beszéllt, vagy maga elolvasott. — Visszakapván Prof. Somosy Úrtól 
MSomat, kitoldani azt eggy harmadik Résszel, 's itt elbeszéllem a' 
Protestáns Vallás történeteit a' mai időkig, nem d i ó , hanem 
m o g y o r ó - h é j b a n . Mert irtóztató az, hogy mi annyi haszontalansá-
got tudunk a' Theologiából, de nem tudjuk mi az a' Bécsi Béke, 's 
a' Nickelspurgi 's Linczi 's Szatmári. Hogy minden eggyütt legyen, 
a' D'Anville Mappáji közzül mellé tevém o c t á v formában a' Palaes
t ina abroszát, a' Jeruzsálem Topographiáját, és eggy Index Geogra-
phicust, használván erre Baehieut és Paulusnak Utazójit is, 's hátúi 
némelly gyönyörű Könyörgéseket. 

A' Munka czímje e z : S z e n t T ö r t é n e t e k a' B i b l i a 
s z e r i n t . K i t o l d v a a' K e r e s z t y é n V a l l á s ' T ö r t é n e t e i 
v e l a' m a i i d ő k i g . 
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A' 3dik lapon ez á l l : Fő Tisztel. Kis János Urnák, az Aug. 
Vallástételű Evang. Ecclésiák' Superintendensének a' Túladunai Megyé
ben, Theol. Doctorának, Vas Várm. Táblabírájának, csaknem 40 esz
tendei barátsága emlékére eggyik hálás tisztelője. (Nevem sohol sem 
fordúl-elő.) 

Praefátióm ez : — Szív és Ész azt kiáltja minden embernek, 
azt kiáltotta minden népnek, és azt fogja mindég kiáltani, hogy van 
Isten; hogy az hata lmában és akaratjában tökéletes; hogy ő teremte 
minket, és mind azt, a' mit lá tunk; hogy az emberek' sorsát és az 
egész világot, ő intézi, ő igazgatja; hogy mindenütt jelen vagyon, 's 
nem egyedül cselekedetinket, hanem legtitkosabb gondolatinkat is, 
látja, ismeri; hogy szereti a' jót, a' nem jót gyűlöli; hogy testeinket 
elbontja a' halál, de lelkeink elbomolhatatlanok ; hogy ő, a' Szent, 
az Igaz, mindenkinek megadja a' mit érdemié; hogy őtet imádás, 
hív tisztelet, és hála illetik, 's nem mintha a r ra neki volna szüksége, 
hanem mivel mi az által nyerünk, kiknek ez a' hódolás, midőn dol
gaink óhajtásink szerint folynak, öröminket megszenteli 's bennünket 
jobbakká 's nemesebbekké teszen, szomorúságinkban vígasztal, kísér-
teteink köztt hatalmasan támogat. 

E' szent és jóltevő hitet — inkább mint tudás t ; mert mi kevés 
az, a' mit ember t u d h a t ! — e' vallásos érzéseket a' Bibliai Törté
netek nagy sikerrel nevelhetik a' gyermeki szívben, hahogy a' szerint 
adatnak-elő, a' mint azt az ő gyermeki esztendejik kívánják. Kis
dedeknek is eggyszerre szükség ugyan, és egyetemben gyakorlani a' 
lélek minden tehetségeit, a' felsőbbeket és alsóbbakat ; 's kit száll-
hatna-meg az a' gondolat, hogy tőlök vak hitelt kívánjunk, hogy 
nekik az elmélkedést tilalmazzuk ? kit az, hogy őket a' jó ' szeretetére 
nem a' jó' szeretete, a' rút ' gyülőlésére nem a' rút ' gyűlölése, hanem 
képtelen bíztatások és babonás ijesztgetések által serkengessünk [!] ? 
De valóban egészen el van tévesztve a' dolog, ha felejtjük hogy a' 
gyermekeknek még meg nem erősödhetett értelme mindent meg nem 
bír, és hogy körülttök igen nagy gonddal kell vigyáznunk, nehogy 
az elmélkedés elméskedéssé váljon. Nagyobb korokban úgy lesznek 
igazán bátrak és igazán biztosak lépéseik. 

E' Történetekben sok van, a' min a' gyengébb korú kisdedek 
felakadhatnak, 's annál inkább, minél lelkesebbek; mer t a' kiknek 
kegyelem kevés mértékben juta, semmin nem akadnak-fel. Elmondani 
nekik, hogy a' Keleti-Nyelvek miben külömböznek a' mi hidegebb 
szóllásinktól, és hogy az, a' min felakadtak, a' mi szobásunk szerint 
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mit jelent, nagyon hasznos lesz, sőt szükséges is. De a' ki az ő 
javokat igazán akarja, óvni fogja magát minden tudós magyaráza
toktól ; az afféle nem az ő koroknak való. Beszélljük nekik a' szent 
Történetet, a' hogy azt eggy régi Nemzet' Szent Könyvei beszéllik ; 
azon czéllal, hogy a' gyermeket a' soványabb tárgyak későbbi tanu
lására szoktathassuk, tehetségeit fejtegethessük, erősíthessük, szívében 
a' Szép' szeretetét ébresztgethessük : de beszélljük azon hív tiszte
lettel, melly a' gyermekben erántunk bizodalmat támaszthat , 's áltál
jában tiltsuk meg nekik a' czélra nem vezető tiszteletlen feszegeté-
seket. Mondjuk a' magok helyein, hogy a' dolgot még most nem 
érthet ik; idővel ők is meg fogják, 's elégedjünk-meg vele, ha meg
tanulták, a' mit nekik javokra beszedettünk. 

A' Keresztyén Vallás' nem barátjai szeretik különfogva vizs
gálgatni annak állításait, hogy mondhassák a' mit mondanak. Nem 
így kell ; azt jóltevő hatásiban 's tiszteletes Egészében illik tekinte
nünk. Melly Vallás, melly Philosophia tanítja így az akarat ' szent
ségét, az erkölcs' tisztaságát ? mellyike hevíti igy a' szívet, 's mellyike 
hat így tudósra és nem- tudósra? A' tanított Vallás nem lehet c s a k 
az a' másika, 's ezt a' legtiszteletesbb tekintetek kiáltják szükségesnek. 
Rendes tévedés, hogy ezek az iskolák' Bölcseinek nem ritkán szinte 
nevetséges káprázolataikon fel nem akadnak, 's a' Görögök' Mythologiáját 
még csudálgatják is, itt pedig mindent hidegen feszegetnek, minden
ben csak azt keresik, a' mit az ÉSZ, az a' j ó z a n ! javad. Tisztelet 
annak ; az bennünk Istenség' szikrája ; de az emberi léleknek egyéb 
tehetségei is vágynak, 's azokat nem azért vevénk, hogy ez által 
elfojtassanak. És ha intésünk itt helyén kivül lenni látszik is, paeda-
gogiai tekintetekből bátrak vagyunk kimondani, hogy a' ki gyerme
keiben idő előtt és nagyobb mértékben ébresztgeti az Észt, mint 
illik, őket azon szép szerencsétől fosztja-meg, hogy a' dolgokat poetai 
fényekben is nézellhessék, 's Hornért később meg tudhassák kedvel
leni. Ha ki a' napba mereszti szemeit, elvakul, mint a' ki mély 
setétbe van elzárva; orgánumaink úgy vágynak alkotva, hogy mi 
csak akkor lehetünk boldogok, midőn a' két végszél közt lebeghe
tünk, 's a' reggeli korány, és az estveli alkony mágusi fél fénye ked-
vesbb szemeinknek, mint a' déli nap ' vakító világa. Ne vágyjunk 
egyebek lenni, mint a' miknek teremtve vagyunk. 

Az a' felekezet, mellynek engem tagjává születés, nevelés, 's 
megnyugvásom tettének, e' történeteket Hübnerben olvasgatja, 's a' 
könyvnek két fordításit bírjuk. A' régibbet gyermekek kezébe adni 
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nagy gondolatlanság, sőt világos bűn. Most újabb fordítását vevénk 
eggy általam is tisztelt és szeretett Theologusunktól, kinek széles 
tudományai, felemelkedett lelkes, igen nemes érzésű szíve a' Munká
nak minden lapjairól kitündöklik. De azt haszonnal inkább a' nagyobb 
korú ifjak, 's az Öregek, sőt a' Nép Tanítóji olvashatják mint a' 
gyengébb korú kisdedek. Saját gyermekimnek nem sajnálám azon 
kevés fáradságomat, mellybe ennek dolgozása került. Gondom volt 
hogy beszédem bőv ne legyen, 's a' dolgot minél t isztábban adja-elő, 
hogy kevés gyakorlás után olvasni még nem tudó két fiam is meg
érthesse, 's a' mit nem felolvastatni, hanem elmondatni hallott, foly
tában, és nem kérdések által megszaggatott felelgetésekben, elmond
hassa. A' két nagyobb másként fogja használhatni. Ha ki az én dol
gozásomat a' két fordítással összehasonlítandja, látni fogja, hogy én 
mind a' kettőt, az utóbbikat pedig örömmel is, követtem, valahol 
azt czéljaim nem tilalmazák. —• Eddig van a' Praefatióm. . 

Megküldém ezt G u z m i c s n a k, 's nem képzelheted melly 
bőven rakta rám javalásait. Most már a' tiédet óhajtom hallani. 
Kérlek vedd szoros ítélet alá, azt is kérdvén, mit mond mind ezekre 
vagy a' sohat vagy a' semmit nem hivő. — Ezektől nem tarthatok: igen 
amazoktól ; — és hogy méltóztassál jóvá hagyni, hogy a' könyv a' 
szerint a' mint kimutatám, Neked ajáltassék. Kérlek ezenfelül engedd 
tudnom, hogy a' te felekezeted, melly Könyvből tanítja a' gyerme
keknek a' Bibliai Históriákat, 's melly m a g y a r Könyvből. Mert ha 
a' könyv sajtó alá jut, úgy adnám ki, hogy ennek exemplárjai a' 
ti iskolátoknak is elég legyen. 

Hébében megjelent két énekedet nagy örömmel olvastam, 's 
Éjszakád felől a' Minervában szóllék. Gyönyörű a' mit ott mind a' 
Zsebkönyvek, mind a' Magyar írás felől mondasz. — Élj szerencsé
sen, igen kedves barátom. Nyugtalanul várom válaszodat. —• 

[Eredetije Kis Gyula birtokában.] 

4603. 

Kazinczy — Cserey Miklósnak. 
Ujhely Martz. 13d. 1826. 

Tisztelt, kedves barátom, 

Gróf W a s Sámuelnét inkább hírből, mert 1790 olta nem láttam, 
mint személyes ismeretség után, eddig is tiszteltem, és hogy olly 
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szerencsétlen ember' kezébe esett, mint elsőbb férje volt, szívesen 
szán tam; mit csináljon eggy asszony, a' kinek szív juta, az olly 
férjjel, a' ki pénzen vásárolgat éjszakai örömeket, 's a' Venus vulgi-
vaga papnécskájinak űzögetései által magát utálatossá, nevetségessé, 
ollykor beteggé is, teszi. Csáky János pedig ezt tevé az 1790diki 
Diétán az én szemeim előtt is, 1792ben pedig eggy illy papnécskát 
nem pirult Kassára hozni Pestről, ismervén hogy az egész ifjúság' 
kezein ment végig. — De hogy a' Grófné illy nemes-lelkű, illy nagy
érzésű asszony vala, azt meg sem álmodtam; 's minthogy becsületes 
embernek igen nagy öröm j ó k a t ismerni, ezen örömemet Neked 
szívesen köszönöm. Örvendek azon is hogy a' B. Jósika Gubernii 
Praeses Exc. fija felől olly szép festést vettem tőled. Nevekedjék a T 

jóban, 's légyen második atyja. 

Én azt tartom, édes barátom, hogy a' Dietai dolgokat igen 
könnyen lehetne mindég elvégezni, ha a' Legislatio két fele egy
mással úgy bánna a' hogy illenék; és hogy a' Fejedelem eránt 
leghevesbb tanácskozásink köztt is tiszteletet kellene bizonyítanunk. 
Mire valók a' kölcsönös elkeserítések ? és felejthetjük e mi, hogy 
nekünk a' Királyi méltóság' fenntartására múlhatat lan szükségünk van? 
Respublicai igazgatást csak nem kívánunk, 's Carbonarismus nekünk 
nem bajunk. Mi Aristocraták vagyunk, a' szónak nemesbb értelmében.. 
De az Aristocratismus is úgy jó, ha a' Cosmopolitismus, Republicanis-
mus, Carbonarismus szent ideáji által megnemesítetik, mint a' hogy 
a' Religio csak akkor jó és e r ő s e n álló, ha az Atheismus, Liber-
tinismus, Incredulitás jobb részei által felvilágosítatott, megerősítetett. 
Utóbbi leveleddel nem lehetek eggy értelemben, ha azt csak félig, 
nézem, mer t vége felé ismét eggy ponton látom Veled magamat . 
A' Királynak ezüst pénzt adánk a' Katonaság fizetésére, pedig a T 

papiros pénz eggy forintnak csak neveztetik, de nem az. Ezt az 
Ország csinálta e vagy a' Király ? 's nincs e a' papiros pénzre 
nyomtatva, hogy a' Cassák azt eggy fntban elveszik ? Nem itt kellett 
volna tehát kezdeni a' dolgot, hanem Diétát tartani, előadni, hogy 
az Ország nem lehet el ezen nagy számú katonaság nélkül, azt. 
fizetni kell, és így emeljük-fel az ő fizetésekre rendelt summát. Mi 
szeretjük Fejedelmünknek nem csak méltóságát, hanem személyét 
i s ; azt ellenségink sem tagadhatják, és minthogy ők mindent tagad
nak, a' dolog kiált. Ezenfelül nem vagyunk azok, a' kik megítélni 
vagy nem tudnánk vagy nem akarnánk, hogy katona kellé e ennyi. 
Adtunk volna tehát a' mennyi kívántatott volna; de elébe raktuk 
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volna Fejedelmünknek, hogy a' papiros pénz beváltogatása, az adó,, 
a' felemelt só, posta, harminczadok, etc. úgy kipusztítanak, hogy 
nem bírjuk a' t e rhe t ; mi tehát adunk, de a' Fejedelem csinálja hogy 
adhassunk. Hát ez az egymást érő jószágok és Fejedelem Lotteriáji,. 
és ezer meg ezer szerei a' pénz kivitelének! Adunk katonát is, ha. 
kívánja a' szükség; hiszen midőn azok a' Fejedelmet védik, minket 
is védenek. De miért azt úgy kívánni, hogy mi Constitutiónk' felfor
gatásától retteghessünk, mellynek rettegésére elég okunk van, — 
csak nézzük-meg a' Gustermann Ungrisch. Staatsrechtjét és annak. 
Praefatióját. Bizodalmat nekünk tisztünk viselni szívünkben a' mi 
Fejedelmünk e rán t : de midőn elrettentetünk, akkor nem mi vagyunk 
a' vétkesek, hanem azok a' kormány körül ülők, a' kik épen akkor 
midőn Fejedelmünk bizonyossá teszen bennünket, hogy emlékezik. 
esküvéséről, kötelességeiről, 's kintsünket még erősebbé akarja t enn i r 

azt felforgatni igyekeznek. — De hiszen ezek mind ollyanok, a' mik 
nem Teelőtted, a' ki ezekben Mester vagy, hanem minden előtt, 
tudva vágynak, és így abba hagyom. 

A' Papságot én nem akarom megnyirbáltatni a' maga jusaiban,. 
birtokaiban; nem tanácsos az erősen álló régi épület' falait eggy 
vagy más részben megbontani. De szeretném ha a' Papság is haladna 
az idővel, 's lenne gondja a' maga felekezetére, a' többit hagyná 
magára, 's csak magának emlegetné a' sola salvificát. Ha igen buzgó 
Catholicus volnék is, elborzadnék azoktól a' miket annyi paeificatiók,, 
törvények ellen csináltak, holott sem pacificatióra, sem törvényre 
nem volt volna szükség, elég volt volna csak észre 's egyenességre. 
Olvastad e valaha mi történt in Conventu Generáli Begni in campis 
Széchényensibus 1705. Sept. és Oetob. ? Melly bölcsen, melly egye
nesen viselé ott magát Rákóczy Ferenez, a' Confoederátusok D u x ává 
választva és felesketve! és mivé tette ugyan-ott néhány Pap! Ideje 
volna felejteni azokat. — A' munka talán 12 árkus, és ha meg nem 
volna nálatok, leíratnám, hogy tedd közönségessé; írassa-le minden, 
a' ki akarja. 

E' napokban eggy új exemplárja érkezett azon jegyzésnek,, 
hogy a' gratulálni ment Deputátusok közzül kivel-kivel mit beszéllt 
Ö Felsége. Eggyik is másik is elmondá eggyik vagy másik jó ba rá t 
jának, 's valamelly éretlen ember összeírta. Nem kell arra sok ész, 
hogy az ember lássa, hogy a' szó nem eshetett úgy; rövid is sokak 
felelete. De ha külön külön véve nem igaz is, hozzá lehet vetni az. 
egészhez. Neheztel Ő Fels., hogy sok idő múlt el haszontalan, 's ez igaz... 
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De ennyi baj után az csaknem kikerülhetetlen volt. Adja Isten, hogy 
Király és Ország még jobban eggyé forradjanak, és hogy a : Patrio-
t ismus a' Fejedelem szeretetében, ne az Antagonismusban ragyog
tassa magát. Melly könyü volna azt elérni, csak akarná a' Ministérium 
is. Nem jó jel, midőn eggy Báró Mednyánszky Aloyzius is annak 
nézetik, a' ki ellenkezik az Udvarral. Ollyankor van jól a' dolog, 
midőn mind az Atya, mind a' gyermekek féltik a' magok jusaikat, 
de nem kevesbbé féltik az egymás jusait, mert a' discordia concors 
által áll fel minden ebben a' Világ egész Universumában. 

Borzadva olvassa a' tiszta lelkű ember a' M. Ország Histó
riáját 's kénytelen a' Horátz szavaira fakadni. 

S t u l t o r u m r e g u m e t p o p u l o r u m continet aestus. 
Nyertek e ők, nyert e a' nép, nyertek e ők eggyütt ezen egymás 
ellen törekedéssel ? 

Heu quantum pelagi potuit terraeque parari etc. 
De élj szerencsésen, édes ba rá tom! Felejtem írni, hogy az 

említett jegyzés szerint Ö Fels. Septemvir Péchy Imre Urnák ezt 
monda: Mit Ihnen bin ich sehr zufrieden, und ich wünsche dass Sie 
recht lange lében mögen. Der Landtag muss mit Ende April, oder 
Anfang May beendigt werden; dann mögen die Deputationen fleissig 
arbeiten. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev, 4r. 43. sz.] 

4604. 

Molnos Dávid — Kazinczynak. 
Kolozsvárit, 1826. marez. 13.* 

Febr. 28-án hozzám írni méltóztatott levelének annál örö-
mestebb engedelmeskedek, minél nagyobbra becsülöm fáradozásait 
hazánk tudományossága előmozdításában. — A mai Unitarismus 
innen kezdődik: Csakhamar a reformatio követése után több helye
ken talál tat tak olyan emberek, kik ugy Ítéltek, hogy sem Luther, 
sem Calvin nem reformáltak eleget, s több pontjai volnának a 

* Molnos Dávid, a kolozsvári Unitarium Collegium Rectora, hozzám Kazinczy 
Ferenczhez, azon kérdésemre, hogy az ő dogmájok mikben különbözik a prot. 
más két felekezet dogmájától és erdélyi ekklezsiájik száma mennyire megyén. — 
Kazinczy F. jegyzete a levél elején. 
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keresztyén vallásnak, melyek jobbítást kívánnának. Sokan voltak az 
ilyenek, kivált az Olaszföldön, mint a két Socinusok, Laelius és 
Faustus, Sienai nemes emberek, Florencziában, Blandrata György 
Saluzzói, Piemontban, Alciato, Stancaro, Martinengo, Valentino Gen-
tilis, Genga s több mások, kik közt csakugyan első helyet érdemel 
a Spanyol Servetus, mivel ugy látszik, az ő irási ébresztették a 
többit is. Ezek 1546 táján Vicenzában kezdettek gyűléseket ta r 
tani, de onnan csakhamar elszélesztettek. Helvetiában is rosz mene
déket találtak, kivált Servetus, kit Calvin megégettetett s Calvinnak 
egész életében ez a legrutabb tette. Innen leginkább Lengyelországba 
és Borussiába mentek, hol mind menedéket, mind előmenetelt 
nagyobbat találtak. Alciato Brandenburgiában és Borussiában; a két 
Socinusok Blandratával, Lengyelországban kezdettek reformálni s 
mind a két tar tományban majd Ekklesiákat formáltak. Különözések 
a többi Reformátoroktól ezekben állott: 

«Az istenben nincs Háromság, az mind állatjában, mind sze
mélyében csak egy. A Krisztus nem örök isten, hanem akkor kezde 
lenni, midőn született. Nagyméltóságú ugyan mind csudálatos szüle
tése, mind nagy érdemeiért, melyekért az istentől különös jutalmat 
vévén, annál is méltóbban neveztetek istennek, mivel az Írásban a 
Birák is isteneknek neveztetnek; de ezen istenséget az atyától nyerte. 
Az idvesség ugyan általa vagyon, mivel az isten akaratját teljesen 
egyedül jelentette ki ; de érettünk avval eleget nem tett, hanem ha 
üdvezülni akarunk, nekünk kell azt virtusaink által megérdemlem. 
A szentlélek épen nem isten, olyannak sehol a szentírásokban tel
jességgel nem neveztetvén, hanem istennek ereje. Azért azon helyek, 
melyek a Szentírásban Háromságra mutatnak, nem jól magyaráz
tatnak a több keresztyénektől. Calvinon azzal is mentek még tul, 
hogy a Praedestinatiót tagadták, állítván, hogy az isten minden 
embereket idvezíteni kivan, csakhogy az ember is a maga idvességét 
munkálódja s azt megérdemelni törekedjék. Az Urivacsorában a 
kenyér és bor csupán jelek, melyek a Jézus halálának környülállásit 
ábrázolják s abban Calvinon felül kicsiny a különbség. Az eredendő 
bűnt is tagadták s ezen is tulmentek Calvinuson. A rítusokban 
pedig s az Ekklesiák organisatiójában egészen az ő módját vették fel 

Erdélybe Blandrata György hozta be az Unitarismust, ki mint 
orvosdoctor a Zápolya János magyar király mátkájával jővén, egyet
értve Dávid Ferenczczel, ki egy volt az akkor élt legjelesebb magyar 
tudósok közül s különösen ékesen szóló lévén, majd a János-Zsigmond 

Kazinczy F. levelezése. XIX. 36 
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fejedelmünk udvari concionatora lett. Ez egykor Kolozsvárt egy nagy 
lapos kőre, mely volt a Piacz és Tordautcza szegletén, felállván, 
ugy prédikált a szent Háromság ellen, hogy mind az egész város, 
a plebanus Heltai Gáspárral együtt unitáriussá lett, s őt ottan 
egyenesen a Piaezi templomba kisérték. Ezzel mind az a Piaczi-
templom, mind annak szép jövedelmei, milyen volt a városi dézma, 
az Unitáriusok kezébe jöttek. Ugy látszik, akkor már a Fejedelem 
is unitárius volt s a gyarapodást örömest nézte. Hogy későbben az 
volt, abban semmi kétség nincsen. Vele és általa az Erdélyi Magya
roknak nagy része, valamint sokan a Tisza mellett is, Unitáriusokká 
lettek s majd a Maros-Vásárhelyen tar tot t országgyűlésben az Uni-
taria Vallást törvényessé tették, egyenlő jusokat adatván annak a 
más három már azelőtt törvényesítettekkel. Zápolya Zsigmondnak 
halála után több Unitárius Fejedelem nem lett, de voltak még sokáig 
nagy oszlopai a legnagyobb familiákból. Mind ezek, mind az Ekkle-
siák idővel a más vallású fejedelmek alatt és által sokat fogytak, 
különösen a Tisza mellett egy sem maradt . Nagy gyarapodást kapott 
1663. a Lengyel Emigratióval valamint az Unitarismus Erdélyben, 
ugy a Magyarság is, mivel akkor a Vallások miat t hazájokat elhagyni 
kényszerített Lengyelek igen sokan jöttek Erdélybe s itt idővel 
mind Magyarokká lettek. Hanem nagyon fatális volt az Unitaris-
musnak Erdélyben az 1716. esz i , midőn a Római Catholicusok 
valamint Kolozsvárt, ugy sok más Ekklesiákban is, mind a templo
mokat, mind egyéb jövedelmeket igen sokakat elvettek. Ez idő olt;a 
a jövedelem nevezetesebb forrásai a Patronusok és kisebb hitsorso-
sok is. Nagyon hathatós segedelmet nyújtott vala az elmúlt század 
végén Zsuki László ur, ki egy lévén a két Magyar Haza legelső 
familiájiból valók közül, ki csak az által is igen nevezetes volna, 
hogy oly fényes famíliát végzett be, mely a Szamostól a Marosig 
terjedő jószágait jure primaevae occupationis birta, a mint ez m á r 
törvényesen meg van mutatva, az Erdélyi Unitaria közönséget szer-
zeményiben örökösinek nevezte volt, hanem ennek is a tudva levő 
devalvatio nagyon sokat ártott. 

A mai Unitáriusok száma Erdélyben valamivel negyven ezerén 
felül vagyon. Vannak még virágzó nemes famíliáink, milyenek a 
Dániel, a Petrigyevith-Horváth, Ürmösi Maurer, Toroczkai, Simény 
és Donát, melyek Méltóságos titulussal élnek, és a főnemesek közé 
tartoznak, kisebb famíliák annál többen. Legtöbb Ekklesiáink vannak 
a Székelyek közt. Mind együtt oszolnak hét Esperességekre. Főigaz-
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gatónk a Superintendens, ki most Tisztel. Körmöezi János ur, a 
külső Rendből két Fő-Curatorok, kik Méltóságos Petrigyevith Horváth 
Károly és Dániel Elek urak, ezek előlülése alatt a Repraesentativum 
és Fő-Consistoriumok. Fő-Consistorium kétszer tartatik egy esz
tendőben s áll az egész Unitaria Közönség nevezetesebb tagjaiból. 
Repraesentativum Kolozsvártt majd minden héten, néha egyszernél 
többször is. A Fő-Consistorium ennek aktáit felolvastatja s magáévá 
teszi vagy megjobbítja s igy osztán mint magáéit az Udvarhoz fel
küldi. Ez egyszer esztendőben Kolozsvártt tartatik, a másik künn 
rendre a Dioeeesisekban [!] s zsinat vagy Synodusnak mondatik. 
Ebben szenteltetnek az ifjú papok. 

Az Unitárius ifjúság a falusi oskolákon kivűl két, Tordán és 
Székely-Kereszturon levő gymnasiumokban, egy Collegiumban Kolozs
vártt taníttatik; azokban egy-egy Rector-Professor alatt a Logicáig, 
ebben négy Professorok által végig. A törvényt csakugyan a Kir. 
Lycéumban hallgatják a Római Catholikusoknál s praktizálni a Mélt. 
Királyi-Tábla mellé mennek. A Professornak szánt ifjú hajdan kül
földre küldetett, ma a mint látom, egyfelé sem vagy Bécsbe. — 
Ifjaink a gymnasiumokban gyermekekre és Togatusokra oszolnak; 
azok Initiansok, Etymologisták és Syntaxisták, ezek Poéták és Ora-
torok. A Collegiumban, Kolozsvártt ezeken kivűl vannak Publicusok 
is, kik többére nemes ifjak és tógába nem öltöznek, de épen azért 
sem gyermekeket nem tanítanak, sem a Collegium jövedelmeiből 
részt nem vesznek. A Deákok vagy Togatusok feje a Senior, az 
Exactor tizenkét Juratusokkal együtt, kik in prima instantia törvényt 
mondanak, a Publicusoké az Exactor ós egy Thesaurarius. Ezeknél 
Respublicai az Administratio s minden tag Biró is egyszersmind. 
Apellatorium fórum a Professoratus s azon felől a Bepraesentativum 
Consistorium is. 

Az Unitarismusnak egy igen nevezetes tüneményit épen mos
tanság Anglia mutat ta . Magunk is elbámultunk, midőn 1825. az 
Angliai Unitáriusoktól egy nyomtatot t levelet kapván, láttuk, hogy 
ott az Unitarismus csaknem hitel felett való előmenetelt tett. Két
százan felül van, a mint iratik, Ekklesiájik száma s pedig e század 
előtt, egyes tagokat kivévén, egy sem volt, sőt ellenek 1813-ig, 
halálbüntetés állott. Általok Americában és Napkeleti Indiában is 
nagy előmenetelt teve.» 

36* 
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Kazinczy e levélre a következőket jegyezte: 

Széphalom, márc. 31-én 1826. 

Méltónak tar tot tam a Pataki Collegium Bibliothecájában letenni 
ezen nevezetes levél mássát, és minthogy itt dogma felől van szó 
(minthogy az eránt én te t tem kérdést), el kell mondanom egy tör
ténetet, mely érdemli, hogy lelkesebb maradékink által is ismertessék. 

Kolozsvárról én 1816. Júliusban indultam ki a belsőbb Erdélybe 
s éjszakára Tordára értem. Gróf Gyulai Lajos és Döbrentei kérdést 
tettek, ha nem volna-e kedvem meglátogatni a helybeli Unitarium 
Collegium Rector Professorát, Abrudbányai Szabó Sámuel urat. Nem 
találtuk, de a Collegium régi nyomorult épületjétől elirtóztak sze
meim, alig vártam, hogy a vendégfogadóba érhessünk. Midőn vet-
kezénk, nyílik az ajtó s belépe hozzánk egy kisded termetű öreg. 
Csak most ér tem házamhoz, monda Prof. Szabó ur s hallván hogy 
itt vagytok, jövök hogy láthassalak. Édes Professor ur, mondám én, 
most látok életemben először formális Unitáriust, mert materialisok 
nálunk is vannak Magyarországban. Engedje az ur, hogy élhessek 
az óra kedvezésével s beszélje elő, miben különbözik az Urak dog
mája a miénktől. 

Prof. Szabó elkezdé mondani, a mit hallani vágytam, de ben
nem gyanú támada, hogy szépítgetéssel bán velem s kimondám neki, 
hogy én azelőtt mintegy húsz esztendővel olvastam egy magyar 
nyelven írt s Erdélyben nyomtatot t Fidei Professiojokat s az egészen 
egyebet hirdet. 

Megszeppene a Professor s kevés ideig hallgatván, így szólt: 
Nem hiszszük mi azt, hanem csak valljuk. 

Ugy ott volnának az Urak, a hol mi más normáju keresztyé
nek. De miért vallják hát, holott az ország törvénye megengedi, 
hogy vallhassák a mit hisznek. 

Itt elbeszéli, hogy a Maria Therézia s a nagyon nem hivő és 
nagyon hivő József alat t nyomattak s kénytelenek voltak volna 
elhagyni hazájokat, ha egyebet nem vallottak volna mint hittek. Ez, 
monda, elég gazság, de megvan s késő rajta bánkódni s egyedül az 
vigasztalhat bennünket, hogy egy kedves hazát elhagyni oly keserves 
dolog, hogy az ember még többet is vallana mint ők most vallanak, 
ha ezen az áron kellene megvásárlaniok a hazában maradást . 

Elunta a szegény Prof. a dogmák magyarázatját, mint én azon 
unalmas és lelket boszantó dolgok hallgatását s így azt beszélé 
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inkább, hogy ő mint jára Spalding Berlini Prépost és Udvari Con-
cionatornál. Göttingába menvén, úgymond, 1790ben, az vala szán
dékom, hogy Pomeraniába menjek, megtekinteni, mint állanak ott 
az Unitáriusok s Berlinben lévén, vágytam látni Spaldingot; de 
tartván tőle, hogy elirtózik tőlem, ha kimondom, hogy Unitárius 
vagyok, feltettem magamban, hogy vallásomat titokban fogom tar
tani. Talán nem tudakozza, gondola magában, mely felekezet tagja 
vagyok s bejelentető magát a Prépostnál. 

Egészen máskép üte ki a dolog- mint várta. Unde es ? kérdé 
Spalding. — Ex Transsylvania. Cujus religionis? Protestáns. Sed 
cujus confessionis ? 

A szegény Abrudbányai Szabó Sámuel még most is izzada, 
midőn visszaemlékezek, mi történt vele. Kinyögte: Confiteor, Illu-
strissime Domine, me esse Unitarium. Salve mi popularis! kiáltá 
Spalding örömében, hogy valaha láthat oly szerencsés embert, a ki 
vallhatja a mit hiszen s általölelte a rettegőt s megcsókolta. Ekkor 
elbeszélte, hogy ők ugyanazt hiszik Németországon, a mit a sze
mérmes vendég, de hiteket csak a jobb fejek vallják meg egy
másnak. 

Ingerkedtem a szeretetre méltó emberrel, úgy hogy jó ideig 
nem tudhatá, ha zelóta vagyok-e vagy az ellenkező s egy kis fel-
hevűlésbe jővén kimondá nekem: Már akármit mondunk, végtére is 
csak az marad igaz, a mit az Ész kiált annak. Ekkor felugrám 
ágyamból s én csókoltam össze. 

Kazinczy Ferenez. 

[Megjelent az Irodalomtörténeti Közlemények 1892. II. évf. 404—408. 
lapjain.] 

4605. 

Kis János — Kazinczynak. 

Kedves Barátom ! 

October 22dikén datált becses Leveled Pozsonyon keresztül, h a 
bár későcskén is, de csak ugyan nem nagyon sokára kezemhez 
érkezett, 's már régen feleltem volna reá, ha egyfelől hivatalbéli 
dolgaim több időt engednének, más felől előhaladó koromhoz a' vele 
eggyütt járó bajokon kivül gyakran más apróbb 's nagyobb bajok is-
nem kapcsolnák magokat. Örömmel látom ezen utolsó Leveledből, 
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hogy mind elméd most is csudálkozásra méltó elevenséggel bir, mind 
szived hozzám olly barátsággal viseltetik, millyent még akkor is 
megelégedve vehetnék, ha jóval nagyobb nagyravágyással bírnék is. 
A' te lelked kedves Barátom, m á r bizonyosan meg fogja t a r 
tani minden tekéntetben, akármelly öregségre jutsz is, szeretetre 
méltó ifjúságát, 's ez a' Múzsák és Gracziák Kedveltjeinek eggyik 
legszebb elsőségek. Én is azt reménylem, hogy ezen szerencsében 
lessz valamennyi r é szem; de valamint az én lelkem ifjonti ifjúsága 
kevesebb elevenségű volt, mint a Tiéd, ugy öregségem is legalább 
ollyan mértékben, ha nagyobban nem, kevesebb elevenségű lessz. 
Azonban ezen kisebb mértékkel is örömest meg fogok elégedni, csak 
az el ne hagyjon. Minden jó hazafinak kellene kívánni, 's én mint 
szerető 's tisztelő barátod annál forróbban kívánom, hogy tapaszta
lásokkal és tudománnyal egyeránt bővelkedő ifjúi lelked a' maga 
kincseit leginkább most közölhetné a' Literatura' mezején Hazánkkal. 
Annyival mélyebben sajnálom, hogy egyéb akadályokon kivűl famíliái 
bajaid is olly igen gátolnak e' részben. De meg kell nyugodnunk 
azon, a' mit nem változtathatunk. Én sem vagyok ezen tekéntetben 
is a' sorsnak kedvese. Azon kivűl, hogy hivatalomnak, kivált a' 
minden tekintetbéli szegénységgel és egyházi kormányzásunk 's álla
potunk' précair voltával küzködő Superintendensi hivatalnak gondjai 
is foglalatosságai nem kévésé terhelnek, famíliái bajom is van, melly 
szivemet nagyon nyomja. Az ifjabbik most husz esztendős fijam, 
minekutánna tanulását mind Sopronyban, mind eggy esztendeig a' 
Bécsi polytechnicum Institutumban, mind a' Pozsonyi Academiában 
Eminentiával 's csak nem mindenütt első Eminentiával elvégezte, 
most olly sinlődéssel vesződik, mellynek kimenetele igen két
séges. Ez előtt másfél esztendővel eggy több hetekig tartó hi
deglelésből, vagy inkább azon kezdődött terhes nyavalyájából ki
gyógyulván, annak maradványát, melly gyakori borzogatásból állott, 
mindenkor megtartotta. Ez most a' télen gyakrabban muta t ta 
magát, 's őtet Pozsonyból is, hol Nagy Pál mellett volt, vissza
jönni kénszerítette. Azolta nagyon változó állapotban van sze
meim előtt, a' nélkül, hogy a' doctorok baját megmagyarázhatnák. 
Ö két esztendőtől fogva nagyon hirtelen 's nagy magasságra felnyúlt, 
's én azt hiszem, hogy ezen hirtelen növésből származik minden 
baja, melly mire fog válni, csak az Isten tudja. És így én sem 
vagyok famíliái nehéz gond nélkül, melly annál nehezebb, mennél 
több okom van fijaimat szeretni, 's mennél érzékenyebb seb lenne, 
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iha ott, a' hol csak kettő van, az eggyiktől vagy talán mind a' 
kettőtől is meg kellene válnom illyen koromban, mellyben legszebb 
•örömeimet tőlök kellene reménylenem. De tűrjük békével, a' mi 
reánk méretett , 's vigasztaljuk magunkat azzal, hogy szerencsétlen
ségünket is többel enyhíthetjük, mint sok számtalanok. 

A Literatura' tárgyában nagy figyelmet érdemel most a' tudós 
Társaság, mellyet az Ország' Gyűlése alkotni akar. Nem könnyen 
tudom ugyan hinni, hogy a politicai mostani környülállások között 
belőle valami legyen. Azonban szeretem látni csak azt is, hogy az 
igyekezet magát mutatja. Meglátjuk, mennyire van vagy nincs félel
memnek fundamentoma. 

Trat tner Horáczomat még most sem nyomtatta-ki minden 
honorárium nélkül is. í r t am neki, hogy küldje-vissza a' kéziratot, ha 
nyomtatni nem akarja, hogy legalább el ne vesszék. Juvenalist 
kinyomtatta, de annyi hibával, hogy csömör nélkül alig lehet olvasni. 
Ebből mostanában kaptam exemplárokat. Neked is, mihelyt lehet, 
fogok eggyet küldeni. Klióból, sajnálom, hogy nem küldhe t tem; 
magamnak csak egynehány maradott , mellyeket azonnal kiosztogat
tam. Ludvigh Győri fiatal könyvkötő nyomtatta-ki a' maga költségén, 
ollyan biztatással, hogy több afféle gyüjteményecskéket is készíthetek 
utóbb számára ; de, a'mint irja, az sem igen kel. Vajha a' te készen
levő és készülő munkáid látnának mennél elébb világosságot. 

Isten éltessen édes Barátom, még sokáig, enyhítse bajaidat, 's 
adjon helyekbe sok szép örömöket. Hitesd-el magaddal tökéletesen, 
hogy valamint eleitől fogva megkülönböztetve tiszteltelek, és szeret
telek, úgy megkülönböztető tisztelettel 's szeretettel élek 's halok 

Soprony, Mártzius lödikén 1826. 
hiv barátod, 
Kis János 1 

U. i. Szemeim' gyengesége a' régi állapotban van, hozzá adván 
fsak azt, a' mit az idő természet szerént tett 's naponként tesz 
hozzá. 

[Eredetije a sz. Benedek-rend pannonhalmi könyvtárában.] 

1 Csak a névaláírás és az U. i. Kis J. kezeírása. 
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4606. 

Cserey Farkas — Kazinczynak. 

Leg szivessebben tisztelt Kedves Bará tom! 

Minek előtte Posonybul kezembe jött első Leveledre sok rend
béli el foglaltatásaim válaszolhatni időt engedtek volna — vala sze
rencsém ma, Mart. 3kán költ igen becses Rendeidet tisztelni. 
Az acclusumot szerencsétlen, de talám mégis fel élledő Barátunknak 
kezébe jut ta t tam. — Meg illetődve értet tem becses Egésségednek 
hirtelen változását — a miijen öröm részvéttel kedves volt hallanom 
ezen váratlan vendégnek szerenesés el távozását : éppen olj egyenes 
indulattal kivánom, hogy Egésséged állandólag tartós, életed kelle-
metesen hosszas légyen. Tudod eddig, nem kétlem, Felséges jó Ural
kodónk élete miijen nagy veszedelembe forgott; de hála Istennek,, 
már minden veszedelem el enyészett. — Erdélyi Leveleidrül csupán 
annyit tudok, hogy azokat Udvari Concipista Szentgyörgyi Ur Refe-
rendarius Mgos Noptsa Urnák által adta volt, kiis, a mint nékem 
mondotta, a legnagyobb gyönyörűséggel olvasta által, és Hozzád in té
zett Levelébe vélekedését ki fejezte — már régen vissza adta a 
nevezett Coneipistának ; ez mi t te t t légyen Munkáddal, nem tudom. 
Ohaitottam volna hogy ha azt itt másra biztad volna, hiszen én is 
régi, és nem is probálatlan Barátod vagyok, oljan, a kinek tudomá
nyos értelme ha szintén csekélj határok közé szorult is, de t e rmé
szetes hailandóságomhoz képest olj nagy érdemű Férjfiu, és Barátom 
kedviért, minőt Benned tisztelek, kész vagyok el követni mindent. 
Uijabban fogok tudakozódni; meg lehet, eddig Igaz Sámuel Úrhoz 
vissza került. —• Magamrul semmi örvendetest nem irhatok, kese
rűkkel szomoritani nem akar lak; ugy van, látom, el végezve, hogy 
egy mostohán kinzó Sorsnak legyek báb játéka — mint ép Lelki 
ismeretü ember keresztényi türelemmel szenvedek, nem panaszlok, 
nem nyughatatlankodom ; igaz férfias el szánással várom a ki mene
telt, mert olj erős Hitem van az Isten Igasságába, hogy képzelni se 
tudhatom szabaditó Jóságának 's Irgalmának tőllem való örökös el 
távozását. A melj heljrül Néked említést te t tem volt, ott csak próbátis 
tenni vagy abentheueri lépések, vagy mások által való be muta t t a tás 
kívántatik. Szineskedni nem tudok ; meg nem korcsosodot Napkeleti 
vérem az egyenes útról ki térést nem engedi — ki muta thatna be, 
nincsen senkim, és igy, noha azon Ház által egyszeribe uijá született 
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lennék, attul kéntelennek látom magamat el távozottnak szemlélni, 
és é rezni ; ez az engemet phantasiái szerint üldöző Sorsnak teczése, 
de ezért egy magát önnön erejébe tisztán érző kereszténynek illő 
volna é el csüggedni? Egy pénzes Házasság segíthet rajtam Isten 
után ; ez a Hazámnak, Magamnak, a Világnak vissza adhat, de a 
mint látom, evei nem boldogulhatok, és igy azt kell csupán kívánnom, 
hogy az Isten Malasztya, kegyelme el ne hadjon — és hogy ha a 
sír gödrihez koldusboton vánszorgokis, leg aláb tehessem ezen utat 
ugy mint a Becsülettül, és az Illőtül soha el nem távozott. Keserves 
az igaz, egy olj embernek, a miijennek ismerem magamot, ennél 
több vigasztalást e földi pálján el nem érhetn i ; de mit tehetek rólla: 
F i a t V o l u n t a s T u a D o m i n e . — Én a miolta csak eszmél
kedni kezdettem, életemnek egész erejét embertársaim segedelme-
zésire fordítom — és ímhol midőn nékem volna segedelmezésre 
szükségem, nem találok még csak egyre is, a ki kezét nyuitaná a 
duzzadó habok hánykódásai közül való ki segí tésre: erre is csak 
azt mondom: Légyen Uram a Te szent akaratod ; Te tudod, miért 
van igy, és nem más kép ; de Te mindenbe a leg főbb Tökélletes, 
és Igasság lévén, hiszem, hogy nem hagysz el ; ez az én Hitem, az 
én Erőm — Amen. 

A napokba a mi Gyulay Lajosunk innen sietve le utazot t 
Erdeljbe, a honnan vett tudósítás szerint édes Annya veszedelmes, 
halálos Betegségbe esett. Élj boldogul, és szeresd 

Bécs 16dik Mart. 1826. 
tisztelő hív barátodat 

Cs. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 51. sz. V. köt.] 

4607. 

Kazinczy - Pólya Ferencznek. 
Másolat. 

Bizodalmas Városi Nótárius Ur ! Tekintetes Balásházy János 
Űrral abban egyezénk meg, hogy azon két Szőllő, melly eránt 
Nótárius Űr írta a' Csere Levelet, megbetsültessék, még pedig Ujhely 
és Patak Városa Tanátsa által, a' Becs Levélre azért van szükség, 
hogy midőn Gyermekeim a' magok Köves hegyi Szőllejeket vissza
venni kívánják, megbetsültetvén akkor is mind a' Köves-hegyi, mind 
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•a! Vilyokai Szólló' állapotja, egyik és másik fél tudhassa, melly álla
potba vala a' két Szó'llő most, 's így felvethessék, mellyik fél mennyit 
fizessen a' másikának. Nints léhát itt egyébnek betslésére szükség, 
mint a' Szólló' tőkéknek, Karóknak, és Kő gátaknak, a' Tek. Balás
házy Űréban pedig még a' Borháznak is. Kérem tehát az Urat a' 
magam részemről, a' mit tenni Tekintetes Balásházy János Űr is 
fog, hogy a' Patakiak megérkezésével ahoz értő Személyekkel ki 
•menni ne sajnállyanak. Nem kérek én semmi kedvezést, 's annak 
i smerem Tek. Balásházy Urat is, a' kinek kedvesebb az igazság, 
mint az. A' szőllők fekvése, szabad és dézmás volta nem jő tekin
tetbe, minthogy a' Csere nem örökös, bár személyemre nézve meg-
másolhatatlan. 

A' Testimonialis praeambulumában ki köténk az Ur előtt, 
hogy ez a' környülállás említtetni fog, 's erre emlékeztetnem kell 
az Urat. Egyébb eránt szíves indulatiba ajánlott maradok Bizodalmas 
Nótárius Űrnak Ujhely Martz. 21d. 1826. lekötelezett szolgája Kazinczy 
Ferenez mk. 

Külső Borítékán. Az Űrnak Pólya Ferenez Űrnak Sátor Alja 
Ujhely Városa Nótáriusának, bizodalmas Jó Uramnak. 

Hogy ezen Másolat az Eredetivel mindenben megegyező légyen, 
•ezennel hitelesen bizonyíttya S. A. Ujhelyben Mártzius 22én 1826dik 
Esztendőben 

Pólya Ferenez mk. Ujhely Városa Jegyzője. 

[Pólya F. másolata Becske Bálint birtokában.] 

4608. 

Gr. Dessewffy József — Kazinczynak. 
Kassa, márcz. 21d. 1826. 

Kedves barátom, 

Megjöttem egynehány hétre nyugodni, vagy legalább más forma 
•és nemű bajokkal küszködni. A' Magyar Academiával bajlódók, kiknek 
némelly ideájik tetszenek nékem, némellyek pedig nem (én azomban 
nem gátlom, és nem is fogom gátlani őket azokban, mellyek nekem 
nem tetszenek, az időre bízván, mutassa-meg, ők láttak é messzebb 
vagy én?) kivált Vay és Wesselényi azt izenik néked, lenne é ked
ved, hogy az Academia örökös Secretáriussává neveztessél? 1200 
Conv. for. fizetéssel, és ingyen való quártéllyal Pesten, ott kellene 
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laknod. Döbrenteire vetették elejénte szemeiket, de én Tégedet ju t 
t a t t a m nékik eszökbe, és egészen capacitáltam magát Döbrenteit, 
hogy minden tekintetben rád néz ez a' díszes és hasznos hivatal. 
Semmi t sem kívánnak tőled, csak hogy mérsékeld magad a' Neolo-
g izmusban; az a' Magyar nyelvet emelte ugyan intensive, de extensive 
fogyasztotta a' Hazában — nem akarják ők kiirtani a' Neologizmust, 
hanem csupán mérsékletét kívánják, és azt is addig, míg inkább 
közönségessé válik a' Magyar nyelv a' hazában. Felelj hát nékem, 
és írj nékik is minél elébb. 

Ö Fel[sé]ge, a' mint mondják jobban van, de ez e' jobbúlás 
nem lehet tarthatós, annyira megfogyott Urunk — nagy jövendőket 
rej t kebelében az idő, és nem lehet többé meszsze azoknak vagy 
kifejtődése, vagy kipattanása. 

Vale. 

Nem akartál semmit hallani a' Diétális dolgokról és így hal-
gatok. — Bár mint te, mint mások ne Ítélnétek a' Diétáról és az 
országos követekről — míg a' mostani Diéta a' História' köribe nem 
fog t a r tozn i ; mert most még narratio rerum Patr iae ob metum et 
invidiam falsa, vei recentibus odiis aut studiis composita. 

Vale 
hív Pipszedmpr. 

Aurél csókol — nem kevés dolog és ember ismeretet szerzett 
magának. Nagyon szerették mindenütt és minnyájan — annyira hogy 
elrontották volna, ha én nem mérsékeltem a' kevélységet gerjesztők 
kedvezéseit, és haszonnal nem integetem és szoktatám ujamat a' 
.szerénységre. Leczkéim ebből ál lot tak: «Gazdálkodj, fijam, egéssé-
geddel, időddel, eszeddel, nyelveddel, az az szavaiddal, és a' pénzzel; 
nem egy könnyen lészesz szegény, ha a' gazdálkodás' ezen öt nemei
ben fogod magadat gyakorlani.» 

Telekivel beszélltem, mondta : írni fog neked. 
Megesmerkedtem Mednyánszky és Hormajérrel; az elsővel kivált 

nagyon simpatizálok. 

Kivű l : 1 á Monsieur Monsieur Frangois de Kazinczy, á Szép
halom ou Kis-Bányácska. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 33. sz.] 

1 A levél zárlatán tört piros pecsét. 
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4609. 

Zádor György — Kazinczynak. 
Világosvár, 1826. mart. 23 . 

Tekintetes Kazinczy Ferencz Urnák 
Stet tner György tiszteletét, idvezletét. 

Január 16d. utaztam el Pestre és Komárom 's Vas Vár 
megyékbe, 's csak a' folyó holnap 20d. érkeztem vissza, hogy innét 
most legközelebb végképen elköltözködjem. Kifogyhatatlan a" sors 
ujabb ujabb nehézségek találásában, mellyek által házasságomat, 
boldogságomat meggátolhassa, de béketűrésem már elfogyott, 's 
elhatároztam magamat, hogy minden akadályokon keresztül vágván 
a' magam módja szerint boldog legyek. Mostani hivatalomról lemond
ván, néhány napok múlva Budára fogok lakni menni 's Májusban 
vagy legfelebb Júniusban megházasodni. Öt hat esztendeig a' magam 
értékéből megélhetek, 's ezen idő folytában a' Kamara vagy Con-
silium mellett practisálván, reménylem hogy fizetésbe fogok jönni.. 
Ha levelével kivan a' Tekintetes Ur megörvendeztetni, méltóztassék 
azt Budára a' Vízivárosba utasítani, feljegyezvén reá, hogy a' Postán 
fog megkerestetni. Éljen a' Tekintetes Ur boldogul 's éreztesse velem 
ezután is barátságos kegyeit. 

[Megjelent a «Zádor György levelezése Kazinczy Ferenczczel» czimű kiad
vány 77. lapján.] 

4610. 

Comáromy Anna — Kazinczynak. 

Kedves Édes Uram Bátyám! 

Nagyon kedvesen vettük az Oltó-Ágakat, bártsak mi is szol
gálhatnánk valamivel Kedves Uram Bátyámnak, de nekünk nintsen 
semmink. A Bátyám ide haza nintsen, azért az írásokat el nem 
küldhetem, hanem haza jövetelével azokat mindjárt el viszik. Gratiá-
jából Kedves Uram Bátyámnak a Németet leírtam, mer t a nékem 
nagyon tetszik, és akar kik voltak a Ministerek, de nagyon derék 
Emberek. Ismét nevettünk a Kedves Uram Bátyám Levelén, Fő 
Nótárius Űrnak pedig Vivatot mondtunk az Ángyommal. Éljen Sze-
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rentsésen és Boldogul Kedves Uram Bátyám és tartson 1 meg gra-
tiájába tovább is bennünket. 

Nagyon sietve 
alázatos Szolgálója 

C. A. 

Kivű l : a k Monsieur Monsieur Francois de Kazintzy á Sz. Halom. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : Jogt. 4r. Orsz. gyűl. 7. sz.] 

4611. 

Kazinczy — Cserey Miklósnak. 

Tisztelt kedves barátom, 

Utolsó postával vettem Prof. Molnos Dávid Úrnak óhajtott 
válaszát, 's kérlek, ha terhedre nem volna, küldd hozzá eggyik 
Cancellistádat, 's köszönd-meg nevemben kérésem' teljesítését. 

Azzal eggyütt vettem Farkas öcsédnek is levelét Bécsből, d.d-o. 
16tae Mártii. Nem lesz újság előtted míg levelem hozzád ér, a' mit 
ír, de közlöm-még is tulajdon szavaival : «Tudom, nem lesz újság 
«előtted, hogy Fels. jó Uralkodónk egéssége melly veszélyben forgott: 
«de hála Istennek a' veszedelem egészen elenyészett.» — Martz. 
24d. Kassáról eggy valaki azt a' hírt vevé, hogy Urunk Martz. 14d. 
megholt, és hogy a' Begensséget Lajos Fő-Herczeg vette-által. — 
A' Kassai híreket senki sem szokta nálunk hinni ; de rendes, hogy 
ez az idea forgásban van. Eggy más valaki Pestről ezt vevé: Közelít 
az idő, hogy Ferdinánd Fő-Herczegnek a' trónusról való lemondása 
nyilvánná tétetik. — Hihető ez a' hír csak a' Constantín Cezarevics 
Declaratiója által támasztatot t a' hírkoholók által. De kérdés, ha ez 
találna történni, mit mondanának a' Magyarok, kik nem mond
hatnak egyebet, mint a' mit törvények mond. Adja Isten, hogy 
semmi jövendőlés ne találtassák valónak, a' mi ellenkezik a' tör
vénnyel. 

Farkas öcsédnek levelei tele vannak elkeseredéssel 's panasszal 
a' Sors ellen. Úgy erősíti-el lelkét a' nem felesre, mint a' kinek 
kimondák hogy harmad nap alatt meg fog halni. A' félelem h é r ó s s á 

1 Az eredetiben tollhiba: tartson. 
2 A levél zárlatán rongált piros pecsét. 
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teszi. Szánom ezt a' nagyon nemes lelkű embert, de a' ki olly útra. 
rántatott , melly igen veszedelmes állapoton végződik. Eggy szálláson 
van Baykor József Borsod Vármegyei Prókátorral, kit Borsod Vár
megye fél esztendei fogságra ítélt, és a' kit a' Magyar Cancellaria 
Bécsből eltiltott, de eggy felsőbb Parancs ott múlatni neki megenge
dett. Ez a' Bajkor József tavaly Júl. 16d. Esztergomban a' Pr ímás 
kezébe tette-le professioját, 's a Bérmálásban Ágostonnak nevezte
tett ; ez az, a' kit Január ödikén az ifjak megtámadtak a' Circularis 
Sessio végével, 's az asztal alá buktattak, de Nagy Pál Sopronyi 
Követnek intésére eleresztettek, a' nélkül hogy akkor nap tett jegy
zéseit tőle elvehettek volna. Azolta Bajkor Bécsben van. Képzeled,, 
hogy ez az eggyütt szállásolás Farkast gyanússá teszi azok előtt, 
a' kik az ő lelkét nem ismerik. 

Most a' Diéta felől nevezetes híreim vágynak, 's ollyak, a' 
millyeket én szeretek: Particularitások felől; mert a' dolgok mene
telét minden tudja, 's az Anecdoták 's egyéb apró történetek festik 
igazán a' dolgokat. 

A' Statusok a' Nagyok közzűl senkit annyira nem szeretnek, 
mint Illésházyt. Eddig Cziráky is szerelmek volt. Most nem értik 
ezt a' valóban nagy embert, sőt rajta botránkoznak. 

Az új Personalis a' legegyenesebb lelkű férfi, de sokszor elragadja 
nem érzése, hanem perplexitása, és a' szövevényes dolog. Minap 
úgy döjté-el a' dolgot, hogy a' Kir. Városok embereit és a' Káp
talanok Követeit is voksra szóllítá, 's midőn látta mi fog mingyárt 
következni, hirtelen széllyelbontá a' Gyűlést vagy igazabban, az 
Ü l é s t . A' Bendek elmenének hozzá, 's elébe terjesztek, hogy 1608 
előtt a' Királyi Városoknak nem vala szabad Követeket küldeni, ' s 
1723. nekik voksot nem ád. A' dolog megelőztetek, 's nem kellé 
vitatni tovább. 

Nagy Pál legforróbb tisztelőji előtt is elveszte minden hitelét. 
Hat hétig nem ment Ülésekbe 's beteggé tet te magát, eggy nehez
telés miatt. Ö eggy Sopronyi Burger lyányát vette-el, 's eggy fija 
van. Eladta minden jószágát, 's Bécsben lakik. Vevője neki 15 ezer 
frntot fizet esztendőnként. Famíliájának praedicatuma de Nemes-
BüicJc, és így az Ország legnevezetesbb házainak eggyikéből vette 
eredetét. A' jószág eladását inkább gondolják annak előre látásából 
eredetinek lenni, a' mit ő elkerülhetetlennek néz, mint azon elkese
redéséből, hogy házassága rá homályt vont. 

Vay Ábrahám csupa tűz és talán példátlan sagacitású ifjú 
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ember. 1810 Novemb. 18d. vette-el a' 17 esztendős Kazinczy 
Sophiet, maga akkor talán 22 esztendős ifjú. De ő soha nem impru-
dens, és igen gazdag lévén, 's nem óhajtván semmit (V. Ispán 
Borsodban és Kamarás), charactere tántoríthatatlan. Sagacitása, 
tapasztalása, olvasása, temérdek gazdagsága soha sem hagyja felelet 
nélkül, nyelve pergő, 's szeli ellenkezőjét, de gorombaságok nélkül. 
Testvér nénje neki levélben köszönte-meg, hogy atyja emlékezetét 
tiszteletben tartja-fenn. A' köz vélekedés szerint Vaynál eggy sincs-
külömb Követ ezen a' Diétán. 15 ifjat ta r t ott, ott van felesége 's-
leányai, 's már 30 ezer fntot költe-el ott, pompázások nélkül. 

Tököli nevű Követünk szállására holnaponként ö t s z á z e z ü s t 
forintot fizet. Olly porczellánon eszik, mellynek eggy tányéra s z á z 
ö t v e n forint. r S illyen egyéb pompája is. Jó fél embere. 

Radványi Badvánszky Antal, a' Kassai Gróf Teleki Józsefné 
anyjának testvére, és annak a' Badvánszky Györgynek unokája, k i t 
Caraffa a' Laniena Eperjesiensisben 1687. halálig torturáztatott , 's 
halva vont bárd és kard alá, soha sincs szemüveg nélkül; az mindég 
orrán van. Ezért, és orrának baja miatt, szuszogással beszéd:. 
«Ő Nagysága a' Mélt. Personalis Ur ezt méltóztatott mondani: tehát 
én is ezt mondom.» — Ezen szavára a' Követek felzúdulva mond
ják: «Ez szép!» De ő soha nem szód másként. Második V. Ispánja. 
Zólyomnak. Temérdek gazdagságú, 's hitére nézve Lutheránus. 

Szinnyei László Sárosi Követ rosszul tanulta meg a' Fő-Ispánja 
által a' Kir. Commissariusok mentségére írt Peroratiót, és így azt,, 
nyekegve, csak elmondá, 's nem gondolt a' közönséges ellenkezéssel 
's nehezteléssel. Azolta egészen más lélek szállá-meg, 's most ismét 
az, a' ki a' Peroratio előtt vala. 

Szerencsy István Ungvár Vármegyei Fő Nótárius egészen más 
gondolkozású mint még iskolájiban is, azolta is volt. Vármegyéje 
már vissza akará hívni. Minekutána Ő Fels. a' születés napkori 
Audientzián megdicsérte, nem hívatik haza. 

B. Prényi Zsigmond Bereg Vármegyei Első V. Ispán sok ideig: 
egészen egyéb vala mint előbbi Diaetalis szóllásiban 1811. Ez idén 
egészen más mint tavaly vala, 's most szeretik a' kik tavaly nem. 
De ab amico reconciliato . . . - 1 Én az elváltozásoktól borzadozom. 
Bitkán jön az ollyan szívből és meggyőződésből. Nem kellene a' 
publ. opinióra építeni, de azt tisztelni nagyon kellene. 

1 Az eredetiben is így, hiányjelekkel. 
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Uralkodónk' betegeskedéseit rég olta veszedelmeseknek mond
ják a' Bécsi Orvosok. Hecticai hideglelés a' baja. Szüntelen köhögéséi, 
azt mondják. Azt a' hírt, hogy a' Koronaörökössel megtétetik az 
abdicálást, rég olta pengetik. Én ezt nem hihetem; a' Koronaörököst 
én csak lóháton pillantám-meg 's hírekből sem ismerem. De mi 
adhatna erre okot? Ha abdicálnia kell, meglesz a' mit készülnek 
tenni. De minek kellene a z t ? — Minthogy a' Fejedelmek sem hal
hatatlanok, jó volna, ha ez a' Diaeta végét érhette volna minekelőtte 
ez a' nem rövid és bizony sok viszontagságokkal terhelt uralkodása 
Fejedelem elhal. Én úgy hiszem, czélja ezen Diaeta tar tásának az 
volt, hogy emlékezete nálunk áldásban maradjon, 's azt a' ju ta lmat 
az ő nagyon nemes szívének forrón óhajtottam volna. 

Farkas öcséd írja, hogy Gr. Gyulai Ferenczné beteg és ez 
miatt Lajos sietve hagyá oda Bécset. Ha igaz e a' hír, és ha a' 
Grófné jobban van e, kérlek, méltóztassál tudatni velem. Tudod 
melly igen szívemen van mind az, a' mi a' Grófnét és házát illeti. 
Élj szerencsésen édes barátom, 's tarts-meg minden becset felülmúló 
kegyességedben. 

Martz. 28d. 1826. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. ír. 43. sz.] 

4612. 

Kis János — Kazinczynak. 

Kedves Barátom! 

Egészen váratlanul leptél meg azon tudósításoddal, hogy bibliai 
szent történeteket készítettél sajtó alá. Mennél nagyobb ritkaság az 
illyen munka az olly karbéliektől, a' millyen Te vagy, annál nagyobb 
figyelmet érdemel, 's kétség kivűl annál nagyobbat is fog támasztani. 
És igy már ezen oldalnál fogva is sokat fog használni, ha tulajdon 
betsét, mellyet olly tiszta és okos gondolkozásod előre fel-tetet, 
számba nem vennénk is. Mit mond az élőbeszédben kinyilatkoztatott 
princípiumokhoz a' vagy igen sokat, vagy semmit nem hivő, azt 
ugy gondolom nem sokat kell kérdeznünk. Bizonyos, hogy mindenik 
fog benne találni, a' mivel nem elégszik-meg; de a' júzan-hitüek és 
gondolkozásuak kétség kivűl melléd fognak állani. Én részemről 
tökéletesen ollyan szempontból nézem most is, 's néztem régtől 
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fogva a' dolgot, a' mellyből Te nézed, 's nagyon örülök, hogy e' 
részben is egymással így meg-egyezünk. — Semmi kétségem sintsen 
benne, hogy munkád a' maga nemében epoehát ne tsináljon; annál 
inkább van okom kevélykedni vele hogy homlokán engem megtisz
telni kívánsz; illyen tiszteletet olly tiszteltt férjfiútól, olly szívből 
szeretett barátomtól lehetetlen nagy gyönyörködéssel nem fogadnom. 

Azt kérded, melly könyvből tanítja az én felekezetem a' bibliai 
históriákat magyar nyelven. A' mennyire tudom még eddig minden 
Superintendentziákban a' Magyaroknál a' Hübner volt szokásban. 
Én a' mi Superintendentziánk számára valamint egyéb legszüksége
sebb falusi oskolabéli könyvetskéket részszerént magam dolgoztam, 
részszerént mások által dolgoztattam, és hogy oltsóbban lehetne 
hozzájok férni, saját költségemen nyomtat ta t tam-ki : ugy bibliai 
históriai könyvet is, ujat adtam először német nyelven oskola-
Tanítóink' kezeibe. E' végre azt választottam-ki, mellyet Memeyer 
a' Nevelésről irtt könyvében leginkább ajánlott. Ugyan ezen munkál 
mihelyt német nyelven kiadtam, magyarra is fordította az én 
indittásomból egyik prédikátorunk, 's ezen fordítás a' következő 
tzim alatt jelent m e g : Válogatott bibliai históriák az 0 - és Uj 
Testamentumból Hübner szerint. Németből magyarra fordította 
Halasy Mihály Nagy-Geresdi Prédikátor és a' Sopronyi Alsó-Megye
béli Evang. Gyülekezetek' Séniora. Po'sonyban Weber Simon Péter 
•és Fijának költségével 1817. 375 lapok. A' fordítás sokkal jobb 
lehetne; a' minden történet után találtató ének-versek sintsenek jól 
megválasztva, noha volt miből választani: de áltáljában véve tsak 
ugyan nagyobb kedvességet érdemlene, mint a' mennyit a' régihez 
szokott falusi mesterek nagy részénél nyert. E' szerint némelly 
oskoláinkban a' bibliai történetek ezen említett könyv szerint tanít
tatnak, másokban pedig, mellyeknek Tanítójit nehezebb jó módjával 
jobb út ra hozni, még a' régi Hübner szerént is. 

Szó lévén az általam kiadott oskolai könyvetskékről, azoknak 
tzimjeit is ide teszem: 

1. Diktomos, verses- és imádságos könyvetske. 
2. Evangélikus fiu- és leánygyermekeknek való képes A. B. G 

könyv. 
3. Luther kis Katekizmusának magyarázatja, néhai Superinten-

dens Herder után készítette és kiadta Kis János, a' Dunán túl levő 
Ev. Gyülekezetek' Superintendense. Sopronyban Sziesz maradéki ' 
betűivel. 1815. 

Kazinczy F. levelezése. XIX. 37 
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4. Auserlesene biblische Historien aus dem altén und neuen 
Testamente ; nach Hübner. Oedenburg. 

Mind ezek az oskolai tanítás jobbittására tzélozó tsekély próbák; 
de az efféle jobbításnak is, mint minden jónak, ezer az akadályja.. 

H á z i 1 környülményeim most is ollyanok, mint utolsó levelem 
írásakor voltak; tsak azzal a' hozzáadással, hogy Lajosom' 3 / 4 esz
tendős leánykája (első és eggyetlen gyermeke) ez előtt tíz napokkal, 
megholt. 

A jő Isten éltessen Téged még soká, 's adjon kedveseidhez sok 
szép örömöket. Vagyok változhatatlanúl szíves tisztelettel 

Sopr. Martz. 30dikán 1826. 
hív barátod, 
Kis János. 

U. i. Siquid idest — 3 Vármegyéknek Sopronynak Vasnak é s 
Győrnek vagyok Táblabirájok. 

[Eredetije a sz. Benedek-rend pannonhalmi könyvtárában.] 

4613. 

Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. 

Széphalom Mart 31 d. 1826. 

Tisztelt barátom, 

Számtalan 's minden becset meghaladó jótétidnek az tenné-feí 
koronáját, ha megtehetnéd a' mit tenni mennyei szíved áhít, 's én 
azt inkább szeretném elérni mint a' nagyvilágnak minden czímereit 
és pántlikáit, ha ezekre kívánságimat kiterjesztenem szabad volna is. 
Életem eddig mindég falun folyt, mellyet. boldog nyugalmáért inkább 
szeretek mint a' városi t ; de mennyit nyernék ismeretekben, ha városi 
lakossá válhatnék, 's annyi jövedelemmel, hogy gond nélkül éljek, 's 
így egyenesen ügyemnek élhessek. A' mit készítgetek, eggyütt olvas
nám a' Neologismusok' barátjaival 's ellenségivel; kihallgatnám eggyik 
félnek is, a' másiknak is okait, 's azt tenném, a' mit a' dolog és 
meggyőződésem kívánna. Minden esztendőben meglátnám Bécset, még 
pedig kétszer, hogy ismereteim a' festésben, faragásban, muzsikában, 

1 Innét végig Kis J. kezeírása. 
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arehitecturában, 's a' Polytechnicon' dolgai körűi, gyarapodjanak. 
Vedd ezekhez, hogy ujaimat, kik Patakon elvadulnak, 's nem tanul
hatják a' mit óhajtok, velem jönnének. Hol Zseni, hol Thalie volna 
gazdasszonyom, 's feleségem a' telet velem töltené, akkor a' házi 
gazdálkodás neki időt engedhetvén. Nemes-lelkű Halandó, te, kinél 
nemesebb-lelkűt én soha nem ismertem, kérlek, tedd a' mit kezdél, 
's légy rajta hogy a' Titoknokság enyém lehessen; 's ez mind fog
lalatossága, mind gazdagabb fizetése miatt, mire szükségem van. 
Pompa nélkül akarok én ott élni, sőt az az ideám, hogy falusi-életet 
éljek a' zajos városban, 's asztalom m a g y a r éteknél egyebet ne 
lásson. •— Ha ezen szép fizetés mellé fát és gyertyát kaphatnék, és 
— ha szabad volna nagyot is kívánnom — kocsit és két lovat: úgy 
Persarum vigerem rege beatior. 

Fiaim így dolgot is, nyelveket is, városi módot is tanulnának, 
's ez igen nagy ok, hogy az általad nékem készített szolgálatot 
óhajtsam. És melly szépen végeződnék élet, melly harmincz-
négy esztendők olta olly szerencsétlenül folyt-el. 

Levelednek megérkezése olta, mellyet öt nap előtt vettem, ez 
minden álmodozásom; ez az óhajtása feleségemnek is. De mi erről 
senkinek nem szóllánk, sem nem fogunk. Légyen titok, valamíg el 
nem sül. Gróf Teleki Józsefnek azonban ma írok, 's ennek is kérni 
fogom boldogításait. 

Oda-fel, a' mint leveledből látom, idea uralkodik, hogy 
a' Neologismusok használtak in intensione, ártottak in extensione. 
Igazságtalan a' ki az abusus miatt kárhoztatja az usust. Én is sokat 
buktam, a' mit kész vagyok kitörleni, mások is igen sokan; de ott 
volna e nyelvünk a' hol áll, ha nem buktunk volna? Nem igaz e, 
a' mit Te mondái a' Minerva lelkes Praefatiójában ? nem igaz e a' 
mit Thaisz monda lelkesen talán 1824. a' Tud. Gyben? nem igaz e 
a' mit Wielandból én adék a' Minerva eggyik Füzetében ? — Ment
sen Isten attól, hogy az Olvasó parancsoljon az í rónak; ez rontá-el 
a' franczia nyelvet midőn annak simaságot és praecisiót ada : de 
elvette erejét és sokszínűségét. Ha meglenne, a' mit Te óhajtasz 
nekem, és a : mit én Nélküled óhajtani nem mertem volna, úgy én 
eggy felolvasandó Értekezésben összehasonlítanám a' Franczia és 
Német Nyelveket, 's ezeket a' Rómaival, 's megmutatni igyekezném, 
melly veszedelmes út volna a' Franczia kimívelődése útját követnünk. 

Szalluszt elrémítené a' Döbrenteieket — most ez is nagy gyű
lölője a' Philoxeniának, mellyet nem csudálhatok — és így elébb a" 

37* 
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Cicero Oratiójit és Leveleinek első két Könyvét adom-ki, 's úgy 
Szallusztot. — Utolsó postával vettem hírt hogy Referend. Nopcsa 
Elek Ur az Erdélyi Leveleket n a g y g y ö n y ö r ű s é g g e l olvasta-
meg — ezt írja Cserei Bécsből. Reménylem, ha ezt és Cicerót bocsá
tom előre, a' Neologismus' ellenségei meg lesznek elégedve velem. 

Én Februáriusban forró nyavalyába estem. Ismerem a' nyavalya 
menését, kétszer hozván életemet veszélybe, 's siettem megelőzni. 
Orvosaim 's Gosztonyiné és Bartos Majomé megtartottak •— mer t 
Ujhelyben lettem rosszul, 's ott ők látogatának-meg, ők gondoskodtak 
feleségemmel 's lyányaimmal felőlem. — Soha én nemesebb lelkű 's 
bajosabb férfit, soha lelkesebb, míveltebb elméjű, nemesebb érzésű 
Asszonyt, soha tiszteletemre csudálásomra méltóbb háznépet, mint 
Te vagy, 's Ő Nagysága, 's a' ti gyermekeitek, nem ismertem — ezt 
mondám magamnak, feleségemnek 's gyermekeimnek, 's minden 
másoknak, 's bizonyosan ezt fogom haldokolva elébb utóbb mondani. 

Melly gazdagságot gyűjte Gróf Aurél Pozsonyban, 's mint ért-
meg tiszteletes atyjának szemei előtt, ki soha semmit egyebet mint 
azt, hogy a' jóktól jónak ismertessék 's úgy szóllhasson a' hogy 
lelke sugallja, nem óhajta — könnyű képzelnem. Adják a' haza' 
Istenei hogy nem sokára ez a' páratlan ifjú ragyogjon úgy mint első 
ifjúságában atyja. De a' Nagyok és Jók nem mindég kerűlhetik-el a' 
kedvetlenségeket, 's erre példa Phócion és Scipio. Az én hitem a' 
jókba soha nem fogyhat-el ; :s még az itt mindenek által szidott 
Zichy Károlyra is azt kérdem, ha oly igen bizonyos <?, hogy ö ellen
sége hazájának, hogy szidnunk kelljen őtet. De azt látni, hogy a' 
Phócionok és Scípiók, mások által megcsalva, gyanúba jönnek, felette 
kínos; az pedig a' Phócionokon és Scípiókon is megtörténhetik és meg
történik. Külömben én inkább szeretem a' szirtek köztt bölcsen és 
valamit engedve evező Kormányzókat, mint a' lángfejűeket, kik még 
a' szirtek köztt is egyenesen akarnak m e n n i ; csak hogy azt látni, 
hogy a' jók gyanúba jönnek és a' rosszak felé közelíteni látszanak, 
irtóztató ; ez pedig, a ; Pozsonyból vett levelek és Pozsonyból jött 
emberek szerint, még a' lelkes Prényin is megtörtént, ki felől tudja 
minden, hogy eggyike a' legjobbaknak. •— Fogadd-el határ ta lan tisz
teletemnek szükségtelen, de soha el nem fogyható bizonyságát, és 
míg kegyességeidre érdemetlen nem leszek egészen, légy nekem a' 
mi annyi esztendők olta valál. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. ár. 33. sz.] 
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4614. 

Kazinczy — Dulházy Mihálynak. 

Különös bízodalmú Drága Jó Uram Bibliothecárius Ur, 
érdemes barátom, 

Ujhelyben vettem az Űr levelét ma épen eggy hete, 's ott 
felejtettem, vagy ott hagytam inkább, úgy hivén hogy más nap 
mingyárt vissza megyek, 's ott fogok felelhetni, 's minden czikkelyeire. 
Azonban eggy kis betegeskedés ide rekesz te ; 's így engedelmet 
kérek ha az Urnák valamelly czikkelyére választ nem adok itt . 
Másszor kipótlom. 

E' világban semmi sincs közönségesebb mint az összeütődések. 
Az ember azt hol akarva teszi, hol akaratja ellen. Jó embernek 
inkább fáj, ha mást megbánta, mint mikor megbántattatott . Midőn 
érzékenységünk elragad hogy másnak bántása ellen kifakadunk, jól 
tennénk, ha meggondolnánk, hogy ezen bántást mennyi jóval pótolta-ki 
előre. Higyjen nékem az Űr, édes barátom, ha, ezt forgatnánk, keve
sebb eseté paté volna a' világon. Én tisztelem a' más haragját, ha 
külömben személyét tisztelem. Hogy pedig azt igen nagyon tisztelem, 
arról kérdés nincs. — 

Minerva valóban olly jól megyén, hogy gyönyörűség olvasni. 
Adja Isten, hogy mindég illy érdemű Munkák találjanak benne helyt. 
Az ide tett jegyzésnek vegye hasznát az Ur, kérem barátságosan, 
ha Bárány Ágoston nem említette volna. Perecsenyi ezt vagy nem 
tudta, vagy csak akar ta nem tudni. Mind eggy, akár Catholicusnak, 
akár Reformátusnak születet t ; de ha Beformátusnak született, nem 
kell tagadni. 

Kovacsóczyt úgy szeretem, mint igen keveset; de azt mondják 
hogy ő sohol nem állhat sokáig. így bajba hozná az ember mind 
őtet, mind azt a' ki elfogadná, mind magát. Őtet olly állapotba 
kellene tenni az igen gazdagoknak, hogy foglalatosság nélkül élhessen. 

Ha Bogátin segíthetnék mind magáért, mind az Űrért nagyon 
akarnám. De az effélét az esztendő vége felé kellene sürgetni; én 
azonban szóllok Nyomárkay Úrral, 's óhajtom hogy segíthessem. 

A' Hébe és Auróra Recensióját eddig vette az Úr. Tekintse 
csak végig, 's lássa, ha nem botlott e meg tollam eggy franczia 
theatrális darabban; mert ha úgy ment-el írásom, mint első Gon-
ceptusomban látom, megbotlott tollam, magam helyett. 
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Phaedra a' Racíne' tragoediája, nem a' C o r n e i 11 é. Ha tehát 
Corneille állana ott, törölje-ki az Ur a' nevet, 's tegye oda Bacine. 

Énnékem mindég új meg új dolgot adnak az Archívumban. 
Szeretném, ha végre kész lehetnék. Ha ifjabb volnék, gyönyörködve 
töltenem ott napjaimat. Belé esvén, azcn leszek, hogy maradékunk 
hasznosnak ítélhesse munkálkodásomat. 

Kovaesóczynak Ellinger Űr által el nem fogadott Munkáját 
szeretném látni. Pénzem még sincs; 's azt kimondhatatlanul sajná
lom, 's kérem az Urat mentsen-ki, 's kérje hogy várakozzék. Alig 
élek. D'Ellevauxné akarná vissza fizetni nekem a' mivel nekem tar 
tozik, 's pénzt keres, hogy azt tehesse. Ha azt teszi, mingyárt 
fizetem. Bár csak Majorost hoznák vissza a' más világból : s úgy 
kínzanák mint a' fiját. Inkább érdemli. 

Az Űr tiszteletre-méltó barátnéjának felgyógyulásán szívesen 
örvendek, 's óhajtom hogy az Urat sok ideig boldogítsa. — Éljen 
szerencsésen, édes barátom, 's szeressen mint eddig. 

Martz. 31d. 1826. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. -i-r. 5. sz.] 

4615. 

Igaz Sámuel — Kazinczynak. 
Bécs, Mártz'. 31d. 1826. Alte-Wieden, Paniglgasse No. 54. 

Buzgón tisztelt 's szeretett kedves Barátom! 

Űgy érzem, Te, ki ellen pedig talán még legtöbbet vétettem, 
hamarébb megbocsátasz . mint sokan mások; mert az embert Te 
jobban ismered, 's fel tudod inkább fogni hogy miként alél-el 's 
leszen tehetetlenné gyengébbike, mikor minden reménysége elenyé
szik, 's mások 5 gazsága miat t vég romlásra jut. így vagyok én, 
kedves Barátom, miolta a' mult esztendő' elején Pánczél olly tete
mesen meglopott. 2000 ftomból Y. Czban, a' mennyiben ő meg
károsított, csupán 800 ft. fordúlt-meg, a' többi oda van örökre. 
Azon idő tájban 1000 ftal segítettem egy bará tomat és rokonomat; 
400-al a' másikát; ez is mindenik oda van, vagy legalább akkorra 
fordúlhat-meg, mikor már nekem nem használ. Ezeken kivűl, az 
idei Hébéből, melly 2400 frtban került, nem jött-bé több eddig 
1190 ftnál, 's alig is jön mind öszve idővel még hozzá 600 ft. 
Elvesztettem minden pénzemet, 's azon felyűl adós is vagyok, 's 
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hitelezőim erősen ostromolnak. — Magyarázd az ezen környmállá
sokból eredett bajaimból, hogy Neked is olly rég' nem írtam. Vettem 
minden küldéseidet: Majláth Regéit és Meséit; Erdélyi Leveleidet; 
Hébe számára küldött dolgozásaidat; minden leveleidet, kivévén a' 
mit utóbb Major Csereiébe rekesztél, a' melly az ő legényének ren
detlensége miat t elveszett. De talán még jó reám nézve, hogy ezt 
nem látám. Mintha érdemlett haragodat hozta volna az, úgy kell 
sejtenem néha, 's borzadok bele. Nagy gyönyörűséggel 's épülettel 
•olvasám Mailáth' Regéjit; oh bár csak módom volna közre-bocsá
tásában ! Erdélyi Leveleiddel még ennyiszer olvasván sem tudok 
soha betelni. A' mult héten került vissza Szent Györgyi Űrtől, 's 
most Kolosynál van nyugtalan kérésére. Cons. Nopcsa Űr áltolvasván 
levélben jelenté N e k e d észrevételeit, tőlem kérvén adreszedet. Sz. 
Györgyi' jegyzéseit közleni fogom, mikor majd veszem parancsola
todat, mi tévő legyek a' munkával. Miolta a' tisztelt két Űrnál 
jártak Erdélyi Leveleid, a' Censurára nézve itten olly rendelés té te
tett, hogy a' kéziratoknak két párban kell bé adattatni. Ha M. Országon 
egy elég, talán csak ottan kellene censuraltatni. — Hébét kiadhatom, é 
1827-re, rövid időn megírom. Ez attól függ, ha segédet kapok vagy 
6 embertől, kiktől egy esztendőre két két száz forintot kérek köl-
esön. Auróra így indult-meg, 's én most a' folytatásra nézve szo
rul tam erre. 

Pozsonyból, reménylem, nem vagy hírek szűkében. Örülnöd 
kell rajta, mit szült, nagy részben a' Te fáradhatatlan iparkodásod! 
De mosolyogsz is ollykor, némelly sürgölődésre. — Értesz, úgy 
hiszem. — 

Nagy zavarodásomban úgy hittem, hogy elküldöttem valamikor 
Ellinger' pakétjában a' Kolosy levelét, azonban tegnap ráakadtam. 
Újra van miért megbocsátanod! 

Én most magyar nyelv tanításból élek. Gróf Széchenyi Lajosnét, 
Gróf Károlyi Lajosnét, Gróf Dietrichstein Ferenczet és Herczeg 
Eszterházynak Pledeaux-től [!] nemzett kellemes fiát tanítom. A' mit 
tőlök kapok, nagy részint adósságban kell elfizetnem. — Septemvir 
Péchy Úr tavaly megszóllí tott : nem vállalnám e fel a' Debreczeni 
Bibliothecariusságot. Ajánlám magamat . De most már azt mondja, 
nem hamar lesz belőle valami, mert sok a' tereh a' Debreczeni 
Ekklésián. 

Nyugtalanul várom leveledet, mellyből megtudhassam, hogy 
megbocsátasz. 
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A' Zemplényi Táblabíróság igen meglepett. Nem tudom igazán, 
kinek köszönjem, mer t minek, úgy érzem nincs. Megköszöntem Mélt. 
Szilassy Úrnak. 

Örök hév tisztelettel 's szeretettel vagyok 
tisztelő hív barátod 

Igaz Sámuel. 

[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 28. sz.] 

4616. 

Kazinczy József -— Kazinczy Ferencznek. 
Kazinczy József Öcsém levele hozzám Regmecz Martzius 31d. 1826. 

Tegnap Galgóczinénak két asszonyleánya, ma ismét Galgóczy 
Pál nevű fija nálam voltak, hogy akár auctiót készek venni, akár 
perennális fassiót celebrálni. Tegnap Bátyám Uramnak is vettem 
ezen tárgyban tudósítását, 's ezekre nézve nekem ezek az észre
vételeim. 

Magában vévén a' dolgot, Galgócziéknak az egész perhez eggy 
betű igazságok sincs. Az Aetorátusnak sem lehetett volna megállani,, 
mert csak mint más collaterális atyafiaknak Cessionariusai proce-
dáltak, az pedig (csak hogy már post finálém convictivam Tab. 
Begiae sententiam) és így késő, be van bizonyítva a' perben, hogy 
a' Cessio maga is hamis, mer t a' Cedens k i l e n c z esztendővel 
hamarább holt-meg, mint a' Cessio van datálva. De a' Cancellaria 
arra azt monda, hogy via novi procedáljunk Galgóczy ellen. Ez tehát 
így lévén, a' Liquidatörius per is minden kigondolható protelatio 
után is csak a' végső Sententiától függvén, nem volt más út, vagy 
a' Galgóczi személyes izgágájától megszabadulni, vagy más Compos-
sessorságát megelőzni, mint vele megalkudni. Ez tehát meg is tör
tént, de melly esztendőben, már nem tudom, mert a' Transactio 
a' Leveles ládával Bátyám Uramnál van. Azt tehát méltóztassék 
kikeresni, de hogy a' Transactionalis esztendők vége felé járunk, és 
így recrudescálhat a : pe r ; csak hogy már most többecske pénzt 
tennének le nekünk. És így megint criticus perünk lehet, 's kevés 

védelemre 1 's vagy rossz szomszédunk, vagy más idegen 
Compossessor. 

1 Itt egy szó olvashatatlan. 
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Ma Galgóczi Pál nálam lévén, gondolatját kérdezvén, azt felelte, 
hogy ha csak auctiót akarunk adni esztendőkre, ezen esetben 500 
fntot kér Váltó Gzéd., ha pedig örököt vallatni az anyjával a' Káp
talanban, ezen esetre is készek, 's akkor 1000 fntot, ugyan csak 
Valutában. Én ha tanácsos tractálni, még pedig perennalis fassio 
mellett is reánk nézve kivált most, mikor a' perlekedésre nézve a' 
Diétán azt akarják kivinni, hogy hamarább végeztessenek-el, jobbnak 
látnám, hogy perennalis fassiót celebráljanak. Ezen tekintetből időt 
akartam nyerni, 's a r ra kértem hogy 1. Maji jönne el az édes 
anyjával, akkor én, addig Bátyám urammal 's Dercsényiné Nénémmel 
conferálván a' dolgot, itten a' Tractatust consummalhatjuk is. Ő ezt 
megígérte. És így én most ar ra kérem B. Uramat, hogy ezen leve
lemet és annál fogva ezen észrevételeimet okos és cordátus emberrel, 
de, közttünk maradjon a' szó, nem ollyannal, a' ki vagy magának 
vagy rajtunk kivül másnak, vagy jövendőre nézve speculálván, megint 
Prókátori tanácsot adván, alánk terítse a' pokróczot. Én csak azt a' 
difficultást tudnám magamtól superálni, hogy Galgócziné és Bodnár 
Györgyné Cessionariák, fateálhatnák e perenn. fassiót. Mert mihelytt 
bátorságosok lehetnénk e' részben, elfogadnám a' perenn. fassiót. 
A' mit el lehetne húzni a' summából, el kellene, a' többit pedig 
megfizetni. Mert a' per reánk nézve mindég nem jó karban van. 

[K. és h. n.] 

[Kazinczy másolata Becske Bálint birtokában.] 
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4279. 1. lap alul 3. sor: «01vasám barátságos . . . leveledet I)úlházihoz.» 
L. a XVIII. k. 4271. számú levelét. 

2. lap : az első kikezdésben említett A bor s a szerelem czimű verse Des-
sewffynek nem jelent meg sem az Aurorában, sem a Hetében. 

4281. 4. lap fölül 1. sor: «Vettem . . . egy Leveledet — dátum nélkül.» 
L. a XVIII. k. 4277. számú levelét. 

6. lap 1. kikezdés : ^Ismertedé B. Szentkereszti Sigmondót ?» E férfiúról 
akkori lapjaink is megemlékeznek; a Hazai és Killf. Tud. 1824. évf. 9. (jan. 
31-diki) számában a következő nekrológot írja: «Maros-Vásárhelyen Erdélyben 
Dec. 23-kán 78-dik esztendejében végezte ditsó'sséges vitéz pállyáját Zágoni Báró 
Szent-Kereszty Zsigmond, Lovasság Generálisa, Tsász. Kir. Kamarás, Maria 
Therezia Rendének Vitéze, és Második Tulajdonossá Ő Ts. Kir. Felségének nevét 
viselő Nro 1. Huszár Regimentnek, a ' ki mindenkor egy nagy Vitéznek tulajdon
ságait öszve tudta kaptsolni a' nemesebb emberiség betsűlésével, és mind a' 
táborban, mind itthon mindenektől egyenlő tiszteletet és szeretetet érdemlett*, stb. 
— A Magyar Kurír 1824. évf. 7. (jan. 23-diki) száma még részletesebb tudó
sítást közöl Szentkereszty báróról, elmondva, hogy holt teste Szó'kefalvára vitetett 
1823. decz. 27. s így végzi: «Minden bizonnyal a' míg csak lészen a' Magyarnak 
nemzete 's hazája, tündökleni fognak a' Szentkeresztiek a' Magyar egen, a' kik 
közzűl csak a' közelebb mult B esztendők alatt is két Generálisok és egy Oberster 
tették-le Európa, 's különösen a' nemes Ánglus nemzet előtt ismeretes fegyvereiket 
a' kérlelhetetlen halálnak kezébe.» 

4282. 6. lap 3. kikezdés: Az itt említett Németh valószínűleg Németh 
János, később ref. lelkész, a ki Márton István után pár évig a bölcseletet tanította 
Pápán, azután tótvázsonyi, végűi pedig papkeszii lelkész volt; egy műve ismeretes : 
Az asszonyi nemnek vallási felvilágosodásra való köteleztetése, Pápa, 1839. 
L. Szinnyei J. id. m. IX. köt. 920. hasábját s e kötet 600. lapját. 

U. o. köv. sor: «Kardos Primarius Pataki Nótáriussá leve.» Szombathy J. 
Monumenta protest. Hungáriáé ecclesiastica (Sárospatak, 1860) czimű művében 
említést tesz Kardos Pálról, mint a collegium új provisoráról (239. 1.); lehet, hogy 
Kazinczy adata ő reá vonatkozik. 

U. o. a lább: «A' Csáti Prédikátor Hódor Szent Péteri Togátus deák 
fija . . . » Hodor Pál ref. lelkész 1765-ben választatott Makiárra, négy év múlva 
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Vattára s innen 1780-ban Mezó'csáthra lelkésznek, a hol 1842. okt. 19. halt meg. 
Seiler Frigyes György után lefordította A ker. vallásnak rövid védelmezése czímű 
munkáját (Debreczen, 1799). L. Szinnyei J. id. m. IV. köt. 940. hasábját. 

4284. 12. lap 4. sor: <Bár addig terjedne életem, mint a' te Matkovicsoáé.» 
Czélzás Matkovics Pálra,, a ki a Dunán túli ker. táblának elnöke, kir. tanácsos és 
az ág. ev. reformátusok Dunán túli kerületének fó'gondnoka volt, s ekkoriban halt 
meg 86 éves korában. Kis János kora ifjúságától fogva szoros összeköttetésben élt 
vele. L. a Magyar Kurír 1824. évf. 1. (jan. 2-diki) s a Hazai és Külf. Tud. 
1824. évf. 1. és 3. (jan. 3. és 10-diki) számait s a Kis János Emlékezései (0. K. 
741—7. sz.) 158. 190. 269. 604. és 619. lapjait. 

4285. 12. lap alul 1. sor: «Es freut mich überaus, dass ihnen meine 
Novelle in der Aurora zusagt.» Majláth János gr. A7 sóbányák czímű elbeszélése 
az Aurora III. köt. 49—68. lapjain jelent meg. 

13. lap 4. sor: «Ich hoffe noch heuer einen ganzen selbstandigen Band 
herauszugeben.» Czélzás Majláth Magyarische Sagen und Marchen (Brünn, 1825) 
czímű művére, a melyet Kazinczy F. magyarra fordított s Kazinczy Gábor kiadott, 
Pest, 1864. L. erre vonatkozólag az indexben megjelölt lapokat. 

4286. A levél 2. sora: «Én ez idén a' Nagysád neve leírására fogtam 
legelsőben tollat.» L. a XVIII. k. 4146. számú levelét s jegyzetét. 

A mire a következő' kikezdésben Kazinczy gr. Gyulay Karolinát kéri, telje
sedett i s ; a család Dédácson valóban felállíttatta az egyszerű kőemléket, a mely 
máig is látható. 

15. lap 1. és 3. sor : ^Gyönyörű darabja van Hébében és Aurorában . . . 
Külömben a' Kisfaludy Károly Viszontlátását szeretem leginkább.» V. ö. a 4285. 
számú levél 1. jegyzetével. A Hebében Majláth Jánosnak A' bosszuló kard czímű 
novellája olvasható a III. köt. 149—170. lapjain. L. a 4287. számú levél 4. sorát. 
— Kisfaludy Károly Viszontlátás czímű elbeszélése az Aurora III. köt. 135—152. 
lapjain jelent meg. 

4287. A levél 4. sorában hiányosnak mondott czím így egészítendő k i : 
<Ihr Schwerdt der B,ache» ; v. ö. az előbbi jegyzettel. 

16. lap 3. kikezdés 6. sor: «Ich werde meinen Lesern sagen, dass Sallust 
der Virgil der römischen Prosaiker sey . . . » V. ö. a 31—32. lapokkal. 

4299. 19. lap 3. kikezdés : «Malvina . . . küldött általam . . . két "darabot.. . 
's egy Idylliont . . . » Csak az elsőt közölte Kisfaludy K. az Aurora IV. köt.. 63.—66. 
lapjain; az idyll az Aspasiában sem jelent meg; e folyóiratban D. Takács Judit
nak két verse olvasható, A' Hazához a 41—42. s Az én magányom a 112. lapon. 

20. lap fölül 4. sor: «Camerarius Skerlecz . . .» Zádor Skerlecz József 
kamarást érti; 1. a Magyar Kurír 1825. évf. 18. (aug. 30-diki) számában közlött 
tudósítást. 

U. o. 1. kikezdés 12. sor : «Gróf Smideg .. ., Camerar. Szegedy». Schmiedegg 
Jánost vagy Sch. Tamást érti; mind a kettő cs. és kir. kamarás volt; amaz 
1836., emez 1831. halt meg. L. a Nemzetségi Zsebkönyv I. köt. 207. lapját. 

Szegedy Ferenez előbb Zala várm. alispánja, kamarás lett 1811-ben, a 
hétszemélyes tábla bírája 1829-ben; az 1825—7. országgyűlésen Zala várm. követe 

• 
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volt és pedig Kazinczy a «tántoríthatatlanok» közé sorozza. L. Kézírat a M. Tud. 
Akad. könyvtárában: Jogt. 4r. Orsz. gyűlések, 7. sz. és a M. P. 397. lapját. 

4291. 22. lap alul 3. kikezdés : «A' Periodicus í rasról még semmit sem 
felelhetünk . . . » Ekkor tervezte már Dessewffy titkárával, Dulházyval és Ellinger 
István kassai nyomdászszal a Felsőmagyarországi Minervát, a mely csak 1825 
elején jelent meg. 

4295. A levél kezdete: «Gönczy Sámuel, ki Dietai Gancellistája volt a ' 
Koronaőr Lányainak.* L. a TV. k. 925., V. k. 1159. és a VI. k. 1491. számú 
leveleit s a rajok vonatkozó jegyzeteket. — Hogy a Lónyayak közül valaki a 
koronaó'ri méltóságot viselte volna a XIX. század elején: egyetlen nemzedékrendi 
kimutatásban sem találjuk feljegyezve, Dobynak a Lónyayakról szóló monogra-
phiája sem ismeri; Kazinczy itt nyilván téved. 

4297 . 38. lap a Voltaireból idézett sorok 3-dika helyesen így hangzik: 
Nous avons la clarté, l'agrément, la justesse. 

4298. 41. lap 1. sor: *Theokrithez már megkészítettem az élőbeszédet.» 
Meg is jelent még ez évben Theokritosz maradványai czímmel, Győr, 1824. 

U. o. 2. kikezdés 1. sor: «A' Szalaiak, hallom, Amadéjokkal rútul bántak.» 
V. ö. a XVIII. k. 4195. számú levelével s jegyzetével. 

U. o. alább 7 sorral: «Lassú Istvánt szeretném ismerni.* Lassú István, a 
M. Tud. Akadémia lev. tagja, 1797 ápr. 12. született Visken (Mármaros várm.) s 
1852. jan. 19. halt meg Pesten. A gr. Teleki-család segélyével a mármarosszigeti 
ref. főiskolában tanúit s 1823-ban alkalmazást nyert a budai udv. kamaránál, a 
hol 1839-ben segéd, 1846-ban pedig al-írattárnok lett. írói működését a Tud. 
Gyűjtemény 1823. évfolyamában kezdte történelmi dolgozatokkal, de verseket is 
írt a Koszorúba. 1827—1840-ig számos történelmi, statistikai és földrajzi művet 
írt s adott k i ; magyarázta Horatius ódáit, fordította Zschokke Áhítatosság óráit. 
L. Szinnyei J. id. m. VII. köt. 802—805. hasábjait s e kötet indexében megjelölt 
lapokat. 

4299. A levél 6. sora: «A' magam SalustjéX is in Manu Scripto Membra-
naceo ex exemplari Gorviniano hozzá kívántam adni.» Jankovich M. gyűjteménye 
a M. N. Múzeumba került, s az ősnyomtatványok jegyzéke is elkészült (Horváth 
Ignácztól, Budapest, 1895); e jegyzék szerint csakugyan két Sallustius-féle ősnyom
tatvány volt Jankovich birtokában, de egyik sem az, a melyre ő e levélben hivat
kozik. L. az id. mű 206—208. lapjait. — Nem lehetetlen, hogy Sallustiusnak azt. 
a kiadását érti, a melyet ő maga így jelöl meg : Cod. Hist. Nro 660. Cod. Membrán, 
elegáns Saec. XV. in 4to. L. Szentgyörgyi Gellért Sallustius-fordításában (Buda, 1812) 
a II. köt. bevezetését. 

Ugyanitt Jankovich megmondja a levélben (42. lap 6. sor) említett «bazini 
prédikátor* nevét is, midőn a Sallustius legrégibb kiadásainak felsorolása után így 
folytatja : «Ezeken feliül még a' múlt Század végén is tsudálkozásra méltóképpen 
feltűnt Hazánkban Sallustnak egy ismeretlen kézirata pergamenten; volt ez a' 
ritkaság Buprecht Theophilus Bazíni Tiszteletes Papjiak birtokában, kit életének 
virágzó idejében a' kegyetlen halál reménnyel tellyes halgatóinak öléből elragadott. 
Könyveinek lajstromában «BibIiotheca Theophili Ruprecht Posonii 1784. in 8. Nro 
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1270. Sallustius de Bello Catil. et Jugurth. super Membranis Charactere vetere 
•eleganter descriptus in 4to» feljegyeztetett. 

42. lap 7. sor: Sámboki (Sambucus) János 1531. jún. 1. Nagyszombatban 
született s 1584. jún. 13. halt meg Bécsben. Wittenbergben, Strassburgban s 
Parisban tanúit, bujdosott s 26 éves korában a bolognai egyetem tanára volt. 
Bécsben I. Ferdinánd császár és király nagyrabecsülését megnyervén, tanácsosává 
tette, később Miksa és Rudolf császároknak udv. orvosává s történetírójává lett. 
1549-től kezdve számos latin nyelvű munkát írt, régi s újabb latin írók műveit 
kiadta. L. Szinnyei J. id. m. XII. köt. 108 — 112. hasábjait. 

4301. A levél eleje : «Itt a Tek. Úr egy munkát veszen.» E munka czíme : 
<A' Haramják. Dráma öt felvonásban. Irta Schiller Friderik. Magyarra Schedel Ferentz 
Jósef», Pesten, 1823. 8r. 218. lap. — Rösler, az Ofner-Pester Zeitung szerkesztője, a kj 
— mint Kazinczy G. kiadásában olvassuk — «gyakran igen tanulságos intéseket szőtt 
be könyvismertetéseibe s a magyar újdonságokat előszeretettel ajánlotta*, Toldynak e 
fordítását is ajánlotta olvasóinak, a miért a magyar írók megtámadták őt is, Toldyt 
is. Kulcsár a Hazai és Külf. Tud. 1824. évf. 8. (jan. 28-diki) számában így í r : 

«Ezen Játék kezdete azon igyekezetnek, mellyre magát Schedel Ur elszánta, 
«s ezen nevezet alatt: ^Schedel Ferencz József Külföldi Színjátékai* folytatni 
akar. — Igen természetes dolog, hogy Schillernek fiatalkori munkáját kedvellte 
meg különösen ugyan fiatal Schedel, 's abban akarta megpróbálni az ő Magyar 
tollának tehetőségét. De úgy látszik, hogy példáját abban fellyől múlni is akarta, 
hogy a' nagy indulatokkal, 's borzasztó változásokkal tellyes eredeti munkát nem 
annyira magas kifejezésekkel, mint szokatlan, 's egyedül az ő képzelődésében ter
mett szavakkal 's kifejezésekkel igyekezett nagyobb részént kiczifrázni; nem tekint
vén azon igasságra, hogy a' szép és nagy tsak akkor szép és nagy, ha megért
hetik : ha pedig az író ezt el nem éri, kiváltképpen a' szép tudományok művei
ben, czélját elvesztette. — Mi a' különözéseket a' fiatal íróban úgy tekintjük, 
mint a' mustnak forrását, és azt reményijük, hogy az, a' ki nagy tűzzel kezdi, 
idővel megtikkad, és letsillapodván hevessége, észre fogja venni, hogy az író nem 
magának, hanem másoknak ír, 's majd később érett és hasznos munkákkal fogja 
nyelvünket gyarapíltani.> 

Még élesebben megtámadja a Tud. Gyűjtemény 1824. évf. II. f. 86—102. 
lapjain egy névtelen író, a ki ítéletét így foglalja össze: «A' nyelv a' Nemzet 
tudományosságának, 's megesmértető jelének temploma, mellyet tsinosítani, hiján-
jait hozzá illőleg kipótolgatni szabad : de a' ki felgyújtja. Horosztratus az, és a' 
ki öszve rontásán így erőlködik, Sámson volna ugyan, de vak.» 

Ró'slerre vonatkozólag pedig ezeket olvassuk : «Végre — a' Budai német 
Újság írójának engedelmével legyen mondva: — kénytelenek vagyunk ezennel 
kinyilatkoztatni, — hogy bár mi készek legyünk is tanulni, a' hol tanúinunk 
lehet, ezen fordításból legfeljebb is tsak azt tanúihatjuk: mitől kellessék a' Magyar 
írónak tartózkodnia, ha megértetni kíván; — hogy: azon általa olly mód nélkül 
magasztalt nyelv stúdiumot (!) 's nyelv Philosophiát (!!) ezen átvivés magyarsá
gában sikeretlen kerestük, — hogy tehát: erre nézve jó lélekkel oda teheti a ' 
jövő Újságába ezt: «a' mit minapi Újságunkban a' Haramjákból, a'nyelv-studium-
és nyelv Philosophiáról jelentettünk, még mind ez ideig nem valóságosodott meg, 
's úgy halljuk, hogy — nehezen is fog valaha.» 
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Thaisz András, a szerkesztő, a következő jegyzettel kiséri a bírálatot: *Mi, 
ámbár az illetett Fordítást helybe nem hagyhatjuk, még is a' Fordítónak ekkoráig 
mutatott szorgalmát 's a' Nemzeti nyelv' szeretetét ditsérni kénytelenek vagyunk, 
's reményijük, hogy jövendőben a' mindenkor káros és még éretlenséget el áruló 
tulságoktól (ultraságoktól) óvni fogja magát.* V. ö. a 180. lappal. 

43. lap 1. kikezdés: «Hallom hogy Bacsányi ismét kiadja Ányost . .. 
gondolkodtam már a kedves költő felélesztéséről, s nyomtatómmal értekeztem is 
felöle.-' Erre nézve Toldy F. a Kazinczy G.-féle kiadásban e megjegyzést teszi: 
«Landerer vállalta volt fel Ányos kiadását. Okom van szeretni hogy, bár szer-
kesztményem már censurázva volt, sok kétségeim végre is visszatartóztattak a 
kiadás eszközlésétől.* 

L. e kiadás tervére nézve Császár E. jegyzeteit, Ányos Pál versei (Régi 
M. Könyvtár. Szerk. Heinrich G.) XXIII. 229—230. I. 

4304. 45. lap 2. kikezdés: « Ányosnak két Versezetet bírám kéziratban, 's 
mind ketteje nyomtatva van : eggyik talán Callirhoe név alatt Orpheuszban — . . . 
másika Krajnikhoz talán a' Tud. Gyűjt, ajándékíveiben.* Az első verset Kazinczy 
az Orpheusban II. köt. 266—267. I. Calliroe czímmel közölte, de már az előtt 
önállóan is megjelent 1780-ban ily czímmel: Titkos Polyxena még koporsójában-is 
hív Theseussához. — A másodikat, a Krajnik Lászlónak czíműt, Kazinczy a 
Helikoni Virágok II. kötetében akarta közleni, de ez a kiadás nem jelenhetett 
meg soha sem. A Szépliteraturai Ajándék 1821. évf. 86—87. lapjain közölte, a 
mire Kazinczy hivatkozik is. V. ö. Császár E. id. m. 254. 306. lapjaival. 

4306. 48. lap 1. sor: <Klauzál alig ha meg nem szollal megint.* Igaznak 
e sejtelme nem valósult, Klauzál Imre h gával búcsút mondott a múzsáknak, 
legalább a Hebe semmit sem közölt ezután tőle. 

U. o. 2. sor : «Tegnap vevém (veve'm bizonyára csak tollhiba) a Jan. Tud. 
Gyűjteményt 's a' Sz. Lit. Ajándékban ott találom Abairamot [!], a' mit a' Kedves-
kedőbe közlék.* A Szépliteraturai Ajándék 1824. évf. 11—16. lapjain csakugyan 
olvasható a következő czimű rege : Abairan, bagdadi kalifa, vagy nem jó az 
esméretlennel való szoros barátság (Napkeleti népmonda); ugyanez a Kedveskedő 
1824. évf. 13. (febr. 13-diki) számában is olvasható. 

4307. Igaz S. a levél 4. sorában említi Rahlt s Bahl Károly Henriket 
(1779—1843) érti, a ki Füger tanítványa volt s később a bécsi képzőművészeti 
akadémia tanára lett. Ifjabb korában festett is, de mint rézmetsző híresedett el. 
Különösen dicsérték Krafft P. Asperni csatája, utáni metszetét. Korában a legtöbb 
képes vállalatnak munkatársa volt. 

4309. A levél kezdete : ^Albert fiamat küldöm Patakra,* L. a 4435. számú 
levelet. Edes Albert 1805. márcz. 27. Csórón (Fejér várm.) született s 1887. 
júl. 29. halt meg derzsi birtokán. Pápán és Sárospatakon tanúit s Madarász 
Gedeon fiai mellett nevelősködött, 1825-ben beregszászi tanító s káplán volt, 
1827—8-ig a sárospataki főiskolában mint theologus a költészeti s logikai osztály
ban helyettes tanárúi működött; 1829-től fogva a miskolczi ref. gymnasiumban 
tanított. 1835-ben Tisza-Keszibe, 1843-ban Tisza-Tarjánba választották lelkésznek; 
az alsóborsodi ref. egyházmegye előbb tanácsbíróvá, 1858-ban pedig esperessé 
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választotta, öt év múlva papi tisztségéről lemondott. Tompával is barátságban élt.. 
A kiegyező országgyűlésen (1865—8) a mezőcsáthi kerület orsz. képviselője volt-
Versei a Felső-magyarországi Minervában (1827—9) jelentek meg; dolgozott a 
korabeli más vállalatokba is. Önállóan csak papi dolgozatai s Horácz levele a 
Pisákhoz jelentek meg. L. Szinnyei J. id. m. II. köt.. 1196—7. hasábjait. 

4310. 52. lap. 1. kikezdés: «A' mi Ferink...* Bizonyosan Bárczay 
Ferenczet érti, a kiről a gr. Gyulay Karolinának írt leveleiben többször emlékezik. 

U. o. 1. kikezdés: «A' Rumé Angoly történeteit ismerem . . .» Hume 
Dávidnak «Anglia története* czímű műve számos kiadásban jelent meg; Kazinczy 
valószínűleg a Meissner átdolgozására czéloz, a mely Lipcsében 1777—80. jelent 
meg 2 részben. 

U. o. 2. kikezdés : < Wieland Cicerónak Leveleit is fordítá.* E kiadás czíme : 
• Cicero's sammtliche Briefe, übersetzt u. erlautert v. C. M. Wieland und fort-
gesetzt v. F. D. Gráter*, Zürich, 1808—21. 

Alább 7 sorral: «Az ez idei Hebében áll egy darabja . . . » A Hébe III. köt.. 
119—122. lapjain olvasható Horátz a' majorosához Kazinczytól, a melynek három 
utolsó sora így hangzik: 

Bimbónak hám kell, járom kell Cziczának. 
Legjobb, úgy vélem, hogy ha minden azt 
Üzkéli, a' mit tud, és, ha kedvvel űzi. 

4314. Édes Gergelynek a levélben említett műve, A' Hitvallás' érzelmei, 
nyomtatásban nem jelent meg, kéziratban maradt. 

Édes G. alább 11 sorral említi Milotai Józsefet Milotay József 1796-ban 
Szerencsen született s 1855. márcz. 24. Nyírbátorban halt meg. A sárospataki s 
késmárki iskolákban tanúit s Kassán és Pozsonyban nevelősködött, azután Göt-
tingában s Oxfordban tanúit, s visszajővén, a sárospataki főiskolában tanárkodott, 
1832-ben Sátoralja-Újhelyre választatott lelkésznek, de hat év múlva ismét vissza
költözött Sárospatakra mint a bölcselet tanára ; ez állásáról azonban 1846-ban 
lemondott. L. Szinnyei J. id. m. VIII. köt. 1430—1. hasábjait. 

4320. A levél első sora: «A' B. Úrnak . . . » bizonyosan Baykor József 
értendő. 

4321. A levél kezdete: «Itt küldöm a' Compulsoriumot . . . Tahi) névre.* 
Vitkovics nyilván Tahy Mihályra, czéloz, a ki ekkoriban választatott meg Sáros 
vármegyében főbírónak. L. a Hazai és Külf. Tud. 1824. évf. 45. (jún. 5-dik) 
számát. 

69. lap alul 3. sor: «A' Nyitray Úr Szallustya . . .» Vitkovics Nyitray 
Mátyás helytartósági tanácsost érti, a ki az. orsz. nyugdíjintézetnek is elnöke volt. 
L. a Magyar Kurír 1825. évf. 50. (decz. 20-diki) számát. 

4322. 72. lap 1. kikezdés: «Dréta elhalt.* Dréta Antal, zirczi, pilisi és 
pásztói apát, több várm. táblabírája, életének 61., apátságának 10. évében 1823. 
decz. 28. halt meg. Győrszentmártonban született 1762. jún. 27., a cisterci szer
zetbe lépvén s 1786-ban fölesküdvén, Heinrichauban theologiát tanúit; pappá 
szenteltetése után Lókúton volt lelkipásztor, majd a veszprémi fölkelő nemes sereg 
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tábori papja, végre 1814-ben zirczi apáttá nevezte ki a király. «Tó'le — olvassuk 
életrajza végén — Istene eránt való engedelmességet, Királya eránt való Jobbágyi 
hívséget, édes Hazájának javára ügyeló' fáradhatatlanságot, Felei eránt egész a' 
vissza élésig szolgáló őszinteségét, és jótevő bőkezűségét tsak a' kaján rövid látó 
irigység, — de talán még ez sem — ha tsak megátalkodott gonosz szív hozzá 
nem ütközik — tagadhattya meg.» L. a Magyar Kurir 1824. évf. 3. (jan. 9-dik) 
s a Hazai és Külf. Tud. 1824. évf. 2. (jan. 7-dik) számát. 

4328. A levél 3. kikezdése: «Superint. Kissel ma együtt valék . . . Szép 
3 darabot adott.» Kis Jánosnak Julis czimű verses elbeszélése a Hebe IV. köt. 
24—48., A tél (a levél szövegében tehát sajtóhiba a szél) u. o. 232—234. és 
Mint kell szabad lenni u. o. 305—307. lapjain csakugyan megjelent. A Kedves-
kedöben, a Magyar Kurír melléklapjában szintén olvasható Kis Jánosnak egy 
műfordítása: Tibullus I. könyvének 3. elégiája (1824. évf. 49. június 18-diki sz.). 

4329. 82. lap alul 10. sor: «Irtam . . . Ányos Ignácz táblabírónak.» Faiszi 
Ányos Ignácz 1761-ben született valószínűleg Esztergáron s 1829. okt. 20. Veszp
rémben halt meg. Több vármegye táblabírája volt s leginkább gazdaságának élt; 
de e mellett rendes munkatársa volt a veszprémi Egyházi Értekezések és Tudó
sításoknak is. Több műve Kéziratban maradt. E férfiú öcscse volt a költő Ányos
nak, a ki egy pár érdekes levelet ír hozzá 1782-ből. L. Császár E. id. m. 194— 
196. lapjait. V. ö. Szinhyei J. id. m. I. köt. 196—197. hasábjaival. 

4330. 86. lap 1. kikezdés 6. sor: «Stolberg . . . Sophoelest német fordítás
ban adta.* A kiadás czíme: «Sophocles übersetzt von Chr. Gráf zu Stolberg,* 
Leipzig, 1787. 2 köt.; II. kiadás u. o. 1824. 

U. o. 2. kikezdés: «Szallusztom' Élőbeszédjét még sem rakta-ki Werfer.* 
Nem sokára megjelent 8r. 10 lapnyi terjedelemben. (A budapesti közkönyvtárak
ban megvan.) 

U. o. alul 5. sor «Horvátnak a' M. Theatrum felöl írt hexameterei . . .» 
V. ö. a XIV. k. 328Í. számú levelével s a rá vonatkozó jegyzettel. 

4331. 89. lap 1. kikezdés 3. sor : «Teslér és Egyed.* Az elsőre nézve 1. a XV. 
k. 3561. számú levelét s jegyzetét. — Egyed Antal 1779. jún. 13. Székesfejárvárott 
született s itt is tanúit; legjelesebb tanára Virág Benedek volt, a ki Egyed költői 
tehetségét először élesztgette. Tanulmányait Pécsett folytatta s itt az egyházi rendbe 
lépett s miután pappá szenteltetett, Dunaföldvárott, Bükösdön, Bátaszéken, Závodon 
s Kocsolán lelkészkedett; 1813-ban Bonyhádra ment s innen 1822-ben Paksra s 
1829-ben Dunaföldvárra. 1833-ban a M. Tud. Akad. megválasztotta lev. tagjává. 
1862. aug. 27. rablótámadás alkalmával halt meg. Verseket írt a Szépliteraturai 
Ajándékba (1825—26, 1834., 1837.), Athenaeumba (1838.), tört. czikkeket a Tud. 
Gyűjteménybe. Alkalmi versein kivűl legismertebb az Ovidius- és Tibullus-fordí-
tása (Pest, 1823, Pécs, 1845; Székesfejérvár, 1826; Pest, 1847; Pest, 1839; 
Buda, 1845). L. Szinnyei J. id. m. II. köt. 1237—1240. hasábjait és Gyulai 
Vörösmarty M. életrajza II. kiad. 35—40. lapjait. 

4332. 90. lap 3. kikezdés: «A' Mélt. Gróf veve e levelet Mélt. L. Úrtól? 
Én vettem, 's tizennégy sorral válaszoltam.* Kazinczy a Lónyay Gábor kérdő 
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soraira czéloz, 1. a 4324. számú levelet s Kazinczy válaszát (4327. sz. lev.); v. ö. 
a 4339. számú levéllel is, Dessewffy gr. válaszával. 

91. lap 2. sor: «Általadta e levelemet Sz-né Asszonynak ?» T. i. Szerencsy 
Józsefné Radvánszky Teréznek, a kit bizonyára közbenjáróul kért fel a pőrében. 

4333. 91. lap 4. kikezdés 2. sor: «Vevék ismét eggy igen tiszteletes férj-
fitól levelet.* V. ö. a 4322. számú levéllel. 

92. lap 4. kikezdés : 'Köszöntsd Kovacsóczyt . . . az ő Folyó-irásából mi 
lesz ?» Kovacsóczy folyóirata, az Aspásia (előbb Psychenek akarta nevezni) még 
ekkor nem indult meg; ha a beköszöntő keletéből (A' Hazához) következtethe
tünk, csak májusban indult meg. 

4334. 93. lap alul 2. sor: «Az Erdelji Ui Cancellariae Praeses Báró Miske 
Jósef. . .» Erre vonatkozólag 1. a Hazai és Külf. lud. 1824. évf. 20. (márcz. 
10-diki) s a Magyar Kurír 1824. évf. 19. (márcz. 5-diki) számában megjelent 
tudósításokat; a M. Kurírban a következőket olvassuk : «Ó Cs. K. Felsége Herczeg 
Trauttmansdorff cs. kir. első Udvar-Mesteréhez bocsátott, febr. 28d. költ fels. 
kabinéti-írása által meghatározta, hogy a' kir. Erd. Udv. Cancelláriának egy tulaj-
donképen való Elölülőt adjon, ki valóságos Cancellariusi tulajdonsággal 's minden 
hathatósággal viselje a' Tanácsban az Előlülőséget, 's kormányozza a' foglalatos
ságokat. Ezen fő hivatalra Ó Cs. K. Felsége Cs. K. Kamarás, Belső Titkos Taná
csos 's Erdélyi Nagy-Fejedelemségbeli eddig volt kir. Kincstár-Mester Nagy-Mélt. 
Magyar-Csesztvei L. Báró Miske József Úr Ő Exclját méltóztatott, szolgálatjabeli 
buzgó serénységére 's dicséretes munkásságára nézve kegyelmesen kinevezni. Ki 
is letévén f. h. 4d. Ő Cs. K. Felsége kezeibe szolgálatbeli hitét, azzal a' kir. Erd. 
Udv. Cancellária egybegyűlt tiszti-hivatalosainak cs. kir. első Udvar-Mester Herczeg 
Trauttmansdorff által innepi módon bémutattatott.* 

94. lap 1. kikezdés : «Igen érdemes Barátunkal a nékie írottat el olvastat
tam.* Cserey Baykor Józsefre czéloz, v. ö. a 4335. számú levéllel. 

4337. A levél 1. sora: «Azon halotti prédikácziók . . . néhai nagybátyám 
Teleky József felett mondattak el,» A kiadás czíme : «Néhai R. Sz. Birodalombeli 
Gróf Teleki Jósef Sírhalma*, Pest, 1819 ; közölve van benne Hegedűs Sámuel és 
Szilágyi Ferencz beszéde, Füzesi József, gr. Teleki Ádám s gr. Teleki Ferencz 
beszéde és verse. A XVIII. k. 4106. számú levelének jegyzete e szerint javítandó. 

98. lap 2. kikezdés : «A Teleky Sámuel Biographiája • . . eránt Otsofszkyi 
már megszólítottam, de tőle olly választ vettem, hogy azon G. Bethlen Elek dol
gozik.* Ocsovszky Pálra nézve 1. a IV. k. 962. számú levelét s jegyzetét. — Lehet, 
hogy gr. Bethlen Elek (1777—1841) csakugyan dolgozott gr. Teleki Sámuel élet
rajzán, ez azonban nyomtatásban, legalább önállóan, nem jelent meg, legalább 
Szinnyei J. id. műve nem ismeri. Bethlen több művet hagyott kéziratban, s így 
ez életrajz is csak kéziratban maradhatott. 

4338. 99. lap 1. kikezdés 2. sor: «Silvester Grammaticája Fáy János 
gyűjteményében jutott.* A mű egyetlen csonka példánya, melyből az egész második 
rész hiányzik, az 1808. elhalt Sinay Miklós debreczeni tanár könyvtárából csak
ugyan Fáy János könyvtárába került; 1. Szabó K. R. M. K. T. I. köt. 7. lapját, a 
hol Fáy tévesen van Alajosnak mondva. A mű czíme: »Grammatica Hungaro 
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Latina in usum puerorum recens scripta Joanne Syluestro Pannonio autore. 
Neanesi, 1539.« 

Alább 4 sorral: «Luctus Pannóniáé ritkaság is Fáynak gyűjteményében 
költözött e ?» E kézírat később a M. N. Múzeum könyvtárába jutott. 

U. o. 2. kikezdés : tBaranyai Bécsi János Salustját . . . nagy kívánsággal 
fogom olvasni.* Tudnivaló, hogy e műre először épen Kazinczy F. figyelmeztette a 
magyar tudósokat az Erdélyi Múzeum III, f. 176—7. lapján; a mű csonka pél
dányát Szentmiklóssy Alajostól kapta; v. ö. Szabó K. R. M. K. T. I. köt. 139. lap
jával. A munka czíme : Az Caius Crispvs Salvstiusnak ket Historiaia. Elseo. Lvcivs 
Gatilinanac, a Romai birodalom ellen való ország arulasarul stb. Szeben, 1596. 

100. lap fölül 2. sor: «Zrínyi Miklósnak . . . Siralmas Panaszsza.* Széchy 
Károly kutatásai után ismeretes, hogy ez a mű, a melyet sokáig Zrínyi Miklósnak 
tulajdonítottak, nem tőle való. 

4339. 101. lap fölül .15. sor : «Czindery haza utasítását elszenvedte.» Des
sewffy hihetőleg Nagyatádi Czindery László somogyvármegyei alispánra czéloz, a 
ki a magyar színészet emelésére 1000 r. forintot adott s az 1796-diki országgyű
lésre készült követeknek beszédet mondott (megvan a M. Nemzeti Múzeum könyv
tárában). Űgy látszik, ő is egyik követe volt ez országgyűlésnek s innen kellett 
visszavonulnia, bizonyára ellenzéki magatartása miatt. 

102. lap 4. kikezdés: «Gr. Telekinek könnyű szökésű verseire, mellyekben 
a' vizet dicséri, hasonló versezetben igyekezvén felelni: én a' bort dítsérem.c 
Gr. Teleki Ferencznek A víz- becse czímű verse a Hébe III. köt. 191—201. lapjain 
jelent meg, erre felel gr. Dessewffy köv. czímű verse: <A' bor és a' víz. Gróf 
Teleki Ferenczhez Paszmosra. Kassán, februáriusban 1824», a mely a Hebe IV. köt. 
46—61. lapjain olvasható. 

4340. 110. lap 3. kikezdés : «Az a' tisztelt Asszonyság . . . » T. i. Szerencsy 
Józsefné Radvánszky Teréz. 

111. lap utolsó kikezdés: ^Ragályi Jósef secundo loco van candidálva a* 
Kir. Táblai Assessorságra, Szirmay Ádám bé sem méne a' Gandidatióba.» Lehet, 
hogy Kazinczy értesülése téves volt, mert a Magyar Kurír 1825. évf. 12. (febr. 
11-diki) számában ezeket olvassuk: «T. T. Szirmai Szirmay Ádám Űr, Nemes 
Zemplény Vármegyének Fő Nótáriusa, a' Kir. Tábla Assessorává neveztetik.* 

4342. A levél 1. kikezdésében említett művek mind megjelentek a Hebe 
IV. kötetében és pedig: az Intés a 260., A'hit szava a 170—1, a Myrtil az első 
kakukszóra 1781. a 371. s a Horátz Meczénhez czímű fordítása a 91—97. lapokon. 

113. lap 2. sor: «A' Szigeti táborhely 's Zrínyi czímere bizonyosan meg 
fognak jelenni.* Meg is jelentek a Zrínyi Miklós Szigetvárott czímű műve 
illusztrácziój aképen. 

U. o. 1. kikezdés : « Kiknek kézirataikat adjam ?» A Hébe IV. kötetének végén 
a következő nevezetes férfiak névaláírásainak hasonmása van közölve : gr. Esz
terházy Károly egri püspök, gr. Batthyány Ignácz, b. Bruckenthal, gr. Festetics 
György, gr. Teleki József és b. Prónay László. 

4343. 116. lap 3. sor: «Trattner, a buzgó hazafi . . . nincsen.» A Hazai és 
Külf. Tud. 1824. évf. 22. (márcz. 17-dik) száma Trattner János Tamás haláláról 
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a következőket írja: «Midó'n a' halál egy embert elragad, akkor érzi jobban a' 
világ annak éltében gyakorlott foganatos munkásságát; akkor számolja fel a halá
lából következhető károkat; akkor érzi sok szép reménységeknek elenyészését. 
Illy szomorú tapasztalásra szolgáltatott nekünk alkalmatosságot Bőjt-más Hava 
14-dik napja, a' midőn férfiú korának virágzó kezdetében, munkás életének leg
serényebb folytában, sok jóra kiterjedő igyekezetének leghathatósabb erőlködésé
ben, Tek. N. és Vitézlő Petrózai Trattner János Tamás Urat, N. Szatmár, és 
Krassó Vármegyék Tábla-Bíráját, és az ő nevéről ismeretes Typographiának Tulaj-
donossát, tsak öt napi betegeskedése után, rothasztó hideglelés által 34-dik eszten
dejében a' halál kiragadta. Az ő váratlan halálát kesergi Tek. Petr. Trattner 
Mátyás Úr, érdemekkel tellyes életének 80-dik esztendejét töltő jeles Öreg, ki ezen 
fiában eddig is aggott korának gyámolát tapasztalta; kesergi Tek. Pauer Eliza, a' 
Pesti Asszonyi Egyesületnek érdemes Tagja, mint gyermekei nevelésében igen 
szerentsés édes Anya; kesergik egy férfi, és négy Leány Testvérei, kiknek, szülőik 
után, ezen igazán szerető Testvérjökben volt minden vígasztalások. Ue midőn illy 
kora halál ezen derék Nemes famíliát gyászba borította, nem kissebb szomorú
ságba ejtheti a' Magyar nyelvnek, és Literaturának minden barátait is, minthogy 
ezen jeles fiatal férfiúban a' Hazai nyelvnek, 's a' Magyar Literaturának hathatós 
terjesztőjét, és az írók gyámolítóját vesztették el. A' ki sokszor önnön nagy áldo
zataival is kész volt a' Magyar Munkákkal a' Hazát gazdagíttani; úgy hogy ő hozzá 
minden munkákkal a' Tudósok egész bizodalommal folyamodnának, és ezen köz-
bizodalomtól várhatánk, hogy jövendőben ezen Nyomtató-Műhelyből még több, és 
jobb könyvek fognának kikerülni. De ámbár az ő munkássága megszűnt is, nem 
szűnt meg ezen virágzó Intézet; mert édes Attya, a' ki azt okos rendtartással 
talpra állította, tovább is bölts kormányozása alatt fogja folytatni, és a' köz bizo
dalmat ezután is meg fogja érdemelni. Mellyre mi őtet, 17 esztendei tapasztalá
sunk után, minthogy Ujság-Leveleink folyvást ezen Könyv-Nyomtató Műhelyben 
készültek, igen is méltónak tartjuk, 's azért mindeneknek szivessen ajánljuk is. — 
A' megholtnak tetemei Nemes rangjához, és tisztelt érdemeihez képest tegnap 
délután 4 órakor jeles gyász pompával Mélt. Madarassy Ferencz Püspök Űr által 
temettettek el, a' közönséges Temetőben készíttetett Família kryptába.* 

A Tud. Gyűjt. 1824. évf. III. f. 111—112. lapján Thaisz András, a szer
kesztő, búcsúztatja el Trattnert, a 120—1. lapon pedig az iránt nyilatkozik, hogy 
a folyóiratot továbbra is folytatni fogja. — Trattner Mátyás hasonlóképen nyilat
kozik (u. o. 120. 1.), a többi közt ezeket í rván: «Szeretett Hazám eránt vonszó 
tántoríthatatlan tiszteletből, 's fijam hideg árnyéka eránt való tekintetből azon 
Könyvnyomtatói Intézetet, mellyet én állítottam fel, 's mellyet tsüggedhetetlen 
szorgalmú fijam olly nagy tökélletességre vitt, — úgy mint eddig, ezentúl is . . . 
folytatni fogom.* 

4345. A levél 3. kikezdése: <Eggykori t a n í t v á n y o d . . . Paziazi.* Erre 
vonatkozólag a Kazinczy G.-féle kiadásban a következő jegyzet olvasható : <Paziazi 
Mihály, egy nagy cultúrájú fiatal oláhországi nemes, ragyogó szellemével akkor a 
pesti szép világ kegyeltje. Szépirodalmi dolgozatai — költemények, beszélyek, 
könyv- és színbirálatok — a pesti német és bécsi lapokban 1819—28. állottak, 
egy pár beszélye az Aurórában is. Ábrándos tisztelője Kisfaludy Károlynak, s ez 
által is kedvelve, baráti viszonyban a Kisf. minden barátival, az új irodalmakbani 
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jártasságával, szép ízlésével, gyakorlott ítéletével igen jelentékeny tagja volt e kör
nek. Az 1823—4. évet Patakon töltötte Kövy Sándor alatt, aztán ügyvéd lett; 
1832-ben a m. udv. cancelláriánál vett szolgálatot, hol udv. titoknok, és szemé
lyessége által nagy befolyású ember lett.» —V. ö. Szinnyei J. id. m. X. köt. 608. 
hasábjával. 

4316. A levél utolsó előtti 3. sora: «Nagy Ferencznek Hozzád írt szép 
tiszta versei . . . » Igaz S. az ifj. Vályi Nagy F.-nek Kazinczy Ferenczhez (Az 
esztendő végén, Bécsben) czímű ódájára czéloz, a mely a Kedveskedő 1824. évf. 
30. (ápr. 13-diki) számában jelent meg; íme egy pár versszaka: 

— Kit a' Múzsák szent társaságokba 
Avatnak, 's választott barátjokká tesznek, 

Nőnek, mint a' porok, mellyekből magokba 
Az idővel, égig nyúló szirtok lesznek. 

Igy vagy Te Kazinczym, Koszorúsink között 
Kedves Hazám Pannon' virágzó Pindusán, 

Kinek még minden év új rózsát kötözött 
Fejedre a' tavasz' kinyíló Májusán. 

4350. A levél 3. sora: «Cons. Kenderesit elszalasztottuk.* Kenderessy 
Mihály haláláról a Magyar Kurír 1824. évf. 38. (máj. 11-diki) száma a következő 
nekrológot közli: «Kolosvár, Ápr. 29d. Alig fosztaték-meg Hazánk a' Philosophus 
Fő Orvostól [Pataky Sámuel], annak egét más nem kevésbbé siralmas csapás 
újra homályba borítá. Mélt. Felsőszálláspataki Kenderest Mihály Úr, az Erdélyi 
Nagy Fejedelemségbeli Kir. Kormányszék' val. b. titk. Tanácsosa, folyó Ápr. 26d. 
reggel közhasznú díszes életét, rövid betegeskedés után, örök nyugodalommal cse-
rélte-fel. Nagy a' Haza' vesztése benne, — mint egy derék Hazafiban, kinek szíve 
Fejedelme' és Nemzete' javáért lángolt, — mint egy tántoríthatatlan egyenességű 
Tanácsosban, kihez az igazság és ártatlan ügy bátran folyamodott. Nagy a' Vallás' 
vesztése benne, mellynek erkölcsi példás életével díszt adott, mellynek dolgait, 
mint az Erd. Nagy Fejedelemségbeli Evang. Reformatum Fő Consistoriumnak több 
versben volt Elölülője, ritka buzgósággal, mély behatással, 's a' legkényesebb 
helyeztetések között is, szerencsés kormányzással vezette. Nagy a' tudományok
nak és Iskoláknak is vesztése, mellyeket szeretettel pártfogolt, 's mint világos 
eszű bölcs, a' tudományok körűi foglalatoskodókat nagyra becsülte, 's élete' egyéb 
hivatalos foglalatosságaitól üres idejében legörömestebb vélek társalkodott. Nagy 
benne a' nemzeti Literaturának is vesztése, mellyet hasonlíthatatlan hazafi buzgó
sággal gyámolított, a' mellynek virágzása szivének egyik főbb óhajtását tette, 's a' 
mellyet jövedelmének arra fordított szép részével is előmozdítani kívánt. Kiadta 
úgymint a' maga költségén Zsombori József Erdélyi Költőnk' verseit, segítette 
folyamatba jó'ni az Erdélyi Muzeumot, segítette esztendőnként nevezetes summá
val a' Tudományos Gyűjteményt, munkás volt néhai Mélt. Kanyó László Úrral 
együtt Homerusz Iliászának néhai Prof. Vályi Nagy Ferenez által való fordításá
b a n ; barátságban élt Virággal, Kazinczyval, Döbrentei vei, Buczyval, kinek mejj-
képe Zsomboriéval 's Elekesével együtt, mint három Erdélyi szép elméje, ő maga 
által lefestetve, szobájában függött, a' nemzeti Költőket a' hazai míveltség jeladó-
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jinak nézvén, mellynél fogva a' két Kisfaludy 's Berzsenyi is előtte nagy tisz
teletben voltak. Az írói pályán maga két írással jelent-meg, egyikben az Erdély
ben talált Kozon és Lysimacbus aranyairól értekezó'dvén, a' másikban pedig a' 
rímes vagy úgy nevezett cadentiás versek helyett inkább a' mértékes versek' 
írását ajánlotta. Literatúránk körűi való illyen buzgó munkálkodása nagy mérték
ben kihatott a' Kolosvári nemzeti magyar Játékszín' állandóvá tételére is, vala
mint Körösi Sándort tudva lévő Ásiai utazására nézve segítette. Nagy végre 
benne az emberiség' vesztése, mert a' ki ennyi virtusokkal tündöklött, ennyi 
tekintetben hasznos volt, kinek lelki erejét gyengélkedő ereje is meg nem tör
hette, míg nem a' halál azt kioltotta, — nem maga mutogatásból, de belső érzés
ből, emberiség és haza szeretetből mívelte azokat, 's azért, a' legtisztább kútfőből 
származott nemes tettei a' világ előtt nem is voltak mindég ismeretesek: mert a' 
nagy ember nem külsőképen akart fényleni, de valódi jót kívánt eszközölni, 's a' 
jutalmat azért inkább feltalálta szívében, mint a' világ' lármás helybehagyásá
ban. — Született e' nagy Hazafi 1758. Nov. 17d. 's így még egészen 66 rövid 
esztendőkre sem terjedett munkás élete: mert melly kevés idő ez annyi érdemek
kel tündöklő léleknek, melly keskeny határok közé szorult pálya illyen ember
barátnak. Megfizette ugyan ő a' mulandóság' adóját, de fel vágynak jegyezve 
érdemei az élet' nagy könyvében, 's élni fog emlékezete, élni fog szeretete min
den igaz hazafi' szívében. Hamvait minden jól érzők a' tisztelet' és háladatosság' 
könnyeivel áztatják.* L. a Hazai és Külf. Tud. 1824. évf. 39. (máj. 15-diki) szá
mában ugyané nekrológot, valamint a Tud. Gyűjtemény 1824. évf. IX. f. 121—2. 
lapjain is. 

U. o. a köv. kikezdés: «Tudni fogod, hogy G. Nemes Ádám . . . Thesau-
rarius lett.» V. ö. a XVIII. k. 4110. számú levelével s jegyzetével. 

4352. 127. lap fölül 10. sor: *Fogja e a' Maradék hihetni, hogy a' Virgil' 
Georgicáji 's a' mit Horátzból Virág fordíta, csak eggy gazdag és hív hazafi' 
segédjével jelenhetének-meg ?» Kazinczy Pókateleki Kondé József Benedek udv. 
tanácsost érti, a ki a klasszikus fordítások kiadására tetemes áldozatokat tett és 
a ki mind Rájnis, mind Virág műveit napvilágra segítette. Virág Horatius-fordítá
sáról a Hazai és Külf. Tud. 1824. évf. 28. (ápr. 7-diki) száma a következőket 
írja: <Az egész Nemzetre nézve nagy nyereségnek, és Literatúránk nagy gyarapo
dásának kell tartanunk, hogy Virág Benedek Ur Horatius ódáinak 5 könyveit 
hasonló mértékű versekben elkészítvén, a' M. Kir. Universitás betűivel nyomtatva 
most tsinosan kiadta. A' munkás férfiú Nemzeti Literatúránk eránt eddig tett 
sokféle érdemeit ez által ditsősségesen tetézte, és a' Nemzeti nyelv barátinak azon 
gyönyörűséget szerzetté, hogy már most (az) egész Horatiust tiszta és érett nyelven, 
Horatius lelkének igaz eltalálásával olvashatják, minthogy a' tudós Hazafi már 
előbb külön külön ezen jeles költőnek Satyráit, és leveleit is hasonló mesteri tehet
séggel ki dolgozta, és ki adta.* V. ö. a Tud. Gyűjt. 1825. évf. VI. f. 81—87. 
lapjával. Egyed Antal ez alkalommal versben üdvözli Virág Benedeket, 1. u. o. 
86—7. lap. 

Rajta kivűl még Györkényi Pyber Benedek volt ily áldozatra kész hazafi,, 
a kinek haláláról a Hazai és Külf. Tud. 1823. évf. 37. (nov. 5-diki) száma 
a következő nekrológot közli: «Nemes Komárom Vármegyében Virthen szomorú 
gyász lepte-el azon házat, melly eddig a' barátságnak, és a' Magyar Nyelv 
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virágoztatásának kedves lakhelye volt. Tek. Györkényi Pyber Benedek Ur, Tek. 
Komárom 's több Nemes Vármegyéknek Tábla-Bírája, hosszas betegsége után, 
bötsös életének 65-dik esztendejében Oct. 18-ikán megszűnt élni. Nem kételked
hetünk, hogy ezen hír a' Magyar Literaturának minden Barátait bánatos érzésre 
fogja fakasztani ; mert Pyberben olly Hazafit látnak elhunyni, a' ki Nyelvünknek 
Bajnokát, halhatatlan emlékezetű Baróthi Szabó Dávid Urat, változhatatlan szíves 
barátsággal holtáig Úri házánál ápolgatta, 's így annak a' gond nélkül való dol
gozásra tsendes magánosságot szerzett; a' ki minden Magyar Literátorhoz buzgó 
indulattal viseltetett, és a' magyar könyveket nemtsak betsűlte, hanem költséggel 
is napfényre segítette; a' ki önnön maga is Szenekának fordításán dolgozott, és 
a' Tudós Papokkal, kiket e' végből magánál igen örömest látott, a' Magyar Nyelv 
eránt támadtt kérdésekről vetekedni örvendett. Illy barátságos indulatú, egyenes 
lelkű, nyájas társalkodású Hazafit, és nyelvünk Kedvelőjét vesztettük tehát el 
Pyber Benedek Úrban, kinek híre mind addig fenn marad, míg a Magyar Nyelv
nek Árpád maradékainál bötse lészen. » 

128. lap 12. sor: «Ocskay Úrnál az Udvar' Papjai köztt.* V. ö. a XVIII. k. 
4239. számú levelével s jegyzetével. 

Az egész levelet v. ö. a 4357. számú levéllel. 

4353. 129. lap alul 14. sor: <Szeretném ha a paczkázni igét munkádban 
olvasnom nem kellene.* Gzélzás Kazinczynak a Kedveskedő 1824. évf. 43. (máj. 
28-diki) számában közölt Cicero-fordítására (Caíilina ellen), a mely így kezdődik : 
*De meddig fogsz te még, Catilína, visszaélni lágyságunkkal ? Meddig fog még 
paczkázni is rajtunk ez a' te őrjöngő dühöd ? . . . Oh idők! oh elváltozás! 
A' Tanács ezeket érti, a' Consul látja, 's ez még is él!» 

4354. A levél 5. sora: <Jött a Posonyi Schiveiger . . .* T. i. Schweiger 
András pozsonyi könyvkereskedő; hasonlónevű könyvkereskedő élt Győrött is, 
azért különbözteti meg Vitkovics a városi jelzővel. 

4356. A levél utolsó sora: «Sallust élőbeszéde a' 42d. Kedveskedó'he 
megy.* Kazinczynak a Sallustius-fordításához írt élőbeszéde csakugyan megjelent 
a Kedveskedő 1824. évf. 42. (máj. 25-diki) és 43. (máj. 28-diki) számaiban, s itt 
olvasható a jelen kötet 35. lapjáról elmaradt köv. jegyzet is : <A' Magyar Olvasó 
nem hallhatja visszásság nélkül, hogy a' francziákat követő Höck mint ígér par
dont (fides publica) Vultureiusznak, ha elmondja, a' mit Catilinának készületei 
felől tud; hogy Numidiai Király ő Felségének a' fiját francziásan mint titulázza 
Princznek, 's mint emleget posztokat, marsokat, Gavallériát, commandírozó Gene
rálisokat ; nem, hogy a' francziák a' Páter conscriptuszokat mint titulázzák Nagy-
Méltóságú Rendnek, 's Nagyságtoknak (Messieurs). Hlyen az egész beszéd' színe 
is a' Római beszéd' színéhez hasonlítva. De az ízlés nem tűr ellenmondást, ha 
erőt veve. A' hamis ízlésnek előre kell ellene dolgozni.* 

4357. 134. lap 1. kikezdés 2. sor: iBartal György derék első Al Ispá-
nyunk.* Döme Károly Bartal György történetludósunkat, a M. Tud. Akad. ig. és 
tiszt, tagját érti, a ki 1785. ápr. 24. Füssön (Komárom várm.) született s 1865. 
szept. 20. damazér-karcsai birtokán halt meg. Pozsonyban és Nagyszombatban 
tanúit, jelen volt az 1808. országgyűlésen s 1810-ben kezdte hivatalos pályáját 
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mint Pozsony várm. másod aljegyzője; 1817-ben főjegyzővé, 1823-ban pedig 
alispánná választatott. Az 1825—7. országgyűlésnek egyik nevezetesebb követe 
volt, 1827-ben pedig Majláth György személynök ítélőmesterré nevezte ki, csak
hamar azután nádori ítélőmesterré s kanczelláriai előadóvá lett. Mint udv. taná
csos és az országgyűlési ügyek előadója fontos szerepet vitt az 1832—6. és 
1839—40. országgyűléseken; többször részesült kir. kitüntetésben, 1846. a. sz. 
István-rend kincstárnoka lett, 1848-ban pedig a külügyministeriumban állam
tanácsos és első osztályfőnök. Számos tört. értekezését s önálló műveit 1. Szinnyei 
J. id. m. I. köt. 623—5. hasábjain. 

4359. 136. lap 3. sor: «Nékünk egy Apátunk, a Bakonybéli, holt-meg.» 
T. i. Taucher Ágost, theol. doctor. 

4360. 136. lap alul 1. sor: »De Brossét fordítása.* E mű a következő 
czímmel jelent meg: «Histoire de la république romaine dans le cours du V I I m e 

siécle par Salluste. En partié trad. du latin sur l'original, en partié rétablie 
et composée sur les fragments, qui sont restes de ses livres perdus remis en ordre 
dans leurs place véritable ou le plus vraisemblable (par Charl. de Brossét). Dijon 
•chez L. N. Frantin 1777. > 3 tom in 4-°. 

4362, A levél 2. sora : «Kazinczy Dienes testvér öcsém April. 30d. meghala 
's Váradon épített szép házát . . . nekem hagyá.* Erre vonatkozólag a következő 
hirdetést közli Kazinczy F. a Magyar Kurír 1824. évf. 4. (júl. 13-dikí) s az utána 
köv. 5 .6 . számában: »Az April 30d. meghalálozott Gonsiliárius Kazinczy Dienes 
Ér ' Nagy-Váradi háza, mellyet a' Megholt ajándékképen Ferenez testvér bátyjának 
hagyott, ezennel eladónak hirdettetik. Áll az a' Püspöki Palota és a' Lazarétum' épülete 
köztt, több más Úri-lakások' szomszédjában, de a' 3525 quadrát ölnyi telket minden 
oldalai felől úczák kerítik. A' ház mind bírja a' mit eggy háztartásra kívánhatni, 

1 s szép ízlésben épült 1790 után. Könnyíti a' megvételt, hogy az, teljes bátorság' 
előmutatása mellett, Gontractusra is megszereztethetik. A' kiknek reá kedvek volna, 
intézzék leveleiket a' Legatariushoz Széphalomra, Ujhely mellett, Zemplény Vár
megyében.* 

138. lap. 2. kikezdés 2. sor: «A' csomóban találám Horvátnak nyomtatott 
hexameterei t . . . De én Horvátnak minden darabjai k ö z t t . . . leginkább irigylem . . . 
azt a! gyönyörű, lelkes éneket, melly muzsikai dolgozásával jelene-meg.» Az elsőre 
nézve 1. a 4330. számú levél jegyzetének 3. pontját. — A «muzsikai dolgozásban* 
megjelent műve a budapesti közkönyvtárakban nem található, hacsak Kazinczy 
azt nem érti, a mely <A' felkelő nemzetnek, a' bozogányos vitéz magyaroknak* 
czímmel H. n. 1809-ben jelent meg, s a mely a budapesti egyetemi könyvtárban 
megvan. 

A levél vége: ^Csokonainak alabástrom mellyképe és holmi egyéb felől 
talán a' Tud. Gy.-ben, talán a' Kedveskedőben fogok szállani.* Ez a tervezett 
•dolgozat csakugyan megjelent a Kedveskedő 1824 évf. 10. (aug. 3-diki) számá
ban «Töredék eggy Utazó' Leveléből* czímmel; szól Ferenczy Istvánnak a Csokonai
mellszobráról, Fáy János és Nagy Gábor gyűjteményeiről. V. ö. a 4365. számú 
levéllel. — E dolgozat Kazinczy eredeti munkái között fog megjelenni. 

4364. A levél 2. sora: «Gedeon fiad a' Tudományos Gyűjtemény legköze
lebbi füzetében minden Olvasót szép és nagy reményekre szabadíta-fel.» Ráday 
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Gedeonnak a Tud. Gyüjt.-ben névvel semmiféle dolgozata nem található; csak 
a Szépliteraturai Ajándék 1821. évfolyamában jelent meg Serkentés az ifjakhoz 
czimű verse. Ha Kazinczy erre czéloz, úgy e levél keltét Szemere P. hibásan tette 
1824-re; valószínű, hogy sokkal előbb, vagy 1821 végén, vagy 1822-ben kelt. 

143. lap 3. kikezdés alul 3. sor: * Szent-Királyi, a' hasonlíthatatlan.* 
T. í. Szentkirályi László, Pest várm. első alispánja. 

4365. 146. lap fölül 4. sor: «Powolnyi Ábrányban a' Szabolcs Vármegyei 
Fő Nótáriusnak OVíZó^nek . . . kastélyt épít.* Kazinczy Eö'rdöqh Alajost érti, a ki 
1819 nov. óta volt Szabolcs várni, főjegyzője. 

U. o. 2. kikezdés 3. sor: <A' Superintendens . . . gratalála (Péchy) új 
méltóságához.* Péchújfalusi Péchy Imre alnádort ekkoriben nevezte ki a király 
a hétszemélyes tábla bírájává; erre az új méltóságra czéloz Kazinczy; 1. a Hazai 
és Külf. Tud. 1824. évf. 52. (jún. 30-diki) számát. 

U. o. 4. kikezdés 5. sor: «Azt vítatám Tiszánál.* T. i. Tisza Lajosnál, ki 
nagy ellensége volt Rhédey Lajos grófnak. 

U. o. 5. kikezdés : '•Déliinger Kánonokot köszöntem nevedben.* Az 1824. 
évi schematismus szerint Diliinger József, a Hazai és Külf. Tud. 1824. évf. 34. 
(okt. 27-diki) száma szerint pedig Délinger János a kérdéses férfiú, a ki előbb 
«a fejérvári püspökségben mint vice esperest sok esztendőkig jeles egyházi érde
meket gyűjtött*, a nagyváradi püspök mellett pedig «az egyházi látogatásokban 
fáradhatatlanul munkálkodott* mint oldalkanonok és Bihar várm. táblabírája. 

Alább 2 sorral: «A' Bihari Subst. V. Ispán Juricskay.* Kazinczy Juricskay 
Lajost érti, a kinek egy verses műve nyomtatásban is megjelent, czíme : «Töredék, 
a melyet mélt. Kis-Rhédei Rhédei Lajos úr, Bihar várm. administratora tiszteletére 
egész buzgósággal ajánl;* Nagyvárad, 1808. 

ü . o. alul 4. sor: «Mostani Bihari utamat a' Tud. Gyűjteményben fogod 
olvasni.* V. ö. a 4362. számú levél jegyzetének 3. pontjával. 

4366. 148. lap 6. sor : «Heinz . . . másolá a' Correggio' lóját* Heinz 
József (1664—1609), II. Rudolf császár kam. festője, a ki különösen sikerűit női 
fejeket festett; a drezdai múzeum őrzi tőle a Proserpina elrablását, s egy másik 
képet, a mely Lóthot leányaival ábrázolja s egy Ecce homo-t; a bécsi udvari 
múzeumban 9 képe van, a melyek közül legismertebb a Diana-fürdő s legjobb 
Rudolf cs. arczképe. 

4367. A levél 2. sora: «Ránkon találám az ina-gyengűlt Menyhérdtet> 
Dessewffy Szulyovszky Menyhértet érti, a Kazinczy egykori fogolytársát. 

4369. 153. lap. utolsó kikezdés: «Lónyai Gábor . . . Superintendensünkben 
's Prof. Kézyben két lelkes Magasztalét talála.* Lónyay Gábor halotti pompájáról 
1. Kazinczy tudósítását a Magyar Kurír 1824. évf. 8. (júl. 27-diki) számában. 
Ez alkalommal Szathmáry József superintendens és Kézy Mózes sárospataki tanár 
mondottak beszédeket, a melyek nyomtatásban is megjelentek: 1. A fő-poltzoknak 
nevezetesebb terhei, mellyeket néhai Mélt. N. Lónyay és V. Naményi Lónyay 
Gábor Urnák . . . utolsó tisztesség tétele alkalmatosságával előadni igyekezett 
S. Patakon júl. 11. napján 1824 ; Sárospatak, 1824 ; — 2. Halotti beszéd, mel lye t . . . 
Lónyay G. Urnák . . . utolsó tisztességtételére júl. 11. 1824. elmondott K. M. j 
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u. o. 1824 (A két emlékbeszéd együtt jelent meg. — Szinnyei J. id. m. VI. köt. 
180. hasábján hibásan van az egyik emlékbeszéd Szathmáry Györgynek tulaj
donítva.) 

Alább 2 sorral: «Fő Curátornalt Mélt. Gróf Teleki József Űr választatott-
meg.* Erre vonatkozólag idézem a Magyar Kurír 1824. évf. 8. (júl. 27-diki) szá
mából azon rövid tudósítást, a mely kétségtelenül Kazinczy tollából eredt: «Sáros-
Patak, Júl. 12d. — A' Tiszamelléki Superintendentia 's a' Sáros-Pataki Collégium' 
kiüresedett Fő-Curátori méltóságára az Ecclesiáktól begyűlt voksok' többsége által 
Méltós. Széki Gróf Teleki József Űr, Nemzeti Literaturánknak eggyik megkoronázott 
fő dísze, Lászlónak fija, 's Józsefnek a' Koronaőrnek unokája, választatott-meg, 
233 voksokkal. Tegye a' Mindenható hosszúvá a' tisztelt ifjú Hazafi' életét, 's 
nyújtson neki erőt, hogy atyjának, 's nagyatyjának ragyogását utóiérhesse, felül
múlhassa, 's mind azt teljesíthesse, a' mit nagy lelkében már gyermeki esztendeji 
olta forral.* 

4370. V. ö. a 4381. számú levéllel. 

4371. 156. lap alul 3. sor: «Kánonok Olsavszky.* 1. i. Olsavszky János, 
munkácsi őrkanonok, zempléni esperes, Ung és Sáros várm. táblabírája. 

157. lap fölül 6. sor: «Lónyainak a két fija.* Lónyay Gábornak két fia 
közül az első János, a ki 1828. máj. 5. halt meg ; a második Gábor, 1805. okt. 
10. született s később az ellenzéknek egyik igen nevezetes tagja lett 1836—1849-ig, 
neje Kazinczy Ottília volt. V. ö. a M. P. 388. Nagy I. id. m. VII. köt. 167. és 
Doby Antal id. m. 57—61. lapjaival. 

U. o. alul 2. sor: «Lónyai János megvallja, hogy . . . a' Vállások rettene
tesen leverték* (t. i. Lónyay Gábort). Kazinczy azon vallomásokra czéloz, a melyeket 
az 1823. aug. 18-diki zemplénvármegyei gyűlésen jelen voltak tettek Lónyay Gá
bornak, a ki — mint a föntebbiekből ismeretes — a tettesek iránt kérdést intézett 
többekhez. 

4372. 160. lap alul 15. sor: «Ma indul levélem felőle (t. i. Lónyay Gábor 
felől) a' Kurír'' Kiadójához. De tartsd szemmel a' Kedveskedöí is.» V. ö. a 4369. 
számú levél jegyzetének 1. pontjával. Kazinczynak e tudósítása eredeti munkái 
között jelenik meg. —• A másodikra nézve 1. a 4362. számú levél jegyzetének 3. 
pontját, valamint a 4373. számú levelet. 

4373. A levél kezdete: «Hogy becses rendeidet venni vala szerencsém, 
közelebbi Kurírunkból láthatád.* V. ö. a 4362. számú levél jegyzetének 1. 
pontjával. 

3. kikezdés vége : «Dr. Szentgyörgyinek famíliái ünnepét . . . Tőled tudom. > 
Szentgyörgyi József debreczeni orvost érti, a ki 1823-ban debreczeni orvosi műkö
désének huszonötödik évfordulóját ünnepelte. Vájjon erre czéloz-e Igaz S., nem 
tudom biztosan. 

4. kikezdés : <lgen leköteleznél . . . ha velem minél elébb tudatni méltóz
tatnál, mivel léptél-ki az író pályára 1775-ben. Én úgy tartom, Hamlettel.* Talán 
felesleges is megjegyezni, hogy Kazinczy 1775-ben a Magyarország geographika 
czímű munkáját nyomatta k i ; a Hamlet fordítása csak 1790-ben jelent meg 
Kassán. 
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5. kikezdés 3. sor: «Ing[enieur] kap[itány] Góró.* Igaz S. Góró Lajosra 
•czéloz, a ki 1786. jún. 14. Déván született s 1843. nov. 14. Nagyszebenben halt 
meg. A bécsi cs. és kir. ingenieur-akadémia növendéke volt s 1809-ben lépett a 
sorezredekbe s mindjárt kitűntette magát az asperni ütközetben s a pozsonyi hídfő 
védelménél. 1813—15-ben Olaszországban katonáskodott, majd egy ideig Dalmácziá-
ban állomásozott. Az 1821. nápolyi táborozás alatt beható tanulmányokat tett 
Pompéjire vonatkozólag, s tanulmányainak eredményét közzé is tette alább 
idézett művében. Mint cs. és kir. mérnöki alezredes lépett nyugalomba. Már 
1824-ben megjelent Pompéjiről egy czikke a Hormayr Archivj&ban (XV. köt.), 
később a Tud. Gyűjteményben is közlött (1828. évf. VIII. f.) egy arch. czikket. 
Önálló munkái: 1. Egy ének Aszpern ütközete után, Pozsony, 1809; — 2. 
Wanderungen durch Pompeii, Wien, 1825 (rézmetszetekkel); — 3. Főméit, b. 
Palotai Frimont János antrodokói herczeg . . . tiszteletére készített versek . . . 
Nagyvárad, 1828. L. Szinnyei J. id. m. III. köt. 1296—7. hasábjait. — A mit 
Igaz S. ír, hogy «a' jövő Kedveskedőben fog szólani* róla, úgy látszik, nem 
teljesült, legalább a M. N. Múzeum könyvtára példányában nem található; ellen
ben a Wanderungen czimű munkájáról hosszabb ismertetést közöl a Magyar 
Kurír 1825. évf. 46. (decz. 6-diki) száma, melyet Szinnyei J. nem említ; ez 
ismertetés közli a munka rövid kivonatát s megemlíti, hogy a kir. család tagjai 
szívesen fogadták az ajándék-példányokat s köszönetet mondtak érettök; aztán 
így folytatja: «Ezen régiségeket holtaikból felelevenítő rajzolatot egy igaz Magyar 
Gavallér írta német nyelven ugyan, de azért ez a' maga betséből egy igaz Magyar 
előtt is semmit el nem veszt; mert a' tárgy ollyan , hogy az egész tudományos 
Világ' figyelmét magára vonja, a' hol tsak németül olvasnak. Melyik nemzet nem 
olvassa jó szívvel egy Római városnak a' föld alól lett kitakar tatását, a' melly 
ott 18 századok alatt eldugattatva halgatott. Nem ditsősségére szolgál-é nemze
tünknek, hogy Magyar Katona az, a' ki illy könyvet adott az Olvasó Világ' kezébe ? 
Az e' félékből fogják lassanként az idegen nemzetek tudományos érdemeit esmérni 
a' Magyarnak. 

«Ide járul, 's óhajtjuk is, hogy úgy történjék, hogy idővel olvashatják ezt 
azon Magyaraink is, 's Asszonyaink is, kik ha értik is a' Német nyelvet, 
tsakugyan még is jobb szívvel olvasnak nemzeti nyelveken; 's hát ha talán 
találtatnak ollyanok is, a' kik, nem értvén németül, megköszönnék, ha illy ritkaságot 
magyarul olvashatnának. — Ne gondólja valaki, hogy óhajtásom oda czélozna, 
hogy valakinek által kellene ezen munkát magyarra tenni. Én azt kívánnám, hogy 
a' Szerző Kapitány Úr, a' ki az ezen könyvben találtató tárgyakat szemeivel látta, 
a' város' fekvését sétálás' közben számtalan sokszor szemlélte, ezen Classikus 
.mezőt úgy szollván, tanulta, ne fordíttsa, hanem inkább magyaríttsa-meg ezen 
maga Orriginális [!] munkáját. Senki se tselekedheti ezt olly könnyen, és a' mi 
•legnagyobb, olly értelmesen, mint maga. Nagy könnyebbségére fog szolgálni az, 
hogy a' rézmetzések 's kőnyomások már meglévén, gondolom, ezekhez alkalmaz
tathatja a' Magyar eléadásokat is.» V. ö. Kazinczy bírálatával a Felsömagy. 
Minerva 1826. évf. IV. n. 977—984. lapjaival. 

4374. A levél első sora: «Sallustiushoz írt Élőbeszédedet . . . a' Kedves
kedőben láttam.* V. ö. a 4356. számú levél jegyzetével. 

2. kikezdés vége: «Okaimat . . . eléadom, melly nem sokára a' Tudomá-
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ziyos Gyűjteményben jelenik-meg.* A mondott folyóiratban nem jelent meg a ter
vezett támadás Kazinczy ellen, hanem Shakspere «játékszíni munkáinak magyar 
fordításához* csatolt jegyzetekben szól a magyar nyelvben véghez vitt újításokról. 

4375. 164. lap 1. sor: ^Mátyást . . . azon különös Inscriptióval birom, 
melyet a' Tud. Gyűjtemény első kötettyeiben leírtt Fejér.* L. az id. folyóirat 1818. 
évf. XI. f.-ben megjelent czikket: «V. Jankovich Miklós gyűjteményéről.* 

4377. 170. lap 2. kikezdés: «Horvát Endrének . . . a B. Víg Lászlóhoz 
írott két Episztolánál 's az Aurora Köteteiben megjelent daraboknál több mun
káját nem ismerem.* Horváth E. Horvát Istvánhoz czimű epistolája külön jelent 
meg, Bécs, 1815. ; — Az Aurorat I. köt. 209—212. 1. A szittya időbűi; Gritti 
Lajos, u. o. II. köt. 133. 1.; Enyingi Török Bálint feleségének A' Sztambuli 
hét toronybul Torbágyra, u. o. III. köt. 153—168. 1. 

U. o. 3. kikezdés 2. sor: 'Deák Antal . . . két kisebbet (t. i. két kisebb 
regét írt).* Deák Antal (a D. Ferencz bátyja s nevelője) 1789. ápr. 15. született 
Söjtörön s 1842. június 20-án halt meg Kehidán. Gymnasiumi tanulmányainak 
elvégzése után a győri jogakadémiában folytatta iskoláit 1808-ig. Részt vett az 
1809. nemesi fölkelésben mint hadnagy s kapitányi ranggal tért haza. Azután 
több évig szolgált a vármegyénél mint al- és főszolgabíró. Az 1825—7. ország
gyűlésen Zala várm. egyik követe volt, s Kazinczy id. jegyzeteiben a «tántorítha-
tatlanok* közé sorozza. Azután a vármegye első alispánja lett s az 1830., valamint 
az 1832—6. országgyűlésen szintén követe, de ez utóbbin csak 1833. május 1-jéig. 
Érdekes, hogy Kölcsey ATap2ójában a többi közt ezeket jegyzi meg róla : sArczá-
ban van valami Himfyhez hasonló, van valami, a mi költőt sejdíttet; s hallottam 
•említtetni, fiatalabb éveiben regéket írt.* Hogy Deák Antal csakugyan írt regéket, 
azt egyébb adatok is megerősítik. 1825-ben Deák Ferencz és Vörösmarty leveleztek 
is e regék kiadása ügyében, de utoljára is kéziratban maradtak. L. Ferenczi Z. 
Deák élete czimű műve, I. köt. 14—19. lapjait. 

4379. A levél kezdete: 'Sebestyén Pápai reform. Prof. látogatott meg ben
nünket.* T. i. Sebestyén István (S. Gábor atyja); a XVII. k. 3998. számú levelé
ben is bizonyosan őt kell értenünk és nem Sebestyén Gábort, a fiát. 

173. lap alul 8. sor: «01vastad-e a Vallási egyesülés ideáját? és Szikszai 
Benjámin Z7»íoját?» Az elsőre nézve 1. a XVIII. k. 4222. számú levelét s jegyzetét. 
— A másodikat a Hazai és Külf. Tud. 1824. évf. 27. (ápr. 3-diki) száma hirdeti, 
a következő czímmel: 

«A' Római Kath. és Prot. keresztények között fenn álló Unió, az az : Annak 
megmutatása, hogy a' R. Kath. és Prot. keresztények, a' keresztény Vallás' lelkére 
tartozó főbb dolgokban eggy értelembenn lévén, úgy tekintethetnek, mint egyesűit 
Vallásos felekezetek. Szikszai Benjámin P. Makói Prédikátor által.* Szeged, 1824. 
E művekre vonatkozólag idézem a Hazai és Külf. Tud. 1824. évf. 44. (decz. 1-ei) 
számában olvasható következő ismertetést: 

«A' Vallási eggyesülés Ideájának, és a' R. Katholikus és Protestáns Keresz
tények között fennálló Uniónak vizsgáitatása Guzmits Iszidor által. — Nyomtatta 
Streibig Leopold, Győrött, 1824. 

«Minekutánna a' Keresztény Tolerantiáról, és az üdvözíttő Hitről közönségessé 
tett Prédikátiók a' Katholikusok közül többeket ezen tárgyaknak szorosabb meg-
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vizsgálására, és tudós értekezésekre gerjesztettek volna; T. Guzmits Ur is illendő 
kéméiléssel, és egész felebaráti szeretettel közlötte észrevételeit. Ezen igyekezetekre 
mások is felserkentek, és a' Reformata Ekklésia részéről ketten különös tekintet
ből nézték a' kérdést, kik közül egyik a' «Vallási Egyesülés Ideája* név alatt, 
a' másik: «a' Keresztyének között fenn álló Unió* neve alatt adta ki munkáját. 
Az első elégségesnek állttá a' külső szertartásokban való eggyesűlést; a' másik 
a' Kereszténység fő tanításaiban; úgymint: az Istenről, Sz. Háromságról, és az 
Erkőltsről való tanításokban lévő meg-eggyezést, melly úgy is fenn áll, elégségesnek 
állítá. — E' két értekezéseknek megvi'sgállását vette most tárgyúl Tek. [!] Guzmits 
Ur, és ezen munkájában a' KathoJika theologiának tanításai szerént külömbbféle 
tekintetekből, és okokból mutogatja, hogy sem a' külső szertartásokban, sem a* 
Hit fő ágazataiban vagy erköltsi oktatásokban 's Keresztényi névben való meg-
eggyezés nem elégséges a' tellyes Unióra.» 

174. lap 1. kikezdés 3. sor : «Egy Fabricius nevezetű . . . újra adja azt 
(t. i. Euripidest) ki.» Guzmics valószínűleg a közetkező czímű kiadást érti : 
«Fabricius Joh. Alb. Bibliotheca Graeca. Ed. IV. curante Th. Ghr. Harles», 
Hamburg, 1790—1806, 12 köt, 4r. 

U. o. 2. kikezdés 4. sor: <Azt, mit most a Gyűjteményben adott» (t. i. 
Döbrentei). Czélzás Döbrenteinek a Tud. Gyújt. 1824. évf. VII. f. 78—86. lapjain 
olvasható dolgozatára, melynek czíme: «A' Magyar írás-mód' mostani állapotjáról. 
Halottak beszélgetése.* Személyei: Báróczy, Verseghy, Révai és Barcsay. E dolgozat 
voltakép Kazinczy elleni támadás, a mely az idegenszerűséget üldözi; ennek a 
képviselője Verseghy, a ki Báróczyt is megtéríti. Döbrentei alapgondolatát e sorok 
fejezik k i : «Kivallom neked . . . —• így szól Verseghy Báróczynak —- Régi vagy 
újabb klasszikusok' ízlésén csinosúlt Magyar írónak Zrínyi, Gyöngyösi, Pázmán, 
's Mikes' nyelvén kell írni, az az ollyanon, melly tökéletesen Magyar, 's a' mi 
ezeken darabosságnak látszanék, azt új kellemű magyar fordulásokkal váltsa fel.* 
Ezt hallva Révai, békejobbot nyújt Verseghynek. V. ö. a 4382. számú levéllel. 

U. o. alul 8. sor: «A lustos Laura.* T. i. Gödör József folyóirata, amely
ből Komáromban jelent meg az 1824. jan. és febr. füzet. Szépirodalmi és mulattató 
tartalma kevés ízlésre mutat ; korában általános volt róla az a vélemény, a melyet 
Guzmics az idézetben is kifejez. 

4380. 175. lap 2. kikezdés 3. sora: «Prof. Veszele.* Nem Veszele, hanem 
Weszerle József, az archaeologia és numismatica tanára az egyetemen s könyvtárőr. 

4382. 180. lap fölül 1. és 3. sor : «Döbrenteinknek Elysíumi Beszéllgetése . . . « 
L. a 4379. számú levél jegyzetének 4. pontját. 

«Láttam . . . az Uj Szellemet is.* E mű, a melynek teljes czíme: «Űj Szel
lem, vagy is Újmagyarok Útja Helikonra. M. és N. Szegeden. 1824*, újabb táma
dás Kazinczy és a nyelvújítás ellen. Ki a szerzője, nem tudni; de valószínű, hogy 
a Czinke és Pethe iskolájából került ki, mert szellemtelen és ízetlen a legnagyobb 
mértékben. A Mondolat modorában gúnyolja az új szókat s merészebb kifejezé
seket. A mű drámai alakú; főhőse Kolomposi (Kazinczy), a ki Kortyándly (Kova-
csóczy), Schelmeczki (Helmeczy), Bugaczi (Szemere ?), Bojszi (Bajza), Kabak (Toldy), 
Serkési (?), Jülie (?), Okos Lőrintz (Czinke ?), Gondos István (Kulcsár) nevű sze
mélyekkel, továbbá Gyöngyösy, Révai és Csokonai árnyékaival beszélget. 
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Kortyándly nagyon ég egy leányért, a ki tudtára adja, hogy soha sem lehet 
az övé, mert gyalázatot hoz a magyar nemzetre. «Eszelős tzinkossait is — írja a 
leány, Czenczi, Kortyándlynak — beszéltje le fel tett szándékjokról. Igyekezzenek 
előbb Magyarokká, valódi 's nem korts írókká lenni; azután kezdjék Helikonra 
útjokat, mert külömben magokra utalást, a' Nemzetre pedig szennyet ragasztanak.* 
E visszautasítás miatt Kortyándly fel akarja magát kötni, de szolgája, Laczi, meg
akadályozza. Ekkor Kolomposi és Bugaczi odaérkeznek, ők is olvassák a levelet 
s fölteszik magukban, hogy bosszút állanak a leányon, a ki az írókat úgy meg
sértette. De beszéd közben összeszólalkoznak azon, hogy a latin neveket nyel
vünkben rövidíteni is lehet : Horáez, Virgil, stb. mire Okos Lőrinczet kérik fel: 
tegyen köztük igazságot. Okos L. természetesen azt vitatja, hogy a Virgil, Horácz-
féle rövidítés nyelvrontás. Ezen összekapnak; Kolomposi és Bugaczi Okost meg 
akarják fogni, de pórul já rnak; végre Okos kilöki őket. 

A második felvonásban Kortyándly ismét a halált keresi és most szolgája 
megtréfálja. Fejszét hoz, hogy agyonüsse gazdáját. Bezzeg azonban megijed most 
a haláltól, s míg az úr és szolgája viaskodnak, megérkezik Bojszi, a ki eligazítja 
a viszályt. Azután ismét Kolomposi és Kabak vitatkoznak nyelvi kérdésekről, a 
neologismus híveiről, kiknek számát Gondos Istvánnal is szaporítani akarnák, 
hogy vele együtt induljanak a Helikonra. Gondos épen jókor érkezik; erősen 
kifakad, hogy *nemzetünk kimívelését nem igaz Magyarok, hanem jöttment, se 
hideg, se meleg emberek bitangolják, kik idétlen igyekezet) eik által egész szen 
semmivé teszik a' nyelvet, vele eggyütt a' nemzetet.* Megcsalatkozva s ámulattal 
hallgatják józan beszédét, a mely lángra gyújtja őket; de Schelmeczki lecsende
síti egy időre a heveskedő írókat. 

Kortyándly Jülievel találkozik, szerelmet vall neki, a melyet Jülie viszonz. 
S ezzel a boldog érzéssel ront írótársaihoz Kortyándly, hogy osztozzanak örömében. 

A 3. felvonásban az írók örülnek Kortyándly szerencséjének s hogy vele 
társaságuk gyarapodott; így már büszkén indulhatnak a Helikonra. Azonban 
Bojszi arról tudósítja társait, hogy a gönczölszekérről írt 5 ívnyi értekezéséből 50 
frtot remélt, a kiadó pedig egyszerűen visszaadta munkáját: köszönje meg, ha 
nevét közlik, nemhogy még fizessenek is neki. Bugaczi hasonló esetről értesíti 
társait, mire Kabak azt fogadja, hogy világ elé bocsátja gúnyoló iratát, a mely
lyel — úgy véli — «meghatja vastag önntudatjokat, 's meg pirítja bocskor arczo-
kat*. Ekkor Kolomposi a Helikonra indulásra, figyelmezteti társait, de tudtára 
adják, hogy Serkési beteg. Serkési meg az egész társaság bámulatára megjelenik 
s előadja, hogy Jülie gyógyította meg: «0né volt — úgy mond — ki helyre állí
tott, Öné egy Medea, titkos erő lakozik benne, melly vissza adá előbbi elveszett 
egészemet. Oh ha ráemlékezem, miként újultam kényese alatt, azonnal elfelejtem 
magamat.* «Dics sonett a szépné mosti jutalma* — kiált fel erre Bugaczi. 

Megindulnak a Helikonra, Kortyándly kifordított kabátban, a melyről azt 
hiszi, hogy valódi gavallérnak való. Alig távozik Kortyándly hazulról, jön Jülie 
s megtudván kedvese távozását, valamint hogy Kortyándly előbb Czencziért égett, 
öngyilkos akar lenni. 

Ekkor a szín erdős helylyé változik, hátul Helikon hegye, a melynek tete
jén Révai és Gyöngyösy találkozik egymással. Gyöngyösy szomorkodik a nemzet 
sorsán, Révai osztozik bánatában; de — úgy gondolja — még «mindent végbe 
vihetne, ha önn maga nem rontaná tulajdon nyelvét, szokását, ruháját*, a mi miatt 
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a nemzet maga is elvész. Gyöngyösy azt hiszi, hogy a kik «a nyelvnek nyakteke
rését munkába vették, szegény jámborok! eszek ágában sints, hogy ez által a 
nemzetiséget felforgassák*; ellenkezőleg: erősen meg vannak győződve, hogy a 
nemzet ez úton lesz virágzó; csakhogy nagyon csalódni fognak, mert nem tudják 
átlátni a magyarnak ebből származandó elaljasodását. Ekkor Csokonai észre veszi, 
hogy valami «sz. sereg igyekszik Helikonra ének szóval.* Félre altnak tehát, 
hogy lássák: kik azok a vakmerők, a kik még életökben oda akarnak jutni, a 
hova ők csak halálok után juthattak. A sereg Kolomposi vezérlete alatt már a 
Helikonra akar lépni, de «Nimlány Bakja* útját állja s Révait és társait szólítja 
segítségül. Serkési így szól: «Mi Magyar Országnak fényes vezér csillagi vagyunk, 
miáltalunk vezettettek a' Magyarok a' szépnek, jónak, magasnak kies tartomá
nyába. Nagyok is a mi érdemeink a' Hazában, de megfosztottak minden jutalom
tól a' fondorok.* Ide jöttek tehát, hogy a «Nagy Díjzó* előtt kérjék megérdem
lett béröket. S arra a kérdésre, miért tagadták meg földieik a jutalmat, elmondja 
Serkési, hogy a nyelv és szokás rontásával vádolták őket, — igazságtalanul. Gyön
gyösy úgy látja, méltán tagadták meg a magyarok, e sereg érdemét, mire Kor-
tyándly kardot ránt, de erre Gyöngyösy eltűnik, Kortyándlynak pedig a kard 
kiesik kezéből. Ekkor «méltóságos hangon szózat hallatszik* : 

'Az igaz erkölts nyeri el jutalmát, vélt érdemnek itt hely nints. — Ti 
sok munkával keveset vittetek végbe, több kárt, mint hasznot okoztatok, azért 
helytélen szándéktok bénem tellyesedik!! — Távozzatok /» 

Az alapgondolat, hogy a nyelvrontók nem juthatnak az igazi költők közé, 
az orthologok szempontjából nem rossz ötlet volna, de az egésznek a meséje 
nagyon ízléstelen, alantjáró. Kazinczy jól jellemezte e pár szóval: »Tréfának 
hosszú.* V. ö. a 4431. számú levél jegyzetének 2. pontjával. 

U. o. fölül 9. sor : «Az Aspasia prózai da rab ja i . . . épen olly kemény 
fenyítéket érdemlenek, mint a' Sédely' Haramiáji érdemlének a Tud. Gy.-ben.» 
V. ö. a 4301. számú levéllel s jegyzetével. 

U. o. alul 18. sor: « Vörösmartinak, Kovaesóczynak, Júliusznak, Emilnek 
némelly itt állott Versezetek* Az Aspasiában az idézetben felsoroltaktól következő 
művek olvashatók : Vörösmartytól Emmihez (16. 1.), Zalán futásából mutatvány 
(105—108. 1.) és A csendes haló (158—9. 1.); — Kovacsóczytól Költő és hír 
(13—15. 1.), Az Ifjú (77—8. 1.), s ezen kivűl két prózai elbeszélés, a Holtakat 
szerető (91—104. 1.) és A' hangok leánya (113—138. 1.); — Júliusztól Philome-
lához (12—13. 1.), Lantos (75—76.1.), Sólyomvár (83 — 84.1.), Égi háború (156.1.); 
— Emiltől Mívész' estdala. (79. 1.) 

182. lap 1. kikezdés: «Gróf Dezsőffy Aurél ebédre híva . . . Gróf Barkóczy 
Jánosi . . . 's Nevelőjét Miller Papot.* Barkóczy Jánosra nézve 1. a VIII. k. 
1876. számú levelét s jegyzetét. — Miller, a kiről Kazinczy említést tesz, való
színűleg Miller János, a ki 1791-ben született s 1849 táján halt meg; jó ideig 
a kassai lyceumban a theologia tanára, majd haláláig tőketerebesi plebánus. 
L. Szinnyei J. id. m. VIII. köt. 1425. hasábját. 

U. o. 2. kikezdés : <Mit mondasz arra, hogy az Erdélyi Püspök . . . úgy 
papola Udvarhelyen, a' Magyar Kurír szerint. . .» Czélzás a nevezett lap 1824. 
évf. 13. (aug. 13-diki) számában megjelent tudósításra, mely szerint Szepessy 
Ignácz erd. püspök Bethlenfalván máj. 23. olyan beszédet mondott, a mely köz
tetszésben részesült. «0tt hallánk — olvassuk az id. helyen — arról, hogy a hit 



Jegyzetek. 607 

jó cselekedetek nélkül megholt élet, egy olyan tanítást, a melyet a föld golyóbisán 
minden vallásbeli templomban örömmel és hasznosan hallgathatna a míveletlen, 
mint a kimívelt ember.* 

U. o. alul 2. sor : «Csókold nevemben a' kedves dal' Énekesét.* Bizonyosan. 
P. Horváth Endrét érti. 

4383. A levél eleje: «Szegény Bátyám Uramnak halála.* Kazinczy unoka
testvérének, Kazinczy Honoriának férjét, Kárner Lászlót, érti, a kinek haláláról,, 
mint a levélben írja, a Magyar Kurír 1824. évf. 21. (szept. 10-diki) számában a 
következő rövid nekrológot közli: «Júl. 6d. hala-el, megemésztve munkás életének 
gondjai által, Ungvárnak szelíd lelkű Első Al-Ispánja, Kir. Consiliarius Mélt. 
Palágyi Kárner László Ur. Benne fej, szív, és lélek eggyeránt láták magokat meg
dicsőítve, mellyek természeti szerénysége által véghetetlenül sokat nyertek. Gyer
mekek nélkül maradt hitvese, Consil. Kazinczy András Úrnak Honorata leánya, 
abban leli vesztesége' vigasztalását, hogy kedves férjét minden Jók sajnálják, és 
hogy az ő házasságok sok időkig fog, mint a' szerencsések' példája, emlékezet
ben maradni.* 

4384. 184. lap alul 13. sor : <Az illy levél és az a' híres Dialógus.. .. 
bennem és társaimban, a' Nyelvtörőkben, gyanút támaszthat, hogy neked ked-
vesbb a' Buaeusz' nyelve.* L. a 4379. számú levél jegyzetének 4. pontját. Ver
seghy Báróczynak panaszolja, bogy némelyek «tűzzel vassal erőszakoskodnak* az 
újításban, akár érti, akár nem érti őket az olvasó. «Fogják magokat némelly 
nyelvtörők, még épen ők segítik elé az illyen keveréket, sőt megmondjam ? azt 
hirdetik, hogy Tőled tanulták.* (Tud. Gyűjt. 1824. évf. VII. f. 81. 1.) — Buaeusr 

a kire Kazinczy annyiszor hivatkozik, Ruaeus Károly, a kinek Vergilius-magya-
rázatait sokáig figyelemre méltónak tartották a következő czimű kiadásban: «Vir-
gilii opera. Interpretatione et notis illustravit Car. R. Ad usum Delphini*, Paris, 1675. 

185. lap 3. sor: iThaisz szólla jól.* T. i. a Tud. Gyűjtemény 1823. évL 
XI. f. 107—115. lapjain; Thaisz A. a Sebe III. kötetét bírálván, az újítás védel
mére is kiterjeszkedett. V. ö. a XVIII. k. 4263. számú levelével s jegyzetével.. 

4385. Nemes-apáthii Kiss Sámuel ág. ev. lelkész-esperes, a ki a XIX. 
század első negyedében élt írókkal barátságban volt, 1861. okt. 16. Szil-Sárkány
ban halt meg 65 éves korában. Verseket írt a Szépliteraturai Ajándékba. 
(1821—1824.), a Hebe III. IV. kötetébe s a Honmüvészbz (1834—36.), stb. Érte
kezést a Tud. Gyűjtemény több évfolyama közölt tőle; számos fordítása is meg
jelent. Önálló munkái: 1. Az álöltözet. Játék 1 felv. Francziából La Grange után;. 
Kassa, 1834; — 2. Gyászbeszéd, melyet. . . Németiben 1839. máj. 28. mondott; 

Pápa, 1839. V. ö. Szinnyei J. id. m. VI. köt. 385—386. hasábjaival s a Vasár
napi Újság 1860. évf. 21. számával. 

2. kikezdés 5. sor: <A' Bacsányi Faludija.* Faludi Ferencz verseinek 
Bacsányi János által való kiadását a Hazai és Kűlf. Tud. 1824. évf. 17. (márcz.. 
28-diki) száma hirdeti, mint a melyet »régen óhajtott minden hazafi nyelvünk 
megkedveltetésére, hogy a tiszta magyarsággal írt régi versek kellemetes formá
ban adattassanak ki.* Most már csak a nemzeten áll, hogy ezt a derék igyeke
zetet gyámolítsa. 
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4387. 189. lap 3. kikezdés: «Hát a Kováts munkájára kaptáié praenume-
ransokat?> Czélzás Felfalusi Kovács Antal művére, a melynek megjelenését a 
Hazai és Külf. Tud. 1824. évf. 23. (márcz. 20-diki) száma közli: «Római Éjsza
kák. Irta olaszul gr. Verri Sándor. Fordította F. K. A., Erdélyi Áldozó-Pap I. 
xész. Kolozsvár, 1823.» 

4389. A levél vége : «Kisfaludy . . . haragszik . . . Kultsárra is azokért, 
miket egy idő óta írogat a neologismus ellen.» Kulcsár sok ízben kikelt az újítá
sok ellen; valahányszor valamely könyvismertetést közlött, mindannyiszor alkal
mat keresett, hogy egy-egy oldalvágást adjon az újítóknak. V. ö. a 4301. számú 
levéllel s jegyzetével és a 4399. sz. lev. jegyzetének, valamint a 4431. sz. lev. 
jegyzetének 2. pontjával. 

Alább: ^Schiller leveleit Dalberghez.* Toldy a következő czímű művet 
•érti: íSchitlers Briofe an den Frhrn H. v. Dalberg in den Jahren 1781 bis 1785. 
Ein Beitrag zu Schillers Lebens- und Bildungs-Geschichte. Nebst einem Fac simile 
v. Schillers Handschrift. Herausg. von D. M. Marx* ; Karlsruhe, 1819. 

4392. 194. lap 1. kikezdés 3. sor: <A' feleségem nagyatyja 's Kánonok 
Gusztínyi eggy szekerén mentek.* Kazinczy feleségének nagyapja gr. Török József 
volt; v. ö. a XVII. k. 3935. számú levelével. — Gusztínyi (családi nevén 
Zubralovszky) János 1718-ban Árva várm. született s 1777-ben Mocsonokon (Nyitra 
várm.) halt meg. A nagyszombati jezsuitáknál tanúit s b. Fischer gyermekei mel
lett nevelősködött. Előbb girincsi lelkész, 1741-től miskolczi, 1744-től kezdve 
pedig sátoraljaújhelyi plebánus volt. A királynő egri kanonokká s a kir. tábla 
praelatusává nevezte ki, 1763 nov. 18. pedig nyitrai püspökké, a vármegye főis
pánjává s v. b. t. tanácsossá. tTemplomok, lelkészek és betegek irányában bőkezű 
volt. Ápolta a tudósokat, előmozdította a magyar irodalmat.* Három latin s egy 
magyar nyelvű munkáját 1. Szinnyei J. id. m. III. 1558—9. hasábjain. 

4393. 197. lap fölül 18. sor: «Middletonból által vett Cicero Élete.» 
Kazinczy a következő művet érti : Middleton C , Lében M. Tull. Cicero's, im 
Auszuge (v. Fr. V. Molter), Kehi, 1784. 

4394. 197. lap 2. kikezdés 4. sor. «A' Mélt. Gróf Praeses panaszomat az 
Ülésben előadá.* T. i. gr. Szirmay Tamás, az eperjesi kerületi tábla elnöke. 

200. lap 1. kikezdés 5. sor : zMongaidt és Goujon.* Mongault fordítása e 
műben jelent meg: «Les Lettres de Cicero á Atticus. Avec des rem. (trad. par 
l'abbé de St. Réal et l'abbé Mongault), k la Haye, 1709, 3 köt. párhuzamos 
kiadása Paris, 1714, 6 köt. 

4395. 202. lap 4. sor : «01vastam . . . Julisod&t.* Kis Jánosnak Julis czímű 
verses elbeszélése a Hebe IV. köt. 24—48. lapjain jelent meg. 

4396. A levél 2. sora: «Báró Perényi Zsigmond, Beregben, Péchy János 
Sárosi és Máramarosi Administrator . . . előtt teljesen tisztának találtatott.» 
B. Perényi Zsigmond (1783—1849) az 1848—49. években a főrendiház elnöke, az 
1825—27. országgyűlésen kiváló szerepet játszott, majd helytartósági tanácsos, a 
hétszemélyes tábla bírája s Ugocsa várm. főispánja lett. 1835-ben a M. T. Akad. 
igazgató tagjává választották. A reform-országgyűléseken nagy munkásságot fejtett 
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ki. L. Szinnyei J. id. in. X. köt. 767—8. hasábjait. — Péchy János, a sz. István 
rendjének kiskeresztese, az említett vármegyék administratora, Máramaros várm. 
főispánjává neveztetett; 1. a Magyar Kurír 1825. évf. 1. (jan. 4-diki) számát. 

4397. 204. lap 1. kikezdés 2. sor: «Horvát meg vala lepve ajándékom 
által.» T. i. Horvát István a Debreczeni-codexet kapta ajándékba Kazinczytól. 
V. ö. a 4406. számú levéllel. A codexet Volf György a Nyelvemléktár XI. köte
tében közölte; eredetijét a M. N. Múzeum könyvtára őrzi 452. Qu. Hung. jegy 
alatt. Volf az id. köt. XIX. 1. azt írja, hogy Kazinczy 1824. júl. 9. küldte e 
codex másolatát Horvát Istvánnak; ez a levele azonban nem ismeretes. 

4399. 206. lap 2. kikezdés 3. sor: *Sztánkovics, Győri Kanonok.* T. i. 
Sztánkovics János, locsmándi esperes, seminariumi rektor, a püspöki lyceum pro-
direktora, Sopron várm. táblabírája. 

Alább 5 sorral: «Pesti iskolás társam, Vurda Károly . . .» Wurda Károly
nak két műve ismeretes: 1. Die Gerechtigkeit der verstorbenen zum Troste der 
Lebenden dargestellt in einer Trauerrede auf . . . H. Anton Dréta . . . bey Gele-
genheit des in der Stifts-Kirche zu Zircz am 17. Hornung 1824. gefeyerten Trauer-
Gottes-Dienstes, Győr; — 2. A hitbeni élet. Istenben boldogult . . . Kovács Tamás 
ur gyászünnepén . . . rajzolta W. K. Győr, 1841. 

208. lap 2. kikezdés : ^Kultsár megbosszulá magát Theokritomon.« A Hasz
nos Mulatságok 1824. II. félév 13. számában örömmel jelenti Kulcsár, hogy Guz
mics Theokritos-fordítása megjelent. «Kedvez —• írja — nyelvünk tsinosúlásának 
a' munka, mert mind a' két részt mértékes Versekben adja. Magyarázása tiszta, 
és elég értelmes, úgy, hogy azt nyelvünkre nézve igaz nyereségnek tarthatjuk. 
Azért reményijük, hogy benne némelly nyers, és éretlen szavakon, valamint a' 
Hang-mértéknek kénye szerént való változtatásán az Olvasó nem fog megüt
közni ; sem a' görög írásnak szoros követésén, melly talán azért is helyben 
hagyható, hogy a' görög eredetiséget nyilvábban érezteti.* 

4402. 213. lap fölül 2. sor: «Gr. Eszterházy János . . . Imre, Rédének 
Ura . . . Bésány Gonsiliar.* Gr. Esterházy Imre 1767—1838-ig élt; gr. Esterházy 
János 1840. febr. 23. balt meg. L. a Remz. Zsebkönyv I. köt. 98. és 100. lap
jait . — Besán István Veszprém várm. első alispánja s kir. tanácsos volt. 

Alább 3 sorral: «Czuczor Gergelyt a tavali Aurorából ismerheted.* Czu-
czor Gergelynek az Augsburgi ütközet 910. Eszt. czímű hexameteres elbeszélése 
az Aurora III. köt. 69—107. lapjain olvasható. 

U. o. alul 11. sor: <nPál igen jó Apátunk.* T. i. Horváth Pál, tihanyi apát 
:s rend-kormányzó (1753—1832). Műve: «Carmen . . . D. Alexandro Rudnay* . . . 
Jaurini, é. n. Több latin és magyar versét kéziratban a pannonhalmi könyvtár 
őrzi. V. ö. Zoltvány Irén id. m. 18. lapjával. 

U. o. alul 1. sor: «Micsoda emberek ezek a mi orthologuszaink, kiknek 
eggyike . . . Kulcsár Mulatságaiban azon meré . . . Neologomaniaját kezdeni . . .» 
Czélzás Zsoldos János orvosnak a Hasznos Mulatságok 1824. II. 19. számá
ban megjelent A' Neologomaniáról czímű értekezésére, a melynek írója igen 
erősen kikel az újítók ellen; tagadja, hogy nyelvünknek új szókra van szüksége; 
szent a nyelv határa, mondja, melyen át új szót behozni nem szabad. Üldözi a 

Kazinczy F. levelezése. XIX. 39 
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rényt, a klasszikus szók selypítő' írását, a gyökér-elvonást. A nyelv a közönségé, 
nem egyes emberé, nem szabad tehát bitangolni. 

4403. Kazinczy mellszobrának képe a Sebe IV. köt. elején jelent meg ez 
aláírással: «Kazinczynak írói pályája ötvenedik évében a' rény és kháriszok, 
182B.S Blaschke metszette. A kép alatt Szentmiklóssy A. 4 soros epigrammja 
olvasható. V. ö. a 4408. számú levéllel. 

4404. Kazinczy e levele valóban igaz ügyet véd. A Sebe IV. kötete elején 
a költő Zrínyi Miklós képe van a szigeti hősé gyanánt közölve. 

4407. A levél 5. sora: «Értekezésemet Hunyadinak születése felől a Tolda
lékban hozom-elő.» L. az E. L. Toldy-féle kiadás 391—396. s az Abafi-féle 
kiadás 222—238. lapjain. 

4410. 224. lap 4. kikezdés: «Die Anmerkungen Ew. Wohlg. wurden dem 
Beförderer dieses Unternehmens Hrn. Jákob von Szvetics übergeben, worauf die 
hier in der Urschrift anliegende Antwort des Srn. Krafft erfolgte.* Krafft Péter 
b. Szvetics Jakabnak 1824. okt. 24-kén a következő levelet írja : 

Krafftnak felidézett 's nekem átküldött levele. 

Hochwohlgeborner, hochgeehrtester Herr Báron von Szvetics! 

Für die gütige Mittheilung der Schrift von Hrn Franz v. Kazinczy über 
das Portrát und Kostüm von Zrinyi, danke ich aufs Verbindlichste. Indessen habe 
ich das Vergnügen Ew. Hochwohlg. zu melden, dass Zrinyi 's Portrát auf unserem 
Bilde, nicht dem, welches der Gráf Festetics besitzt, nachgebildet ist, sondern 
dass dabey bereits diejenigen Quellén benützt worden, welche in mitgetheilter 
Schrift angegeben sind. Ew. Hochwohlg. werden sich erinnern, dass vor einigen 
Jahren in Ihrer Gegenwart u. im Beyseyn des damaligen Hofraths Herrn 
Bartsch in der k. k. Bibliothek alles nachgeschlagen wurde, was über das 
Portrát von Zr. über ungarisches und türkisches Kostüm aus der letzten Halfte-
des XVI. Jahrhunderts Aufschluss gebén konnte. Überhaupt schmeichle ich mir, 
dass bey unserem Bilde in wissenschaftlicher Hinsicht schwerlich etwas versaumt 
wurde, welches ich alléin Ew. Hochwohlg. Rath u. Einsicht zu verdanken habe. 

Das in der mitgetheilten Schrift besprochene Portrát nach welchem Rath 
gestochen hat, habe ich, ganz gegen meine Ueberzeugung, aus Gefálligkeit dem 
Hrn Grafen Ladislans v. Festetics nach seiner Angabe und zu seinem persönlichen 
Vergnügen verfertigt. Es ist mir dabey keinen Augenblick in den Sinn gekommen, 
dass derselbe es in Kupfer stechen und spáterhin öffentlich mittheilen werde. 

Ich wünschte dem Herrn v. Kazinczy, für dessen Kentnisse ich die grösste 
Achtung hege, meinen Dank zu bezeigen für den AntheiI, welchen er an meinem 
Werke nimmt, und würde es für ein besonderes Glück haltén in náhere Berührung 
mit ihm zu kommen. 

Indem ich mich aufs höflichste empfehle, verbleibe ich mit der grössten. 
Hochachtung 

Ew. Hochwohlgeboren 
Wien, den 24. Octob. 1824. 

ergebenster Diener 
Péter Krafft. 
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Ehhez a levélhez mellékeli Esztegár László Igaz S. néhány adatát, a melyeket 
Kazinczy kivonatolt Igaz S. leveleiből. (Művészet 1905. évf. 67. 1.): 

«19. Octob. 1824. — Krafft most is illy arcczal adja nagy munkájában 
Zrínyit, a' Szigethi hőst, —• az az, mint a' melly arczot a' Hébe reze ád. 

23. Novemb. — A' nagy táblát Krafft elsőben kicsinyben festé (Skizze) 
és ezen bizonyosan szakái nélkül láttam Zrínyit. Legalább hatszor valék a' Gár
dánál, mellynek Szálájában Krafft a' nagy képet dolgozza, de azt mindég zárva 
találtam. 

17. Decemb. — Az ajánlott szakái csakugyan kinőtt, ha mind röviden is 
és kukorán, rövid bodrokban. — (Zrínyinek ollyan volt.) — Volt dolog miatta, 
mint Udv. Ágens Szűcs Úr mondja. De mi, azt meg nem tudhatám, minthogy 
nála sokan voltunk.* 

4411. Az egész levelet v. ö. a 4417. számú levéllel. 
227. lap. 1. kikezdés : «Jaeobus Ferdinandus idvezüle.* T. i. Miller Jak. 

Ferd. 1823. nov. 22-dikén halt meg. V. ö. a XVIII. k. 4266. számú levelének 
jegyzetével. 

4412. 228. lap 4. kikezdés: «Te engem egy gyönyörű Epigrammal 
tiszteltél meg az ezidei Hébében.* P. Thewrewk József epigrammja a Hébe IV. 
köt. 263. lapján olvasható, a mint következik: 

A' k h a r i s z o k. 
Elyzion' gyönyörű mezejéről, isten-arányból, 

Dícsföldünkre leszállt a' Khariszok' serege. 
'S a' Széphalmi varázstempére röpülve, Kazinczy' 

Keblében új szép mennyei lakra talált. 

4413. 229. lap 2. kikezdés: «Klauzál megígéré . . . hogy a' jövő Hébébe 
dolgozni fog.» A Hebe az V. kötettel megszűnt, Igaz S. 1826-ban meghalt, s így 
nem tudható, beváltotta volna-e később Klauzál ígéretét. 

4414. 229. lap alul 8. sor: 'Csetnek vidékére mentem.* Ferenczy Istvánról 
a Magyar Kurír erre vonatkozólag is, de egyébként is több érdekes adatot közöl, 
a melyek egymásután itt következnek: 

Az 1824. évf. 48. (jún. 15-diki) száma arról tudósít, hogy Vay Ábrahám 
a Rómában tartózkodó Ferenczy Istvánnak három évre évenként ezer frtot ajándé
kozott v. cz. s «azzal mutatta, hogy tudja becsülni a talentumot, mivel ő néki 
magának is szépet nyujta a természet s tudomány; ennélfogva fájlalja is, ha egy 
olyan mívészi lélek, mint Ferenczynké, mely nemzetünkre új díszt hozhat, kény
telen lenne valahogy fényesen kezdett pályájáról eltérni*. 

Az 1824. évf. 28. (okt. 5-diki) számban a következő tudósítás jelent meg: 
«Rómából ide [Fiúméba] érkezett Ferenczy István Úr, Canovának és Thorwaldsen-
nek híres Tanítvánnyá, a' ki 6 esztendőket töltött Rómába a' Képfaragó mesterség
beli tökélletesedésért, és ugyan ott köz vélekedés szerént Magyar-Canova névvel 
tiszteltetett-meg, és September 7dikén szeretett hazájába utazott. — Óhajtanunk 
kell, hogy Hazánkfiaitól olly kedvesen fogadtassák, mint méltó egy nagy lelkű 
Nemzethez a' Szép Mesterségeket Hazafiaiban megbetsűlni!» 

Az 1825. évf. 50. (jún. 28-diki) szám különösen fontos adatokat őrzött meg 
39* 
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a következőkben: 'Hazánknak, a' kép faragás' mesterségére nézve, minekutánna 
ezen tekintetben olly ritka mívmestere van, a' ki világszertebéliekkel vetekedhetik, 
olly fejér márványkó're volna szüksége, mellyeket eddig tsak Görög és Olaszország
ban lehetett találni. Megfejté ezen kérdést Ferentzy István Ur, a' mi esmeretes 
mívmesterünk. Ő tulajdonává tett mesterségének feljebbemelése végett elment 
nemes elszánással Csetnek vidékére, Márkfalvára, hol az eddig ismert példákból 
fejér márványt lenni gyanított: de, minekutánna egy hónapig, 15—24 emberrel szor
galmatosan dolgoztatott volna, úgy tapasztala, hogy az inkább napkeleti Alabástrom. 
Már ugyan ezen tapasztalás is Hazánkra nézve nagy nyereség: de az ő czéljának 
meg nem felelvén, ezt mások munkáltatására hagyá, 's a' Rima völgyén fölfelé 
folytatta útját, mindenütt szemes visgálódással; és végre a' Tiszólczi vashámornál 
a' legnemesebb fejér márványnak nyomára akadott, mellynek példáját ugyan már 
a' Pesti Nemzeti Múzeumban látá, de Magyar Országi termésnek lenni nem hiheté, 
minthogy ezt Rómában Görög márványnak nevezik. Elméne tehát Tiszólczról 
Selymeczre, a' Kamara Grófnak jelenteni, és az ásatásra engedelmet kérni. 
A' közjó eránt buzgó Mélt. Báró Hévay János Úr 0 Nga nemtsak kedvesen fo
gadta a' ritka Művészt, hanem tellyes készséggel írásban kívánt engedelmet adott 
és minden segedelmet parantsolt. A' szorgalmatos Művész másfélhét alatt tsak 6 
emberrel itt olly szerentsésen dolgoztatott, hogy 8 darabot kifejtetne, mellyek közzűl 
a' legkissebb két má'sát, a' nagyobbak 20—25 má'sát nyomhatnak. Ezen bányá
nak helyheztetése annyival szerentsésebbnek tartathatik, mivel a' Garamtól tsak 
2 Posta járásnyira vagyon, és oda a' legjobb úton a' köveket leszállíthatni, hogy 
onnan tovább a' Dunán Pestre úszhassanak. Óhajtjuk, hogy ezen szorgalmatos és 
ügyes Hazánkfia mennél előbb olly darabra szert tehessen, melyből a' már most 
boldogult Ürményi József 0 Excellentiájának kívánsága szerint a' Váli Templomba, 
a' boldogok közé sóhajtó Léleknek azon képét elkészíthesse, mellynek modellája 
már köz helybehagyást nyert.» 

4415. 231. lap 9. sor : «A' Graphidion' reze nagyon meglepé őtet.* 
Ferenczy Pásztorleánya, (a mint Kazinczy nevezte, Graphidion) rézmetszete a 
HebeTY. köt. elején jelent meg a Kazinczy mellszobrának képe után Schöfft rajzá
ban, Berkovetz metszésében, alatta Kazinczynak reá írt epigrammja. 

4416. A levél 2. kikezdése: «Cons. Görög midőn Fő Herczegjétől megvált 
volna, ez keservesen sírt.* Görög Demeterre vonatkozólag a Magyar Kurír 1824. 
évf. 25. (szept. 24-diki) száma a következő adatokat közli: * Tetszett Ó Cs. K. 
Felségének a' Ferencz Ő Császári K. Fő Herczegsége' eddig volt neveltetési Kor
mányzóját Udvari Tanácsos Görög Urat és két Nevelőjit nemes Sommaruga Ferencz 
és Obenaus Jósef Országlószéki Tanácsos Urakat, eddig való szolgálataikból fel
oldozni 's ezutánni állapotjokat, különös Felséges megelégedésének kinyilatkoztatá
sával, meghatározni, 's Udvari Tanácsos Görög Urat a' Sz. István Rendjének 
Commendátori . . . keresztjével kegyelmesen megajándékozni . . . méltóztatott.* 
Ehhez a Magyar Kurír a 26. számban a következő pótlást teszi: c A z t is közöl
hetjük tisztelt Olvasóinkkal: hogy Császár és Király Ö Felsége az Udvari Tanácsos 
és Cs. K. Camerarius Görög Úrnak feljebb említett szolgalatja jó következéseivel 
való felséges háladaiosságának és tökélletes megelégedésének "bizonyításául neki 
(ezüst pénzben) nyolczezer forintokból álló esztendőnként való penziót Kegyelmesen 
rendelni méltóztatott.* 
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4417. 235. lap alul 17. sor: ^Elhittük Bayernak, Fischernek és Schlözer-
nek, hogy a' becsületes Szittya név bizonytalan.* Horvát István Bayer Gottlieb 
Siegfriedet (1694—1738) érti, a ki korának nevezetes orientalistája volt, a scythák 
történetét is alaposan kutatta; művei: 1. Museum Sinicum; Petersburg, 1730; — 
2. História regni Graecorum Bactriani, u. o. 1738. — Fischer János Eberhard 
(1697—1771), a szentpétervári akadémia tagja s az ókori történelemnek egyetemi 
tanára; érintett művét: «De origine Ungrorum* czímmel Schlözer adta ki, Göttinga, 
1770. — Schlözer Ágostra. 1. a VI. k. 1459. számú levelét s jegyzetét. 

4418. 239. lap 2. kikezdés 3. sor : tDeáky Sigmond . . . » E férfiú 1795. 
máj. 14. Himodon (Sopron várm.) született s 1872. decz. 29. Gyó'rött halt meg. 
Itt tanúit s itt lépett az egyházi pályára. Miután áldozópappá szentelték, gr. Ester
házy Miklós megbízta fia nevelésével; ily módon kétszer beutazta Svájczot s több 
évet töltött Olaszországban. 1827-ben megvált a grófi családtól, s ekkor Bourbon 
Károly luccai hg. és spanyol infans hívta meg Ferdinánd fia nevelésére s e műkö
désében 1841-ig maradt. Ekkor a király caesaropoli püspöknek nevezte ki, s 
egyszersmind a gyó'ri tankerűlet főigazgatója, valamint a győri székesegyház 
nagyprépostja, stb. lett. A M. Tud. Akad. 1832. lev., 1858. pedig tiszt, tagjává 
választotta. Verses és prózai műveket írt és fordított. L. Szinnyei J. id. m. II. köt. 
697—9. hasábjait. 

Alább 5 sorral: «Szemerénknek egy Sonettje . . . Angol fordításban . . . 
Sad silence chains thy tongue.* Szemere Pálnak ez a sonettje az Echo czímű, 
melynek Guzmics első sorát idézi szabad fordításban. 

4423. 244. lap. 1. kikezdés 2. sor : <Beszéllik hogy Zemplényre Septemvir 
Adamovics Ur jő Kir. Commissáriusnak.» A hír valótlant mondott, mert Zemplén 
vármegye főispáni helytartója Szilassy József lett. Adamovich Antal (1761—1829) 
Verőcze várm. alispánja, majd főispáni helyettese s a hétszemélyes tábla bírája 
volt. Egy kis latin munkáját 1. Szinnyei J. id m. I. köt. 65. hasábján. 

4425. 248. lap 1. kikezdés 4. sor : «Hallom Kulcsár valamit íra felöle 
(t. i. Kazinczy mellszobra felől). > Kulcsár a Hasznos Mulatságok 1824. II. 44. 
számában ismertetvén a Hebe IV. kötetét, Kazinczy mellszobrára vonatkozólag 
ezeket írja: « Vagyon egy éjjeli darab a' Hold által megvilágosítva, mellyen egy 
asszonyi kép Magyar Ország czímerével áll, bal (kurta) kezével egy kőből készült 
mejképet által ölelve, a' kép alatt lévő oszlop-talpra ez lévén mettszve : <Kazinczy-
nak írói pályája ötvenedik évében.* —• Eddig a ' kőre írást minden Magyar 
értheti, és tisztelettel emlékezik egy buzgó Hazafinak korán kezdett Magyar mun
kálkodásairól ; de, midőn ezen szép szók alatt ezt is látja: «Á' Bény és Kharisok* — 
valóban kételkedhetik, hogy: nem írókéz nyelvbeli szóknak értse-é ? mert a' két 
szó sem nem egy eredetű, sem nem Magyar. Kár volt a' tiszteletet illy helytelen
séggel meghomályosíttani!» 

4426. 250. lap 2. kikezdés 4. sor: «Zseni mégis Szabolcsban van Kállay 
Gábornénái.* Kállay Gábor felesége Kraynik Józsefné Kazinczy Klára (a Ferenez 
húga) leánya, Jozefa volt, tehát Kazinczy Eugéniának unokanénje, a ki — mint 
Kazinczy F. a M. P. 388. lapján megjegyzi — 1819. nov. 21-dikén kelt össze 
férjével. A 259. lap 1. sorában megint így ír Kazinczy : «Zseni. . . Kállay Petemé 
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húgomnál van October első napjai olta.* A 263. lap vége felé viszont Kállai/ 
Gábornét említi. S mivel itt csak egyazon személyről lehet szó : Kazinczy téve
désből írta húga leányát Kállay Petemének. 

4427. 251. lap alul 10. sor: «Gr. Csáky Emánuel is pennát akar fogni.* 
E férfiú (1763—1825) kir. kamarás, val. b. t. tanácsos, Szepes várm. főispánja 
volt, s mint szónokot és államférfiút korában nagyrabecsűlték; beszédeinek czímét 
1. Szinnyei J. id. m. II. köt. 150—1. hasábjain. Halálát a Hazai és Külf. Tud. 
1826. évf. 1. (jan. 4-diki) száma jelentvén, a többi közt ezeket írja : «A' boldo-
gúltban megkülömbböztetett jeles elme, bővséges tudomány, és mind házi népe, 
mind az egész emberiség eránt magas, és jótevő indulat volt; különösen finom 
Ízlését megbizonyította a' Szép Mesterségek eránt való állhatatos hajlandóságával, 
's nevezet szerént a' Hodkóczi [!] kertjében tett szép elrendelésekkel, mesterséges 
faragott képekkel, és elmés felírásokkal.* L. a IV. k. több lapján, kivált a 996. 
számú levelet s jegyzetének 3. pontját. 

4429. A levél kezdete: <Auch ich weiss schon aus der Blattern des Magyar 
Kurir . . . dass Sie zur cathol. Kirche übergegangen sind.* Az id. lap 1824. 
évf. 45. (decz. 3-diki) számában erre vonatkozólag a következő tudósítás olvasható : 
'Minekutánna T. T. Rumy Károly György Ur, a Philosophiának Doctora, és Ne
mes Szepes Vármegyének Tábla-Bírája, a' ki előbb a' Tiszai T. Superintendentiá-
ban Evangélikus Prédikátori Hivatalt viselt, utóbb a' híres Keszthelyi Georgikon-
ban több esztendőkig mezei Gazdaságot tanító Professor, azután a' jeles Karioviczi 
nem egygyesűlt Görög Gymnáziumban Professor és Director, legközelebb pedig a' 
híres Pozsonyi Evangelikum Lyceumban Sub-Rector és Katecheta volt, ezen hiva
talról önként lemondott volna, Bécsbe menvén, a' folyó esztendő October hónap
jában Fő Tisztelendő Érint Jakab Prépost, Nagy-Váradi Kánonok, és Udvari 
Plébánus előtt a' Katholikus Hitvallást letette. Ennél fogva Bécsben bizonyos 
Katholikum Intézetben a' Magyar nyelvnek és Literaturának tanítását elkezdette, 
magánosan pedig a' Római Classicusok, 's nevezetesen Horatius és Cicero fejte
getve tanító magyarázását folytatja. — Ezen Tudós, és több kiadott munkái által 
méltán elhíresedett Férjfiúnak igyekezetétől minden tekintetben hasznos követke
zéseket várhatni.* 

4430. 256. lap 5. sor: «Gemahlt von Hickels Hand.* Hickel József 
(1736—1807) udvari festő; már húszéves korában a bécsi képzőművészeti aka
démiába került s az udvari személyek arczképeit festette. Mária Terézia megbízá
sából járt Milanóban, Firenzében s Parmában, tagja lett a firenzei akadémiának 
is. Roppant sokat festett, mintegy 3 ezer képet. Olaszországból visszatérte után 
festette II. József császárnak remek arczképét. 

4431. A levél 2. sora : « Viczay életét és a' Montesquieu beszédének lefordí
tását . . . elfogadni méltóztassék.* Viczay József életrajza csak később az 1827. 
évf. 1267—72. lapjain jelent meg; ellenben Montesquieu beszéde mindjárt az 
1825. évf. jan. fűz. 1—4. lapjain napvilágot látott ily czímmel: «Minő indító okok
nál fogva kell ösztönöztetnünk a' tudományok' mívelésére ? Mont. Beszéde, a' 
Tudományok' Bordeauxi Academiájában 1725. Nov. 15. ; egy nem régen feltalált, 
nyomtatlan' állott Kézírat után.* 

257. lap alul 3. sor : «Mit íra Kulcsár a' Guzmics Theokritoszáról, az Új 
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Szellemről, és Nro 44. a' Hébe felől.* Az elsőre nézve 1. a 4399. számú levelet 
s jegyzetét, az utolsóra pedig a 4425. számú levelet s jegyzetét. — Az Uj Szellem
ről Kulcsár a Hasznos Mulatságok 1824. II. 11. számában í r ; elsorolván a sze
replő személyeket, így folytatja : «Kik legyenek ezen misztifikált személyek ? azt 
nem keressük: de, hogy többnyire Nyelv újítóknak kell lenniök, azt a' munka 
neve mutatja. Ugyan azt árulják el azon mondások, mellyek mindeggyiknek szájába 
adatnak. — M. és N. Urak nagy munkával öszve szedték azon nem szerentsésen 
koholt, többnyire a' nyelvbeli szó származtatással ellenkező szókat, mellyek eddig 
az Aurorákban, Hebékben, Szép Literatúrai Ajándékban, Haramiákban, Aspasiában, 
és Alvinában szemet fület sértettek, és a' Nemzet' tudósbb részét is boszontották. 
Ezekből készítették Drámájokat, hogy az újítók azokat egyetemben látván, mint 
Medúza fejétől, el rettenjenek. Hogy némellyekben az újítás dühe már annyira 
ment, hogy a' vakmerő ifjak nem sokára egészen új nyelvet tsinálnának, az bizo
nyos : de biztat a' reménység, hogy a' Nemzetnek okosabb része, az érett eszű 
Tudósok, a' hivatalbeli Személyek, nem fognak a' nyelv bitangolók után indulni: 
hanem a' szükségest a' szükségtelentől megválasztván, a' nyelvet igaz analógia 
szerént szaporítják.* 

4432. 258. lap fölül 8. s köv. sorai: «Eggy gyönyörű Krisztusfőt Carácsi-
tól . . . a' Ferenczy márványból faragott lyányát... tovább a' Cecília halálát,* 
Az első kép A' Megváltó czímmel a Hebe IV. kötetének mindjárt czímképe (Zrínyi) 
után következik, a mely Caracci Hannibál festménye s Blaschke metszete. — 
Ferenczy István «faragott lyánya* képére 1. a 4415. számú levél jegyzetét. — 
A 3. kép, a melyet Kazinczy említ, A' haldokló sz. Czeczília czímmel jelent meg; 
ez Scheffer festménye s Kovács metszete. 

U. o. 4. kikezdés: ^Bárczay József és Lónyay Piroska jegyben vágynak.* 
Bárczay József (B. Ferenez és Bernáth Klára fia) 1799. jan. 17. született; neje 
Lónyay Piroska, Lónyay Gábor leánya. V. ö. a M. P. 371. lapjával. 

U. o. 5. kikezdés: «Fáy Ferenczné, a' Bárczay Ferenczné testvére.* 
Mind Bárczay Ferencznek, mind Fáy Ferencznek és Kandó Gábornak a felesége 
Bernáth-leány volt, Bernáth Ferencznek leányai. V. ö. a XVII. k. 635. lapjával. 
Fáy Ferenez, a kiről Kazinczy többször tesz említést (Fáy Ábrahám és Szemere 
Erzsébet fia), 1871-ben született. A vármegyei s egyházi életben buzgó tevékeny
séget fejtett ki. Eleinte Pest vármegyében szolgált, jegyző, ügyész és szolgabíró 
volt, később mint zemplénvármegyei birtokos, ebben a vármegyében működött. 
«Férfias szónoklata, gyönyörű hangja és gyönyörű lelke miatt közelismerésnek 
örvendett.* Főrésze volt abban, hogy Lónyay Gábor főgondnok halála után gr. 
Teleki Józsefet választották meg főgondnoknak. L. az Irodalomtörténeti Közlemé
nyek 1893. évf. III. köt. 462. lapját. 

4433. 261. lap 1. kikezdés: «Matolay jó ember, de széles.* Matolay Gábor, 
a kinek neve a Levelezés eddigi köteteiben már többször előfordult, előbb Csáky 
László nagyváradi nagyprépost és tinnini püspök, később b. Wécsey Pál jog
tanácsosa volt. Zemplén vármegyében új ember volt s ezért «kissé erőszakolta a 
befolyást és szerepet.* «Ügyvéd és táblabíró, eszes és erélyes ember, a ki az 
érvényesülésre való törekvésében nem mindig válogatta meg eszközeit és embereit.* 
Lutheránus vallású volt, de később a kath. hitre tért. L. az Irodalomtörténeti 
Közlemények 1893. évf. III. köt. 463. lapját. 
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U. o. 4. kikezdés : «A' megölt istentelen Komáromy Gábor ...» Komáromy 
Gábort 1817. júl. 13. ütötték agyon Ruda-Bányácskán. Mint Kazinczy írja, 50O 
frtot hagyott az újhelyi ref. egyháznak; azonban felesége, a ki gör. keleti vallású 
szolgáló volt, de róm. katholikussá lett, nem akarta az összeget megfizetni, s az 
egyház pert indított ellene. Matolay Gábor védelmezte s periratában fordult elő 
az a kérdés, a melyet Kazinczy idéz. L. u. o. 

4434. 264. lap 2. kikezdés: «Toppéltínus Szászt illy miserabilis figurában 
látom . . . » Toppeltínus :— úgy látszik — valahol Kazinczyt megtámadta, talán 
része van abban a támadásban, a melyet a szászok az Erdélyi Levelek ellen 
intéztek a Tud. Gyűjt.-ben. (L. a. XVII. k. XXIV. 1.) 

265. lap 1. sor: «Az Ellinger holnapos . . . írása számára régi maradvá
nyaink felöl készítettem valamit.* Ez a «valami» meg is jelent mindjárt az első 
füzetben ily czímmel: «A' Nyelv', az írás' feltalálása; a' Magyar Nyelv' Bölcsője 
's legrégibb Maradványaink*, 5—14 lap, v. ö. a 4439. levél jegyzetének 2. pontjával. 

4438. 269. lap 3. kikezdés: «A' Viczay életére dátumokat Schwarz és 
Sihulszky Uraktól.* Az elsőn valószínűleg Schwarz János Mihály ág. ev. lelkészt 
érti; 1. a XVIII. k. 4069. számú levél jegyzetének 3. kikezdését. — Schihulszky 
v. Sihulszky Frigyesre nézve pedig 1. a VII. k. 1764. számú levelét s jegyzetét. 

4439. 270. lap fölül 13. sor : <Csokkes Überlieferungen, ha jól emlékezem, 
Hónapos írás.» Zschokke Henrik (1771—1848) a német időszaki sajtónak egyik 
kiváló munkása, előbb a Miscellen der neuesten Weltkunde (1807—1813) czimű 
vállalatot szerkesztette, majd 1817—1823-ig az Ueberlieferungen zur Geschichte 
unserer Zeitot, amely havi folyóirat volt. 

A Félsömagyarországi Minerva első száma a következő tartalommal jelent 
meg: Dessewffy Józseftől Elő-szó, az avulni kezdő és a' nagyon újügató írás
módról a' Magyar nyelvben, — Dulházy M-tól Estei Károly Ambrus életrajza; 
— Kazinczy F-től Montesquieu beszéde (1. 4431. sz. lev. jegyz.), és A' Nyelv, az 
írás' feltalálása (1. a 4434. sz. lev. jegyz.), — Az ízlésről A jegy alatt, 14—26. 
1. —• Takarékossági javallat TJ jegy alatt, 26—28. 1., — P. Thewrewk J-tól 
Magyarország és Erdély (vers) 29. 1., — gr. Dessewffy J. epigrammja, A' Magyar 
Ihlet, 29. 1. — és Kazinczy F. epistolája B. Wesselényi Miklóshoz, Miklós' 
fijához 1809, a 29—32. lapokon. 

273. lap 1. sor: <Szilassy lett Adminisztrátorunk.* A Magyar Kurír 
1825. évf. 1. (jan. 4-diki) száma közli Szilassi és Pilisi Szilassy József cs. és kir. 
kamarásnak s a hétszemélyes tábla bírájának Zemplén várm. adminisztrátorává 
való kinevezését. L. a M. P. 253—258. lapjait s a 4469. és 4487. számú leveleket. 

Folytatás : <P. nem Adminisztrátor többé», t. i. Péchy János. 
4441. 4. kikezdés: «A' Nyelv' ügyében ismét megszóltatok.* Csak mellé

kesen szólt az Aurora és Hebe bírálataiban; egyenesen támadni az orthologokat 
nem akarta; v. ö. egyébként a 4497. számú levél jegyzetével. 

4442. A levél kezdete : «IIébénknek eggy Becensióját készítettem* . . . 
Ez a recensio a Felsőmagyarországi Minerva 1825. évf. 2. f. 43—47. lapjain 
jelent meg. 
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4443. 277. lap alul 8. sor: »A 30. esztendős áldozó Kazinczyban Theokri-
temre ismertem.>- Minden valószínűség szerint Guzmics nem 30, hanem 60 esz
tendőst akart írni, a mivel Kazinczynak 50. évi jubileumára, illetőleg az ez alka
lomból megjelent mellszobra metszetére czéloz. 

U. o. folytatás: «Igen szép a Hit szava.* Kazinczynak e legismertebb ódája 
a Hebe IV. köt. 170—1. lapjain jelent meg, Intés czímű 6 soros epigrammja 
u. o. 260. 1. 

U. o. folytatás: «Vitkovics szava is a Hitről.* Vitkovicsnak több epi
grammja olvasható u. o. és pedig az Imádság és A' hit (98. és 261. 1.); Guzmics 
ez utóbbit érti. 

U. o. alul 2. sor: «Ki ne örvendjen, midőn két Grófot nyájas vetekedés-
ben kap a litteratura mezején ?» Guzmics gr. Dessewffy Józsefre és gr. Teleki 
Ferenczre czéloz; t. i. amannak <A' bor és a' víz. Gróf Teleki Ferenczhez. 
Paszmosra. Kassán, Februáriusban 1824* czímű verse u. o. 49—61. lapokon, 
olvasható; v. ö. a 4339. számú levél jegyzetének 2. pontjával. 

278. lap fölül 12. sor: «A Tényről, valamint több új szavainkról is . . . a 
Gyűjteményben fogok szóllani.* Czélzás Guzmicsnak a Tud. Gyűjtemény 1825. 
évf. V. f. 35—65. lapjain megjelent következő czímű értekezésére: ^Gondolatok 
az emberi nyelvnek, különösen a' magyarnak, némelly tulajdonairól*, a melyben, 
ide vonatkozólag ezeket olvassuk: «Nem lehet nem sajnos, hogy a' virtus foga
tának szót adni mind eddig nem tudunk. Erkölcs csak annyi, mint móres, Sitten : 
azért mondhatom jó, rossz erkölcs. Van erény, vagy megkurtítva rény ; 's ki az. 
erényt kitalálta, nem rosszul látott; így csináltak a' Hellének agerri-t Aqeg-ből, 
a' hadak erős Istenének nevéből; így a' Latinuszok virtus-t a vir-ből, a' férfi-

.nak, kiben erő van, nevéből; 's ugy hiszem, mind a' kettő sok ideig csupán 
hadi erőt jelentett, 's csak a' két nemzetnek erkölcsi míveltségével kezdett erkölcsi, 
belső érdemű tettekre alkalmaztatni. Nem volt tehát példa nélkül az erőből csi
nálni erényt Ki ezt az e-től megfosztotta, ugy látszik, ezt azért tette, hogy a' 
szó egy tagra szállítassék. A' kettő közzül eggyiket el kell fogadnunk; 's épen 
nem jól esnék, ha egyki egy harmadikkal lépne elő: az eféle fogatokhoz nincs, 
nem kell synonimum. Erényben az erő nyilvánabb, mint rényben, 's a' gyökér 
szónak nem szükséges tulajdona az egy taguság; e' mellett sem erény, sem rény 
nem gyökér, hanem származtatott szó. Még is eddig többen rényeztek, mint eré-
nyeztek. Akármellyikkel éljen valaki, tőle azt méltán megkívánhatni, hogy a' 
virtusnak hagyjon békét: hiszen épen azért kívánunk ennek a' nemes fogatnak 
eredeti igaz magyar szót adni, hogy idegennel élni ne kénytessünk.* 

U. o. alul 5. sor: «A Veszprémi Értekezéseket nem hagyhatom szavam
nak visszahuzása nélkül.* T. i. Horváth János Egyházi Értekezések czímű folyó
iratát, a melybe Guzmics később is dolgozott. De a Felsőmagyarországi Minerva 
1826. és 1827. évfolyamába is dolgozott, valamint a Tud. Gyűjtemény 1825— 
1827. 1829. 1830. 1833. és 1836. évfolyamaiban is több értekezése olvasható. 

4414. A levél eleje : «Ez a' legelső levelem Budáról, miólta várában, mint 
hivatalát elkezdett Subst. Provinciális Commissarius lakom.* A Magyar Kurír 
1824. évf. 51. (decz. 24-diki) száma ide vonatkozólag a következő tudósítást közli: 
«Ő Csász. Kir. Felsége T. Döbrentey Gábor Urat, Ns. Heves Vármegyének Tábla 
Bíráját, mint a' Magyar nyelvben és Literaturában dicséretes munkái által szép< 
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hírre kapott Férfiút, a' ki ugyan ezen munkás fáradozásai által a' nemzeti Cul-
turának előmozdításában magának jeles érdemeket szerzett, 's egyéb eránt is 
magát személyes Culturájával és dicséretes maga viseletével megkülömböztette; 
a ' Budai kerületben tartománybeli Második Commissáriussá nevezni méltóztatott.* 

4447. E rövid levélre vonatkozólag idézem a Magyar Kurír 1825. évf. 
14. (febr. 18-diki) számában Pánczél Dánielnek lapja olvasóihoz intézett sorait, a 
melyekben röviden elmondja lapjának egész történetét, alapításától fogva egészen 
1825-ig. Pánczél Decsyvel együtt 1798—1816-ig írta a lapot, azután 1821-ig egyedül, 
de megfogadta, hogy a jövedelemből minden száz fizető után száz frtot ad Decsy S. 
özvegyének s árváinak. Szándékát valósította is, noha 1816-tól kezdve bélyegre 
is költenie kellett, s a megrendelők száma is szemlátomást fogyott. 

«IUy környűlállásokkal küszködvén — folytatja Pánczél D. — olly remén-
ség táplált, hogy ha magam mellé társat veszek, ennek fáradozásai által talám 
ezen Nemzeti Újság, a' M. Kurír gyarapodást fog találni. Igaz Sámuel urat vevém-
fel társul, a' ki néki tett ajánlásomat 1821-ben elfogadta, 's az ólta a' M. Kurír' 
kiadásában minden munkát, minden tó'llem való megköttetés nélkül, egész 1824-nek 
Septembere' végéig egyedül tett. 

«Én azonközben így se' érhettem-el czélomat. A Kedveskedők, olly remén-
séggel, hogy ez az Újságot becsesítvén, talám a' Fizetők' számát is legalább vala
mivel nevelni fogja, az 1824-dik esztendőnek elejétől fogva kiadni 's Olvasójink-
nak megküldeni jónak találtuk. Talám nem hibázom, ha azt mondom, hogy 
csudálni lehet, hogy még ezen iparkodásunknak se' lett legkissebb sikere, vagy 
foganatja. Még a' lefolyt 1824-dik esztendőben is jóval kevesedett a' hellyett, hogy 
nevekedett volna Olvasójink száma. 

«Innét minden által láthatja, mi okozta, hogy a' Kedveskedó'nek félbe 
szakasztását, legalább egy ideig, kéntelenségbó'l 's leírhatatlan szomorkodással, 
meghatároztam.* 

4458. 297. lap 4. kikezdés : «Megújítám régibb ismeretségemet Rombauer 
nevű Festővel.* Rombauer János lőcsei születésű arczképfestő, a ki tanulmányai 
végeztével 1820 táján Oroszországot is meglátogatta; Fessler Ignácz Aurél arcz-
képével a Pesti Műegyesűletnek 1840-diki kiállításán sok dicséretet aratott. 

U. o. a kikezdés vége : «Fesslert csak Aristídeszében szerettem.* Czélzás 
Fessler ily czimű munkájára: Aristides und Themistocles. Vom Verfasser des 
Marc-Aurels; Berlin, 1792, 2 köt.; második átdolg. kiadása Breslau, 1806; 3. 
kiadása Karlsruhe, 1809; 4. jav. kiadása Berlin, 1819; magyarra fordította Yizer 

János, Pest, 1845—46. 
U. o. alul 2. sor: «Ginovszki . . . » Bizonyára csekélyebb fontosságú művész, 

mert nevét a szak-lexikonok sem ismerik. 
298. lap 3. sor: *Maratti.» T. i. Maratti Károly (1713—?), a ki jó ideig 

csak Madonnákat festett, később XI. Kelemen pápa megbízásából Rafael Santi 
freskóit restaurálta, a mely működéséről a mostani nemzedék nem a legkedve
zőbben ítél. Képei az európai képtárak mindenikében láthatók, p. o. Apolló és 
Daphne, Madonna, Az alvó kis Krisztus, Sz. Katalin eljegyzése, stb. 

4459. 300. lap fölül 14. sor: «Prof. Balugyánszki Mihály.* E férfiú 1769. 
iFelsőolsván született s 1847. halt meg Szent-Pétervárott. Tanulmányait Sátoratja-
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újhelyben, Kassán és Bécsben végezte; a jogtudományi szigorlatot Pesten állotta 
ki s 1789. a nagyváradi jogakadémia tanára lett; 1803-ban a szentpétervári aka
démián az államgazdászat és pénzügytan tanára, tíz év múlva pedig Miklós és 
Mihály nagyherczegek tanítója. Később Miklós czár kabinetirodájának elnökévé s 
államtanácsossá nevezte ki. L. Szinnyei J. id. m. I. köt. 499—500. hasábjait. 

4462. 304. lap 2. kikezdés 6. sor: «A Personalis és a Judex Curiae.* 
T. i. Szögyény Zsigmond, a kit 1821-ben nevezett ki a király személynökké, udv. 
tanácsossá s a sz. István-rend lovagjává, 1825 végén pedig alkanczellárrá, a sz. 
István-rend középkeresztesévé s v. b. t. tanácsossá; 1. a Hazai és Külf. Tud. 
1826. évf. 13. (febr. 15-diki) számát. — A Judex Curiae ez idétt Ürményi József. 

4463. 2. kikezdés: »Am 7/3 reise ich nach Ofen, von dort sende ich 
ihnen . . . zwei Bücher, die ich herausgegeben: «Meine Gedichte* und «Magya-
rische Sagen und Marchen.* E művek megjelenését hirdeti a Magyar Kurír is 
1825. évf. 33. (ápr. 26-diki) számában a következőkép : <1. Gedichte von Grafen 
Johann Mailáth. Zsebkönyv formában. Bécsben, 1825. — 2. Magyarische Sagen 
und Máhrchen. Brünn, 1825. 12. — A' szeretetre méltó Gróf németül ír, de ír 
magyarul is, a' mint ezt két Zsebkönyveinkből tudjuk. Elsőbb Versezeteit azoknak 
dolgozta, úgy mond, a' kik nem értenek magyarul. így a' német Verselés' útjára 
vezetve, megmaradóit ez mellett. Saját Verseit lefordíthatta volna Nemzete' nyel
vére, de azt tiltá szerénysége. Az helyett jobban használá, a' Magyar és egyszers
mind a' Német Literatúra' javára, idejét, midőn némelly magyar versezeteinket 
lefordította németre; melly munkája most nyomtattatik Stuttgartban Cottánál. 
Gróf M. fija az egykori Ministernek Józsefnek, 's testvére a' most megholt 
Kamara' Elölülőjének, az ifjabb Józsefnek, de nem azon anyától; az ezé Gróf 
Sándor Aszszony. — 

«A' Magyarok' Regéji és Mesélései még ez idén a' mi nyelvünkön is meg
jelennek. Lelkes, nagy csínú, nagy gondú dolgozás.* 

4466. A levél 6. sora: «A most közelebbről meghált Camerae Praeses.. .* 
Czélzás gr. Majláth Józsefre, a ki ekkor halt meg. Rövid nekrológját a Magyar 
Kurír 1825. évf. 21. (márcz. 15-diki) számából közlöm : «Magyar Országról úgy 
tudósíttattunk, hogy Mélt. Gróf Székhelyi Majláth Jó'sef Úr, Sz. István Magyar 
Királyi Rendjének Nagykeresztese, Cs. K. Kamarás és V. B. T. Tanátsos, Magyar 
Kir. Kintstartó 's a' Kir. Magyar Udv. Kamarának Elölülője, T. N. Veró'cze Vár
megyének Fő Ispánya, 's a' Polgári arany-becsület-keresztnek birtokosa, érdemek
kel telyes életének 62-tedik esztendejében, úgynevezett csaló tüdőgyuladásban 's 
abból következett tüdő-szélütésben, a' f. hónapnak 8-dikán estvéli tizedfél órakor 
meghalálozott. A' Státus' ezen megkülönböztetett emberének Halála által, a' 
Monárkha és Haza sokat vesztett.* 

4469. 3. kikezdés; «It t . . . halának el Kis János . . . Idibus Martiis pedig 
Consil. Horváth László, és osztán szolgabíró Kasznemek az atyja.* E férfiakról 
a Magyar Kurír 1825. évf. 33. (ápr. 26-diki) számában valószínűleg Kazinczy F. 
tollából megjelent következő rövid nekrológot olvassuk: 

«Zemplén Vármegye egy pár hetek alatt három nevezetes, 's érdemeikben 
egymáshoz hasonlító férjfijait vesztette-el. Február 26-dikán Újhelyben hala-meg, 
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telyesen elgyengülve sok esztendőkig tartott betegeskedései által, Tekint. Kis János 
Úr, egykor Fiskálisa a' Nagy-Mélt. Almásy-háznak; — Mártz. 15-dikén Azarban 
Mélt. Consiliarius Pálóczi Horváth László Úr, elébb Megyénknek Fiscálisa, tovább 
Nótáriusa, végre második és első Al-Ispánja, nőtelen öregségben; — Mártz. 
18-dikán pedig Tekint. Kaszner András Úr, Megyénk' egygyik szeretett Fő-Szolga-
bírájának atyja, 's míg a' most Herczeg Breczenheim által bírt Sáros-Pataki 's 
Regéczi Várak és Uradalmak, Herczeg Trautsobnnak halála után, a' Kamara által 
bírattak, Praefektusa, közel 90 esztendős, de ép, egésséges, 's víg kedvű Öreg; 
valamint Consil. Horváth is, elhűlésben inkább, mint nagy korok' elgyengülései
ben. —• Ugyan ez a' holnap kapta-ki az élők számából Tansics Ignátz Urat is 
(Mártz. 3-dikán) Nagy Mihálytt. Ez a' nyolcz-nyelvű Tudós egykor Nevelője vala 
Gróf Sztáray Albert Úrnak, mostan pedig, husz eszt. olta, Bibliothecáriusa. Az 
ismeretesebb nyelveken kívül bírta a' Görögöt és Ángolyt i s ; 's öreg napjaiban a ' 
Görög és Római Literatúra, a' Botanica és Mineralógia voltak örömei, 's a' két 
utolsóbbat új munkák által is gyarapította, de a' mellyek nyomtatatlan állanak. 
Halálát, életének 60-dik eszt., a' kiszáradás okozta.* 

4170. 2. kikezdés 3. sor: »Kotzebü Biographiája . . .» Valószínűleg a 
következő czimű művet ért i : «A v. Kotzebue's litterarisches und politisches Wir-
ken*, Tobolsk, 1819. 

4472. 317. lap 4. sor: ^Tihanyinakés Czirákynak nagyon tetszett az Elő
beszéd.* Ebeczki Tihanyi Ferencz temesi gróf és főispán, a ki később a. 
magyarországi tót evangélikusok panaszainak megvizsgálására kiküldött bizottság 
elnöke volt. L. Kis J. Emlékezései 590. lapját. — Cziráky Antal gr., a ki a 
XVII. és XVIII. k. számos helyén előfordul. 

Alább 6 sorral: «Dókust, Papot és az ifjabbik Füzessérit ajánlottam Szi-
lasinak,* T. i. Dókus Lászlót, a ki főjegyző lett; Füzesséry Ágostont, a kit 3. 
aljegyzővé nevezett ki Szilassy. Hogy Papon kit ért Dessewffy, nem bizonyos, 
talán Papp Józsefet, a ki a Hehe több évfolyamába dolgozott s talán táblabíróvá 
akarta Dessewffy kineveztetni. 

4473. 318. lap fölül 10. sor: «Polgár mester Fáy Ur.* T. i. Fáy János 
debreczeni polgármester, a kinek nevezetes műgyüjteményéről Kazinczy sokszor 
emlékezik. 

U. o. alul 1. sor: «Igen nehéz 1826-ra Rébét adnom.* Ez évről van kel
tezve a Hebe V-dik, utolsó évfolyama; Igaz S. ez évben meghalt, a mire a köv. 
kötet fontos adatokat nyújt. Szinnyei J. id. műve V. köt. 7. hasábján hibásan 
teszi halálát 1826. jan. 7-dikére, június 7-dike helyett. 

320. l ap : «A Magyar Országi Diaeta f. eszt. Sept. 3dikán bizonyosan 
meg van határozva Pozsonyba. A' Regálist a' Fő Gancellárius, a Propositiókat 
Márkus, Névery és Majláth Consiliarius Urak készítik.* Igaz S. jó előre értesült 
az összehívandó országgyűlésről, mert a Magyar Kurír csak július 19-diki 6. 
számában közölte a Pozsonyi német lap után a királynak azon levelét, a mely 
júl. 3. Bergamóban kelt s júl. 13. érkezett a Helytartó Tanácshoz s a vármegyék
hez a szept. 11-dikére összehívandó országgyűlés iránt. — A továbbiakban emlí
tett férfiak: Koháry Ferencz hg főkanczellár, 1. a XVIII. k. számos helyén; 
Márkus Ignáczva nézve 1. a XI. k. 2499. számú levelét s jegyzetét; Névery Elek 
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udv. tanácsos, aranysarkantyús vitéz ; — Majláth József gr. helytartósági taná
csos, később zemplénvármegyei főispán. 

4474. A levél 1. sora: <Delille' egyik esmeretes munkáját fordítottam.* 
A mű czíme: «A falusi élet. Delille franczia munkája után versekben szabadon 
fordítva.* Soprony és Pozsony, 1825. Kis J. Emlékezéseiben e munkáját nem 
említi. V. ö. a 4476. számú levéllel s a Felsömagy. Minerva. 1825. évf. VI. f. 
245—6. lapjával, a hol e fordítást Dessewffy József gr. ismerteti, s a Tud. Gyűjt. 
1825. évf. VI. f. 86—91. lapjaival. 

4475. 321. lap 9. sor: «Ihre Gedichte hab' ich in der Kassai Minerva 
recensirt* . . . V. ö. a 4463. számú levél jegyzetével. Kazinczynak e bírálatát 
1. az id. folyóirat 1825. évf. ápr. fűz. 158—161. lapjain. 

4476. 323. lap 2. kikezdés 4. sor: «Juvenalisnak . . . satíráji . . . végre 
kijőnek Trattnernál.» V. ö. a XVII. k. 3989. számú levelével s jegyzetével. 

4478. 325. lap alul 1. sor: «In Liptzkys Repertórium finde ich die 
Oerter nicht.* Kazinczy Lipszky János (1766—1826) következő művére czéloz: 
^Repertórium locorum objectorumque in XII tabulis mappae Regnorum Hungá
riáé . . . Secundum varias in his provinciis usu receptas denominationes ab eodem 
auctore elaboratum ; Buda, 1808.* 

4479. 326. lap alul 6. sor: «Gravesand ut mutatása.* Gravesande Vilmos 
Jakab németalföldi bölcselkedő és mathematikus (1688—1742); 1717-ig ügyvéd s 
jogtudós Hágában, innentől kezdve a lejdai egyetem math. tanára, 1734-től fogva 
a bölcseletet is tanította. Ő volt az első nem Angolországban élt tudós, a ki 
nyíltan Newton nézeteit vallotta. Fő műve: «Physices elementa mathematica, 
experimentis confirmata, sive Introductio ad philosophiam Newtonianam*, Lejda, 
1720—1, 2 köt. Összegyűjtött művei Amsterdam, 1774, 2 köt. 

4482. 331. lap 1. kikezdés: «Franz Teleki . . . ist durch den Kaiser jezt 
zum wirklichen Gubernialrath. . . ernannt.* Erre vonatkozólag a Magyar Kurír 
1825. évf. 25. (márcz. 29-diki) száma így í r : «Császár és Király ü Felsége kegyel
mesen méltóztatott M. Gróf Széki Paulai Teleki Ferenez Ő Ngát, Cs. K. Kama
rást a' Fels. Kir. Magyar Helytartó Tanácsnál eddig Honorarius Titoknokot ugyan 
ezen Fels. K. Helytartó Tanátshoz Consiliáriussá kinevezni.* A 39. számban pedig 
az erdélyi kormányszékhez való kinevezése van közölve, másokéval együtt. V. ö. 
a 4493. számú levéllel s jegyzetével. 

U. o. 3. kikezdés: «Áusserst gelungen ist, was sie über die Sprache sagen.* 
V. ö. a 4434. számú levél jegyzetével. 

4486. 342. lap 1. kikezdés: ^Minervában ditsértél.* Kazinczy a 4434. 
számú levél jegyzetében id. czikkében a következőket írja Jankovich Miklósról: 
«Óhajtani kell, h o g y . . . ügyünk' lelkes barátja, a' ki effélékben (t. i. régi marad
ványokban) is temérdek gazdagsággal bír, Wadasi Jankowich Miklós, szóllaljon-
meg, 's eggy csomóban adja mind azt, a' mit társaim eggyütt bírni óhajtanak.* 

4487. A levél 4. sora: «A' Magyar Kurír' leveleiben . . . fogod olvasni, 
mint méne véghez a' mi Szilasynk introductiója.* A nevezett lap 1825. évf. 
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II. félév 43. és 44. (jún. 3. s 7-diki) számában közli Kazinczy Szilassy József 
beiktatását. V. ö. a M. JP. 253—257. lapjaival, hol a forrás hibásan van idézve. 
A közlemény Kazinczy eredeti művei között fog megjelenni. 

4491. 350. lap 1. sor: «Hebebül Zrínyidet Németre fordítottam.* Cserey 
F. fordításának czíme: «Nicolaus Zrinyi in Szigeth. Frey nach dem Ungarischen. 
Mit einigen Worten über Krafft, und seine Kunstausstellung im Monat May 1825», 
Wien, 1825. Esztegár László e művet nem találta a budapesti közkönyvtárakban, 
pedig az egyetemi és múzeumi könyvtárban megvan; de Esztegár L. nem tudta, hogy 
Kazinczynak e művét Cserey F. fordította németre. L. a Művészet 1905. évf. 67.1. 

4493. 352. lap alul 2. sor: ^Ismertedé Tartlert . . . Megholt.* Tartler János 
nekrológja a Magyar Kurír 1825. évf. 32. (ápr. 22-diki) számából itt következik : 
«Erdélyben Szeben városában Márcz. 26-dikán kimúlt a' világbúi forró hideglelés
ben életének 72. esztendejében Mélt. Tartler János Úr, Erdélyi Fő Kormányszéki 
Valóságos Királyi Tanátsos, a' Leopold Császári Rend Rittere 's az Erdélyi Szász 
Nemzet' Comese. A' boldogult Brassóban született, ugyan ott kezdette szolgálatját 
mint Város' Vice-Notáriusa, későbbre a' Kir. Fő Törvényes Táblánál Protokollis-
tává 's azután Titoknokká, ismét későbbre az Erdélyi Fels. Udv. Cancellariánál 
's azután Erdélyben a' Fő Kormányzószéknél Valóságos Titoknokká neveztetett, 
a' hol végezetre a' kegyelmesen uralkodó Monarkha az ő hoszszas hűséges és 
hasznos szolgálatait azzal jutalmaztatta-meg, hogy őtet 1812-tőben Valóságos K. 
Kormányszéki Tanátsossá 's későbbre a' Leopold Császári Rendjének Ritteri Keresz
tesévé, 's 1816-ban az Erdélyi Szász Nemzetnek Comesévé kinevezni kegyelmesen 
méltóztatott. Benne sokat vesztett a' Haza, mert mindenek megvallják felőlié, 
hogy valósággal tudós, kipalléroztatott 's tiszta egyenes szívűséggel felruháztatott 
ember volt; e' mellett bőlts magaviselete 's felekezete eránt viseltető igazságos 
buzgósága által annak nagy szolgálatokat tett 's e'-képpen magának az előtt örök 
emlékezetben maradandó érdemeket szerzett. Mint a' Státus' elsőbb Tisztviselőji 
közzé tartozott ember, úgy is megkülönböztette magát mind személlyes szép tulaj
donságai, mind pedig alattvalói hűsége által.* 

353. lap 3. sor: «Mü ujj Kórmányi-Tanáts-Urakat kaptunk.* Erre vonat
kozólag idézem a Magyar Kurír 1825. évf. 39. (máj. 17-diki) számából a követ
kező tudósítást: «Császár és Király Ő Felsége a' Magyar F. Kir. Helytartótanáts-
nál eddig volt Tanátsost Mélt. Gróf Teieky Ferenez Urat, továbbá Mélt. Gróf 
Lázár László Urat az Erdélyi Fő Kormányszéknél volt Titoknokot, és Wachsmann 
János Urat Tartományi Biztosi Adjunktust, az ő különös tehetségeiket 's érde
meiket tekintvén, Erdélyi Valóságos Fő Kormányszéki Tanátsosokká méltóztatott 
kinevezni.*. 

4494. A levél 7. sora: «Administrátorunk eggy Zélinka nevű ifjat a' Prí
másnak ajánlani szándékozott.* V. ö. a 4487. számú levéllel s jegyzetével. 
Kazinczynak a Magyar Kurírban közlött tudósításában a hivatkozott pont így 
hangzik: «A' gymnasiumban gyakorlott ifjakat vizsgálat alá vette (t. i. Szilassy 
József), 's eggy Szepesi Zelenka János nevű ifjú eránt, ki pappá kivan lenni, 
Ígéretet teve, hogy azt Ö Herczegségének, az ország Prímásának különösen fogja 
ajánlani.* 
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4497. 2. kikezdés: «Itt küldöm a' Szirmay Biographiáját és valami igen 
jót Wielandból . . . balul vevék á mit az Első Füzetben mondottam.* Az első 
ily czímmel jelent meg a Felsőmagy. Minerva 1825. évf. szept. füz. 349—354. 
lapjain: «Udvari Tanácsos Szirmai Szirmay Antal Úr Élete. Tulajdon jegyzései 
után.* A második u. o. júl. füz. 269—286. l ap : «Wieland Adelung ellen: Mi a' 
Tiszta Németség? (Wielands Werke. Supplem. VI. Band.) Tükörül azoknak, kik 
nyelvrontást emlegetnek, 's ezt kérdezgetik : Mi a' Tiszta Magyarság ? — 's intésül 
a' szere felett merészeknek.* Wieland értekezése most a Hempel-féle kiadás 
XXXVIII. kötetében 3—48.1. olvasható. — Szirmayról Kazinczy már u. o. az 1. füz. 
6—14. lapjain megjelent czikkében is említést tesz, idézvén Szirmaynak a Zemp
lén vármegyéről szóló művét a régiségekre vonatkozólag s e megjegyzést fűzi 
hozzá: «De ez nem egyéb mint játék, a' min a' sok érdemű férjfiu annyira 
kapott, hogy sokszor azt is állítá, a' mit maga nem hitt. Mi, kik őtet első ifjú
ságunk olta ismertük, ennek sok példáját hozhatnánk fel.* Ez az, a mit «balúl 
vettek* neki. 

4499. 357. lap 3. kikezdés: «A' B. Pali Attya .". .» T. i. Bánffy Pálr 

krasznavármegyei főispán, a kire Cserey Farkas nagyon haragudott, mint a XVI. k.. 
75. 127. 245. stb. lapjai bizonyítják. 

4501. A levél kezdete: «Prof. Kézy Néked a' Piron Verseivel kedveske
dik.* Kazinczy talán e kiadást érti: Alexis Piron : «Oeuvres complétes,* Paris, 1776.. 

360. lap 4. kikezdés 3. sor: «Köz lém. . . a' Szirmayház Genealógiai 's 
Históriai deductioját.« V. ö. a XVII. k. 3855. számú levelével s jegyzetével. 

4504. 364. lap 2. kikezdés 2. sor: < Guzmics, Kis küldtek munkákat . . 
Jó lenne, ha szereznél dátumokat a' volt Egri Püspök Eszterházy Károly, a' 
Cancellarius Eszterházy Ferencz, a' volt Camerae Praeses Majláth, és a' volt 
Personalis Majláth élet írására.* Guzmicstól a Félsőmagy. Minerva 1826. évf. 
III. negyedében a köv. czimű dolgozat olvasható: Í A' mult század fáradozásai a' 
kritikában Herder' előadása szerént;* — Kis Jánostól u. o. I. füz. 529-^532. 1. 
«A' Régiek feléledéséről 's annak hasznairól,* az 532—5. 1. pedig <Az írás és 
Könyv-nyomtatás (Herder után)*, stb. A mikre Dessewffy Kazinczyt felszólítja, 
hogy szerezzen adatokat: Kazinczy nem teljesítette, a kijelölt férfiakra vonatkozó
lag valószinűleg nem juthatott hiteles adatokhoz. 

4506. 369. lap fölül 15. sor: «Piarista Prof. Szakálas Ur.» T. i. Szakállos 
Cal. József a II. humán. prof. és hitelemző az újhelyi gymnasiumban. 

370. lap alul 4. sor: *Vay Ábr. ott vala.* A Magyar Kurír 1825. évf. 
39. (máj. 17-diki) száma közli, hogy Borsod várm. tizennégy évi szünet után 
tisztválasztó közgyűlést tartott, a melyen Ragályi József első alispáni hivataláról 
lemondott, s helyébe Vay Ábrahámot választották 3095 szavazattal; másod alis
pánnak meghagyatott Fodor Pál. 

371. lap 2. kikezdés: * Rhédey.. . betegen fekszik Beregszászban.* 
A Magyar Kurír 1825. évf. (jan. 4-diki) száma közli, hogy gr. Rhédey Lajos 
biharvármegyei administrátort a király Bereg várm. administratorává nevezte ki.. 
Ugyané lap 11. (aug. 5-diki) számában Rhédey Lajosnak a vármegye által való 
fogadásáról tudósít, közli beszédét, a melyről a közgyűlés azt határozta, hogy az 
alispánéval együtt kiadassák. 
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4508. 373. lap 3. kikezdés 3. sor : 'Bori Úr.* T. i. Borfői Bory Miklós, 
előbb a kir. tábla proto-notariusa, később bírája; ekkoriban nevezte ki a király 
•ez utóbbi hivatalra. 

4509. 1. kikezdés : ^Birkenstock által dolgozott Sándor Nádorunk' Epi-
taphiuma.* Dessewffy J. a Felsömagy. Minerva 1825. évf. II. negyede elején 
közli Sándor Lipót nádor életrajzát arczképével együtt (119—124. 1.) és a 
123. lapon idézi Birkenstock következő czimű munkáját: «Aeternae memóriáé 
Alexandri Leopoldi Archid. Austr. Hung. Palatini arduis nati, solertis, strenui, 
Gaesari, Augustae, e regia stirpe fratribus, sororibus, firmante in dubiis consilio 
suavitate sodalitii, generosa indole* . . . Viennae, 1795. 

375. lap 7. sor: «Almásy . . . azt hirdeté Egerben. . .» Kazinczy minden 
valószínűség szerint Almássy Józsefet, Heves várm. administratorát érti. 

4512. A levél első kikezdésében említett férfiak sorrendben: Comáromy 
István, Abauj várm. 2. alispánja; Vitéz János u. o. táblabíró; — Sáros várm. 
alispánjai Bornemisza László és Szinyey László, főjegyzője pedig Berzeviczy 
Hieronymus. 

381. lap utolsó kikezdés: «Borsod wollte Vay und Notair Palóczy senden.* 
Borsod várm. Vay Ábrahám első alispánt és Magályi Tamást választotta köve
tévé, a kiket Kazinczy id. följegyzésében a 'tántoríthatatlanok* közé soroz. 

4514. 387. lap alul 8. sor: «Sie wusste, dass Bihar den Grafen Kari 
•Csáky u. Zsombory zum Landtag schickt." Kazinczy rosszul értesült; Bihar várm. 
Miskolczy István cs. és kir. kamarást és 'Sombory Imre másodalispánt válasz
totta követűi az 1825—7. országgyűlésre; Kazinczy mind a kettőt a 'lágymelegek* 
rovatába osztja. 

Folytatás: 'Dass aber dort das Comitat den Gencsi Laczi . . . zum ersten 
Vice Gespann gewáhlt habe, . . . das erfuhr ich abends.* A Magyar Kurír 1825. 
•évf. 19. (szept. 2-diki) számában közli, hogy Bihar vármegye aug. 8-dikán tar
totta tisztválasztó közgyűlését gr. Zichy Ferencz elnöklete alatt, a midőn Gencsy 
Lajos [!] első, 'Sombory Imre másodalispánnak választatott; fizetéses táblabíró 

-lett Kazinczy Miklós is. 

4515. 390. lap 2. kikezdés 7. sor : <Nem voltam Dókussal, hogy gyönyörű 
tettét megköszönhettem volna.* T. i. hogy Dókus László Kazinczy helyett 100 
frtot fizetett Ellingernek. V. ö. a 4511. számú levél 1. kikezdésével. 

U. o. 3. kikezdés : «Balásházy János . . . keveset tart Angyalffi felől.» 
Angyálffy Mátyás András 1776. febr. 5. született Naszályon (Komárom várm.) 
s 1839. márcz. 17. Pozsonyban halt meg. Tanulmányai végeztével különböző 
helyeken tartózkodott mint nevelő, míg 1818-ban a keszthelyi Georgikon tanára 
lett, s ez állásától 1823-ban vált meg, a midőn Pestre települt. A M. Tud. Aka
démia 1832. lev. tagjai közé választotta. Pesten indította meg a Mezei Gazdák 
Barátja czimű lapját, a melynek hirdetését 1. a Magyar Kurír 1824. évf. 46. 
(jún. 8-diki) számában; a lap hetenként kétszer jelent meg, de csak az 1824. év 
második s az 1825. évnek szintén második felében; három évi szünet után 
1829-ben ismét megindult és járt 1830. jún. 30-dikáig. 1832-ben Mezei Gazda 
czímmel havi folyóiratot kezdett Angyálffy, de csak 6 szám jelenhetett meg belőle 
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Egyéb német és magyarnyelvű gazdasági műveit I. Szinnyei J. id. m. I. köt. 180. 
hasábján. 

U. o. 4. kikezdés : «Balul veszem annak, á ki eránt kérdesz . . . » T. i. 
b. Wécsey Pálrak, a ki gr. Török Józsefet az anyagi romlástól féltette. 

4516. A levél megszólítása és befejezése hiányzik az id. kiadványban, ezt 
a M. Tud. Akad. könyvtárában meglevő másolatból pótoltam. 

392. lap fölül 8. sor: «Az ifjú Sághy Verseghynek Vindiciájival fenyeget 
bennünket.* Zádor bizonyosan a Verseghy Ferenez Maradványai és élete czímű 
kiadványra czéloz, a melynek megjelenését a Magyar Kurír 1825. évf. 47. (decz. 
9-diki) száma hirdeti, felsorolván a mű tartalmát is. E kiadást Sághy Sándor 
készítette sajtó alá, a ki 1826. febr. 26. halt meg. L. a Haz. és Külf. Tud. 
1826. évf. 17. (márcz. 1.) számát. 

U. o. .1 . kikezdés : «Vörösmarty Zalányit . . . Kulcsár . . . megdicsérte látat
lanban.* Czélzás Kulcsár Istvánnak a Hazai és Külf. Tud. 1825. évf. 10. (aug. 
3-diki) számában megjelent következő czikkére : 

«Zalán futása. Hősi Költemény. Irta Vörösmarty Mihály. 
«Ezen nevezet alatt készült mostanában, és nyomtatása egynehány nap 

múlva elvégződik azon eredeti vitézi Költeménynek, melly ugyan vitézi versekben 
Vörös Marty [!] Ur által nyújtatik be a' Hazának. Erre minden Hazafiakat, ifjút, 
öreget, annyival inkább figyelmetessé kívántuk tenni, mivel a' munka igazi 
poétái lélekkel, éles Ítélettel, hathatós érzéssel vagyon készítve, és a' nyelvnek 
tisztasága, érett válogatása, és ékes tsinossága által is magát jelesen megkülöm-
bözteti; úgy hogy ezen Költeményt, mint valóban Literaturánkra és nyelvünkre 
nézve, új nyereséget, úgy tekinthetjük. Az ifjú Szerző gondolatait napkeleti képek
kel gazdagította meg, és szerentsésen indult azon útra, mellyen kellene járni 
nemzeti költőinknek, hogy a' Magyar Olvasóval igazán éreztessék az Európai nyel
vektől olly annyira eltávozó nyelvünknek szépségét: mellyet sem a' Görög, sem 
a' Deák, annyival inkább nem a' többi napnyugoti nyelvek nyomain, fel nem 
emelhetünk. Óhajtjuk, hogy ezen vitézi szép Költeménynek sok vevői legyenek, 
kik bizonyára mind annyi kedvellői is tesznek.* 

U. o. 2. kikezdés: «Deák Antal Regéji.* V. ö. a 4377. számú levéllel s 
a rá vonatkozó jegyzet 2. pontjával. 

Folytatás : ^Kisfaludy Sándor Gyulafyja. már nyomtattatik.* Zádor Kisfaludy 
S-nak a Gyula szerelme czímű regéjére czéloz, a mely még ez évben megjelent 
Budán; 1. a Hasznos Mulatságok 1825. I. 89—90. lapjait. 

U. o. 3. kikezdés : «A' jövő évi Aurora sok jó darabot fog bírni.* Az em
lített darabok itt következnek: Kisfaludy Károlytól A' fejér köpenyeg, 65—86. 1., 
(a Pöröndy Tamás' levelei cz. műve nincs e kötetben); Kiss Károlytól A' Házi 
Barát 21—38. 1. (tehát nem A' Házi Bánat, mint Zádor Gyula tévesen közölte), 
A' kenyeres vitéz 93—103. 1.; — Szenveytől A' két férj' hitvese 117—140. 1.; — 
Vörösmartytól Cserhalom 141—172. 1.; — Kisfaludy K.-tól Dal 39—41. 1.; — Baj
zától Borének 87—91. 1. 

4521. 399. lap fölül 10. sor : «Aczél István neve nem a' legkedveltebb 
név volt.* V. ö. a IV. k. 1036. számú levelével s jegyzetével. 

4524. 406. lap fölül 5. sor: «Jobb dolga van Bethlennek, ki Munkácson 
fogva tartatik.* Igaz-e Kazinczynak ez az értesülése, nem tudom; a mely nem-

Kazinezy F. levelezése. XIX. 40 
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zedékrendi följegyzéseket láthattam, egyben sincs följegyezve, melyik Bethlen volt 
Munkácson fogva. Vájjon nem Bethlen Sámuel gi'.-e, a ki 1790-ben az ellenzéki 
felfogás képviselője volt egy művével ? 

U. o. 6. kikezdés: "-Domokos Lőrincz Dietai Követnek választatott . . . 
Az Ülésben ütötte meg a' guta.* L. a Magyar Kurír 1825. évf. 19. (szept. 2-diki) 
számában megjelent rövid nekrológját. 

4525. 407. lap fölül 14. sor: «Vámosi Ur.* Vámossy Mihály — mint 
Szinyei Gerzsonnak kéziratban hozzám küldött jegyzete mutatja — nyugalmazott 
ref. lelkész volt, a ki vidékről települt ekkoriban Sárospatakra. L. Kazinczynak a 
hozzá 1826. júl. 25-dikén írott levelét a köv. kötetben. 

4527. Szabón János. Ez időben sárospataki köztanító, később jánosibeli 
lelkész (Gömör várm.), alapos tudományú s nemeslelkű férfiú volt. «Theologiai 
tudományának fényoldala a bibliai eredeti nyelvekben való nem közönséges jár
tasság, különösen a zsidóban, melyből állandóan vizsgáló volt a papi cenzúrákon,, 
s a vizsgálatra készülőket szíves útmutatással s oktatással is segítette.* Vasár
napi Újság 1879. évf. 36. sz. és Prot. Egyh. es Isk. Lap 1878. évf. 32. szám. 

4528. 411. lap 1. kikezdés vége: «Kecskeméthy' hol létéről valamit meg
tudhatnék.* Kecskemétiig János sátoraljaújhelyi lelkész volt régebben, 1. a XI. 
k. 2592. és a XVI. k. 3750. számú levelét s jegyzetét. Lehet azonban, hogy 
Holéczy a hasonló nevű tanítót érti, a ki Kazinczy F. gyermekeit tanította évek
kel az előtt. 

U. o. 3. kikezdés : «Ezt a' Versemet a' Minervába ha méltóztatnék bekül
deni.* Kazinczy teljesítette Holéczy Mihály csákvári prédikátor kérelmét, mert a 
Fülmilém' halála megjelent a nev. lap 1825. évf. decz. füz. 506. lapján. 

4531. 416. lap alul 3. sor . «Uj, valóban jó Püspökének felette nagy 
kegyében úszik.» Az új veszprémi püspök Maltay Antalnak 1825. jan. történt 
halála után Kopácsy József (1775 — 1817), ki az előtt székesfejérvári püspök volt, 
1838. decz. 20. pedig esztergami érsek lett. 

417. lap fölül 1. sor: «A derék Tumpacher.* Bizonyosan Tumpaeher 
József egyetemi tanárt érti, a kiről Guzmics mindig a legmélyebb hálával em
lékezik ; v. ö. Zoltvány I. id. m. 35. lapjával. 

4533. 419. lap 1. kikezdés: «Vettem mind Templomi szép Beszédedet, 
mind . . . fordításodat, mind a' Kassai Minervában . . . tett lelkes megszóllalásodat.* 
Az elsőn nem érthet mást Kazinczy, mint a következő czímű beszédet: «Halotti 
prédikáczió, mely n é h a i . . . Káldy János Urnák, a Dunántúli ev. ekklezsiák Fő-
inspectorának N. Geresden ápr. 4. 1825. történt utolsó megtiszteltetése alkalma
tosságával. . . mondatott;* Sopron, 1825. — A fordítás pedig vagy «A falusi 
élet* czimű, Delille után, 1. a 4474. számú levél jegyzetét; vagy a Juvenalis sati-
ráinak fordítása, 1. a 4476. számú levelet s jegyzetét. — A Felsőmagyarországi 
Minerva 1825. évf. 173—176. lapjain «Az írók' jussairól a' nyelv-csinosítás 
körűi* czímmel közli Kis J. azt az értekezését, a melyben Wieland, Jenisch és 
Kazinczy után ő is azt hirdeti, hogy a nyelvet igazában a nagy írók művelik ki. 
Védi a költők szabadságát; nem szabad a költőket hibáztatni, ha «szokatlanabb 
kiejtésekkel, merészebb metaphorákkal vagy elavult és új szókkal* élnek, mivel 
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«náIok a szók nemcsak hangok, hanem egyszersmind színek, rhythmusok és meló
diák is>. Nincs miért félnünk, ha némely írók visszaélnek a nekik adott szabad
sággal, mert a rossz próbák mihamar feledésbe jutnak. 'Bátran tegyenek hát 
azok — írja Kis J. — a' kik a' könyvírásra belső hívattatást éreznek 's elegendő
képpen el vágynak mind a' természet, mind a' szorgalom által készítve, a' nyelv 
csinosításában szükséges újításokat.* L. ennek méltatását a Bevezetés XXIV. lapján. 

Alább 6 sorral: 'Magda is sok jót monda ugyan ott.» Czélzás Magda 
Pálnak a Felsömagy. Minerva 1825. évf. máj. füz. 181—202. lapjain megjelent 
köv. czimű czikkére: 'Értekezés a' Magyar nyelvben teendő újítások' barátjai és 
ellenségei közt lévő perpatvarkodásról.* 

4537. 426. lap 2. kikezdés 7. sor : 'Millyen silányok a Gyűjtemény darab
jai, millyen nyomorulttak a Recensiók, kivált a' Lassúéi, péld. az Aspasiáé, 
ZomiUáé.* Czélzás a Tud. Gyűjt. 1824. évf. IX. f. 84—108. lapjain X jegy alatt 
megjelent bírálatra, mely az Aspasiát hevesen megtámadja a mértéktelen újítás 
miatt. — A Zomilla bírálatát 1. a Tud. Gyűjt. 1825. évf. VIII. f. 102—111. 
lapokon. Az X jegyű szerző a regényt mulattatónak s léleknemesító'nek találja s 
hosszasan vizsgálja : mennyire alkalmas erre a czélra, hogy t. i. mulattasson s lelket 
nemesítsen, a mi szerinte minden regény feladata. — Ugyan e regényről a Hazai 
és Külf. Tud. 1825. évf. 10. (aug. 3-diki) száma következőleg í r : 'Zomilla. Az 
Erbia szerzője Pálffy Sámuel által. Pesten, Petrózai Trattner Mátyás bet. és 
költs. 1824. 

'Nemzeti nyelvünkön megjelent eredeti Románok között a' ditséretre külö
nösen számot tarthat Pálffy Sámuel Urnák Zomillá]a,. Ez a' mulattató, és lelket 
nemesítő munka Pesten már 1824-ben, Hazai Literaturánkra nézve igen érdemes 
Hazánkfia Nemes Trattner Mátyás Urnái jött ki, és számos Olvasók' kezeikben 
forog: de Újságunk által is érdemesnek tartottuk bővebben megismertetni; mivel 
az Ország szerte ismeretes, és nagy megelégedéssel 's kedvességgel fogadtatott 
Erbiával egy észnek szüleménnyé. Minden tökéletességeit eggyenként elő hozni a' 
hely nem engedi; legyen elég itt tsak azt áltáljában véve megjegyezni, hogy a' 
tárgy már azért is vonszóbb erejű lehet a' Magyar olvasó Közönség előtt, mivel 
a' Mohátsi veszedelemkor szerencsétlenül járt Magyarnak történeteit foglalja ma
gában. Ezen kivűl a' történet' egysége, az Olvasó érzésének az előadás által majd 
kellemetes, majd kellemetlen megilletése a' nélkül, hogy az a' lelket iszonyatos, 
és borzasztó jelenésekkel felrivasztaná; továbbá a' történet részeinek egymásból 
lánczszem módjára való függésök; a' személyek helyes characterizálása, és a' 
tárgy legnagyobb hihetőséggel 's lehetőséggel való előadattatása; a' szerentsés ki
menetelnek szívet vidámító ereje, végre a' szép, és minden erőltetett újjítástól 
tiszta, 's a' romános történetekben mustrául szolgálható igazi magyarság, méltók 
arra, hogy az Olvasók ezen munkára figyelmetesekké tétessenek, és ez minden 
olvasni szerető Hazafiaknak különösen ajánltassék.* 

427. lap 2. kikezdés : 'Tretter György Ügyvéd.* Tretter Gy., a ki az Aurora
körhöz tartozott, a korabeli magyar költők műveit fordította németre. 1804. szü
letett Pesten; nevét a Vörösmarty Cserhalomjémak német fordítása tette ismere
tessé ; 1845-ben pesti városi biró volt, 1850-ben pedig Bécsbe költözött s ott 
viselt valami hivatalt. Deutsche Xenien aus und für TJngarn czimű műve Lip
csében, 1842. jelent meg. Legnevezetesebb fordításai a Toldy-Zádor féle Hand-

40* 
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buch der angarischen Poesie czímű munkában olvashatók. L. Wurzbach id. m. 
XLV1I. köt. 170—1. lapjait. 

1538. 428. lap 3. kikezdés. «Báró Bánffy László Urnák ismeretségén.. . 
örvendek.* V. ö. a XVIII. k. 4100. számú levelével s jegyzetével. 

Folytatás: *Van egy barátom...* T. i. Cserey Farkas. 
U. o. 4. kikezdés 2. so r : «Gr. Kemény Miklós.* E férfiú gr. Kemény 

Sámuel és Bethlen Kata fia, aranyosszéki főkirálybíró, a ki 1829-ben halt meg. Két 
beszédét idézi Szinnyei J. id. m. V. köt. 1444. hasábján. 

429. lap 1. kikezdés : <Azt mondják, hogy i l Z , t i kinek nevét ide ragasz
tom* . . . A levél eredetijében nincs semmi ragasztás, nyilván már lekopott; Kazinczy 
valószínűleg Cserey Miklóst érti. 

Folytatás: «Mostani Praesese a' Guberniumnak.* T. i. B. Jósika János, 
a kiről az előbbi kötetekben többször szól Kazinczy. 

4539. Az országgyűlés feliratát magyar fordításban is közli a Magyar 
Kurír 1825. évf. 38. (nov. 8-diki) száma. Hivatkoznak a rendek Ulászló VI. tör-
vényczikkének (a 435. lap alul 10. sorban hibásan II, VI helyett) 7. 8. pontjaira, 
hogy elég volna csupán a már régebben alkotott törvények megtartását sürgetni; 
de a rendek a király igazságszeretetében bizakodnak s kérik, hogy 1.) a törvény 
által rendelt időben, tehát minden harmadik évben tartassák országgyűlés; 2.) 
hogy a végrehajtó hatalom az 1790/1: 12. t. ez. értelmében járjon el, s minden 
közhivatalban működő tegyen esküt a magyar alkotmányra; a ki ez ellen vét, 
perbe idéztessék; 3.) hogy minden köztanácskozásaink nyilvánosak legyenek. Ki
jelentik a rendek, hogy nem fognak késni a bizottsági munkálatok tárgyalásával 
s minden kérelmökre a király kegyelmes végzését várják. 

437. lap 7. sor : tJordánszki Kánonok.* T. i. Jordánszky Elek (1765— 
1810), a ki ez országgyűlésen az esztergami káptalan képviselője volt s az 
országgyűlésről latinnyelvű naplót írt. A róla elnevezett codexünk egyike legbecse
sebb nyelvemlékeinknek. Életét és műveit 1. Szinnyei J. id. m. V. köt. 635—639. 
hasábjain. 

4540. A levél 4. sora: «Az a' czimbora, mellyhez most Zsibrik állott. . .* 
T. i. Döbrentei Gábor. 

438. lap fölül 4. sor: «Rumy azt a' Fény fi leveléből írta-le . . . » Kazinczy 
itt Kisfaludy Sándort, az alább 4 sorral említett *ifjabb Fényfi* néven pedig 
Kisfaludy Károlyt érti. 

439. lap 2. kikezdés 2. sor: «Ez idén a' Tud. Gyüjt-ben szóllala-meg 
ellenem.* Horváth József Elek a nevezett folyóirat 1825. évf. III. f. 61—76. lap
jain tette közzé második támadását Kazinczy ellen, czíme: «T. T. Kazinczy Ur 
által a' Magyar Verselésbe behozott elisiók eránt.* Horváth J. E. azt mondja, 
hogy minden valamire való magyar költő művét elolvasta s nem talált más elisiót, 
csak olyat, a mely a nép nyelvéből ismeretes, s arra a következményre jut, hogy 
«egy egész nemzetnek úgy szólván törvényét megtapodni s ok nélkül másítani 
tiltott szabadság.* 

4541. 443. lap 5. sor: <Igen derék az Ungvári Szerenesy is.» T. i. Sze-
rencsy István, az ungvármegyei főjegyző s követ, a kit Kazinczy id. följegyzéseiben 
a «félig jók, félig rosszak* közé soroz. 
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4542. 444. lap alul 2. sor: <Bábóthy.» T. i. Babóthy Imre, a ki a ' t án
toríthatatlan* követek sorában áll Kazinczy szerint. 

A 445. lapon említett követek sorrendben ezek: B. Perényi Zsigmond 
beregvárm. első' alispán, — gr. Schmiedegg Ferencz zemplénvárm. követ, — 
Ragályi Tamás borsodi követ, — Bezerédy György veszprémvárm. főjegyző, — 
Németszeghy István mosonyvárm. első alispán, — Kajdacsy Antal baranyavárm. 
másodalispán, — Színyey László sárosvárm. másodalispán, — Zmeskál József 
árvái követ, — Somssich Pongrácz somogyvárm. első alispán és nem zalai követ, 
mint Kazinczy tévesen írja, mert Zala vármegye követei ez országgyűlésen Deák 
Antal és Szegedy Ferencz, — Bernáth Zsigmond ungvárm. követ. 

A 446. lapon említett főrendek ezek: Illésházy István gr. Trencsén várm. 
főispánja, — Lánczy József (1. a XVIII. k. 4067. számú jegyzetét), — Ghyczy 
Péter, alnádor, később a nagyszombati ker. tábla elnöke, a ki 1838. halt meg; 
1. Nagy I. id. m. IV. köt. 401. lapját; — Klobusiczky József Borsod várm. fő
ispánja. 

447. lap 1. sor: «Bosszább aratást, rosszabb széna csinálást, pogányabb, 
istentelenebb szüretet gondolni nem lehet.* Erre vonatkozólag idézem a Magyar 
Kurír 1825. évf. 44. (nov. 29-diki) számában megjelent, nagyon valószínűleg 
Kazinczytól eredt következő tudósítást: 'Patakról, Novemb. 2-dikán. — Szüretünk
nek vége, holott mi a' Szedéshez Simon-Juda' napja előtt fogni nem szoktunk a' 
Hegyalján. Borunk képzelhetetlenűl rossz, képzelhetetlenűl kevés, mint Miskólczon 
is, Egerben, és az Ér' mellékén Debreczen és Várad között; a' ki másszor száz 
hordót szűrt, ez idén szerentsés, ha tízet vihet pinczéjébe. Éretlenek voltak a' 
gerezdek, mikor megcsípte a' dér, 's a' hosszú szárazság után neki jöve az eső, 's 
leverte a' fürtöket, úgy hogy azokat most földről szedtük, nem tőkéjikről. Hlyen 
rossz vala aratásunk is, 's az alsó Hegyalján még inkább, hol a' föld azt sem 
igen adá vissza a' mit belé vetettünk. Anyafüvet nem kaszáltunk, mert az nem 
termett, száraz és havatlan lévén a' tél, 's esőtlen a' tavasz. —• Hihetetlen lesz 
azonfelül a' mit mondunk, 's épen azért tartjuk méltónak fenn-tartani emlékezetét 
a' Magyar Kurír leveleiben, hogy Octób. 27-dikére virradván, elcsűdálkozással 
láttuk, mint lepte-el hegyeink' felsőbb felét a' hó. Az, esővel egyveleg, egész nap 
hullott; és minthogy a' szél hidegen fútt, emberek, marhák elfagytak. Itt Patakon 
így holt-meg Bosnyák Könyvkötő, a' Marhapásztor' bojtárja, két legény, ki a' Vár
megye' felsőbb részeiről jött-le a' szüretre, és egy leány. A' két legény az út szé
lén találtatott halva, 's egymáshoz sugorodva. Ezenfelül legelőinken több mint har-
mincz szarvas-marha; 's az ország-útján sok hámos-ló. Megfagyott embereknek 
hírét Csörgőről, Toronyáról 's Varannó tájékáról is hallánk, 's a' szerentsétlenség 
sokakat a' Hegyalja melegebb alsó vidékein is ére.» 

4543. Barkassy Imre. az országgyűlésen nyilván Szemere István követ 
mellett tartózkodó ifjak egyike, a ki igen fontos tudósításokat küld Kazinczynak. 
Ő tudósítja először a M. Tud. Akadémia megalapításáról is, a miről lapjaink is meg
emlékeznek. A Magyar Kurír 1825. évf. 41. (nov. 18-diki) számában a követ
kezőket olvashatjuk : 'Különös emlékezetre méltó az Ország' Rendjeinek Novem
ber 3-dikán tartott kerületi ülése, melyben midőn a' nemzeti nyelv tökélletesí-
téséről lett volna szó, és Tudományok M. Nemzeti Academiájának felállítása javal
tatott volna, olly közönséges felbuzdulás fogta el az egész gyülekezetet, hogy nem 
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tsak a' tárgyat kész örömmel elfogadnák, hanem annak végbe vitelére a' Magyar 
nagy lelkűségnek, és a' Nemzeti méltóságnak örök emlékezetére mindjárt többen 
nagy summákat ajánlanának. Melly fényes példákat már is, noha még a' dolog 
az Országos ülésben elő nem fordult, sokan nagylelkű ajánlásokkal követték, úgy 
hogy nem lehet kételkedni, hogy ezen nemes fel-lelkesedés Nemzetünk culturájá-
nak történeteiben örökre fennmaradandó példát fog hagyni.* — A Hazai és 
Külf. Tud. 1825. évf. 42. (nov. 23-diki) számában a következő tudósítás olvas
ható : «Minthogy már az 1790-diki Ország gyűlésében is elő fordult egy Magyar 
Akadémiának felállíttatása, és ez eránt az a' Deputatio, melly a' Tudományokra 
nézve ki volt rendeltetve, vélekedését bé is mutatta, Magyar lélekhez illő követ
kezés volt, hogy midőn a' jelen való Ország gyűlésében a' Kerületi űllésben szóba 
jött ezen nemzeti Akadémiának felállíttatása, azt mint régen óhajtott tárgyat, 
mindnyájan kész örömmel fogadták, és a' szent czél által fellelkesíttetvén, annak 
végbe vitelére legelőször is Mélt. Gróf Szécsényi István, ama' Nagy Szécsényi Ferencz
nek lelkes fia, egy esztendei jövedelmét egészen felajánlotta. Ezt követte Mélt. Vay 
Ábrahám, Tsász. Kir. Kamarás Ur, a' ki 8,000 forintot pengőpénzben; továbbá 
Gróf Andrásy György 10,000 forintot pengőpénzben; Gróf Károlyi György egy
szerre esztendei jövedelmének felét, és jutalom kérdésekre esztendőnként 1000 
forintot pengőpénzben ; Gróf idősbb Pálffy Ferencz pedig esztendőnként Váltó-Czban 
1000 forintot. Illy példás hazafiúi áldozatok, valamint nem kételkedünk, hogy 
sokakat hasonló tételre felbuzdítanak, úgy magokban is méltók, hogy a' Nemzetnél 
örök emlékezetben maradjanak. 

L. különben erre nézve az «Adalékok a Magy. Tud. Akadémia megalapí
tása történetéhez* czimű művet: I. Szilágyi Istvántól, II. Vaszary Kolostól, III. 
Révész Imrétől, Budapest, 1877. Értekezések az I. osztály köréből. Szilágyi István 
(37. 1.) azt írja, hogy az Akadémia eszméjéről nov. 3. Takács Gáspár, majd 
Comáromy István szólt Nagy Pál előtt. Ez adat legalább is kérdéses. Itt olvashatjuk 
a 4514. számú levélben magának Comáromynak sorait, de egyetlen szóval sem 
említi, hogy a nevezetes vitában ő is részt vett. Lehet ugyan, hogy szerénysége 
tartóztatja őt vissza, hogy a saját szerepét emlegesse; de mégis feltűnő, hogy 
Kazinczynak erről senki sem ír, holott Comáromy István rokona is volt. 

4544. L. az előbbi levelet s jegyzetét. 
452. lap kikezdés : «Ezt a' levelet méltóztassék. . . a' Mikóházi Asszonyokkal 

is közölni.* T. i. feleségével s nőtestvérével. V. ö. a 4553. számú levéllel. 

4546. 454. lap alul 11. sor: «Vajky Prépost.* T. i. Vajky György felső-
eörsi prépost-plebánus. 

455. lap 6. sor : «Ennek (t. i. Bajzának) az új Aurorában megjelent Bor
énekénél teljesebbet. . . nem ismerek.* Bajzának id. költeménye az Aurora V. köt. 
87—91. lapjain jelent meg. 

4547. A levél kezdete: «Hébét még nem láttam, de Igaz megküldé nekem 
azon ívét, mellyben JEpigrammod áll.* A Hebe V. köt. 222. lapján olvasható 
Bajza ismert epigrammja; 1. közölve a 4552. számú levélben. 

4548. 458. lap alul 7. sor: «Praeceptoraim Freyert magok sem értették.* 
V. ö. a XVI. k. 3796. számú levelével s jegyzetének 2. pontjával. 
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4551. 462. lap 1. kikezdés 6. sor: «E' napokban V. Ispán Szögyényi Urnák 
Kossuth unokácskája holt meg.» Kossuth János Szögyény Ferenez leányát, Annát, 
1818. szept. 11-dikén vette nó'űl (M. P. 387 I.), s e házasságból származott a 
megholt unoka. 

U. o. 2. kikezdés 2. sor : «Dercsényi János felől azt monda nekem . . . 
Boronkay . . . hogy a' harangpénzt az orrában hordja.* Dercsényi János, az idősb; 
Kazinczynak sógora volt; itt Kazinczy nyilván az ifjabbat érti, a ki 1802. okt. 6. 
Tokajban született s 1863. aug. 29. Bécsben halt meg. Kassai és sárospataki 
iskolázása után Pesten kezdte nyilvános pályáját, mint a kir. ügyigazgatóságnál 
gyakornok, 1827-ben ügyész, 1830-ban az udv. kamaránál titkár, négy év múlva 
udv. tanácsos s 1836-ban a temesi kamarai igazgatóság elnöke lett. Tudományos 
tapasztalatok végett különféle külföldi utazásokat is tett. 1839-ben őt is, Pál test
vérét is (1797—1843), a kiről Kazinczy is emlékezik, báróvá nevezte ki a király. 
Nevezetesebb művei: 1. Bericht an die k. k. Landwirtschafts-Gesellschaft in 
Wien, über eine 1832—3. durch Italien, Frankreich . . . unternommene Reise; 
Wien, 1834 (magyarul, francziáúl és angolul is megjelent;) — 2. Studien über ein 
humanes Mittel gegen dem Kommunismüs und über das Humanitáts-System der 
Volkswirtschaft, des Volksunterrichts und des politischen Volkslebens; Pest, 1846, 
{magyarul és angolul i s ) ; — 3. Magyarországi hitbizományok átalakítási tervéről; 
Pest, 1847; — 4. Tanulmányok korunk két legfontosabb kérdése felett; Buda, 
1849; — 5. Az én nevelési rendszeremnek alapvonalai; u. o. 1851. L. Szinnyei 
J. id. m. II. köt. 787—8. hasábjait. 

Alapos a gyanúm, hogy Kazinczy voltakép itt a névben tévedt, t. i. nem 
D. Jánosi, hanem Ferenczet kellett volna írnia, mert ily nevű férfiú csakugyan, 
mint a Haz. és Külf. Tud. 1825. évf. 10. (aug. 3.) számában olvasható nekro
lógból értesülünk, ekkor halt meg Munkácson cgyógyíthatatlan melybeli vízi beteg
ségben*. Apja D. János, kir. tanácsos, anyja Kazinczy Juliánná, neje Szemere 
Klára (Szemere István kir. tan. és zemplénvárm. első alispán s Márjássy Klára 
leánya). «Ó benne a' Haza egy ügyes Mineralogust, Chemicust, és a' Bánya 's 
gazdasági Tudományokban jártas Hazafit vesztett el.» Sárospatakon és Lőcsén 
tanúit, aztán Keszthelyre, majd Körmöcz- és Selmeczbányára ment a gazdasági 
és bányászati tanulmányokra. Beutazta Ausztriát s mindenütt a bányamívelést 
figyelte meg. Hazajővén, a munkácsi és kovászéi timsógyárak igazgatója lett. 36 
éves korában halt meg. 

462. lap 3. kikezdés 2. sor : *Breznai eret vágata.* T. i. Breznay István, 
a zemplénvármegyei kórház r. orvosa, kinek doktori értekezése 1820. jelent meg 
Pesten. L. Szinnyei J. id. m. I. köt. 1344. hasábját. 

U. o. 5. kikezdés: «József öcsémet nagyon kérem, hogy B. Fischer Pál
nak írjon nem ritkán.» Ilyen nevű férfiút e családból sem Nagy I., sem a Nemz. 
Zsebkönyv nem ismer. Vájjon Kazinczy nem vétette-e el a keresztnevét Fischer 
Imre helyett, a ki ez időben a 16 szepesi város kir. igazgatója volt? 

4552. Bajza epigrammjának 9. sorát Zádor Gyula így közölte: 
Es mikoron eltűnt az hajnal . . . 

Itt a javított szöveget visszaállítottam ; a Hebe V. köt. 222. lapján e sor 
így hangzik: 'S majd mikoron eltűn a' hajnal, 's nappali fényben... 

464. lap 2. kikezdés 3. sor: «A' mi Kotzebűnk.* T. i. Fáy András. 
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466. lap alul 6. sor: 'Én a' rénytől el nem állok.* Kazinczy azért fogad
kozik, hogy a rényt használni fogja, mert Kulcsár a Hasznos Mulatságok 
1825. évf. I. félév 89—90. lapján újabban kikelt ellene Erőny, Erény, Rény 
czimű értekezésében. 

4556. 473. lap alul 12. sor: «Azt mondja Okén (Isis, stb.)* Okén Lörincz 
német természettudós és bölcselkedő (1779—1851), jenai egyetemi tanár, a ki 
1816. indította meg az Isis czimű folyóiratát, a mely miatt állásáról is lemondott; 
1828. müncheni, 1832. pedig zürichi egyetemi tanár lett. Legnevezetesebb művei: 
1. Lehrbuch des Systems der Naturphilosophie, Zürich, 1813; — 2. Lehrbuch der 
Naturgeschichte, Lipcse és Jena, 1816—26: — 3. Allgemeine Naturgeschichte für 
alle Standé, Stuttgart, 1833—45. Ő hívta össze először a német természetvizsgálók 
egyesületét Lipcsébe, 1822. 

474. lap fölül 6. sor : <Maga Takáts is állttá Schedius . . . Időszaki írása 
valamelyik füzetében.* Beregszászi Nagy Pálnak a Zeitschrift von und für Ungern 
folyóirat 1804. évf. IV. kötete 1. füz. 85—101. lapján következő czimű értekezése 
jelent meg: «Etwas über die Magyarische Orthographie*; erre tesz észrevételeket 
T[akácsj J[ózsef] u. o. az V. köt. 227-234., 290—8., 364—73. lapjain. 

U. o. a pont vége : «A' mit Pápay is megró.* Az idézett mű mondott lap
ján ezeket olvassuk: «Ez i s : honnyom, honnyunk, honnyi vagy honnyai mind 
a' Nyelvszokást, az Analógiát, mind az Etimologyiát egyformán sérti, mégis arra 
akarnak némelly íróink szoktatni, 's nem veszik eszekbe, hogy azok így vágynak 
igazán magyarul mondva: honni, honnom. .. tsupán a' harmadik személyben 
kettőztettyük meg azokat meglágyítva így: honnya, honnyok.* 

U. o. 1. kikezdés : «A' miket a' Tek. Ur Erd. Múz. IX. füzet 191—2. 1. az 
Elisióról 's divergentiákról mondott.* Kazinczy az id. helyen közölte rövid fel
szólalását Kulcsár ellen ily czímmel: «Szabad-e elisióval élni a' Magyar verselés
ben ?» V. ö. a XVI. k. 3642. és 3709. számú leveleivel s a rajok vonatkozó jegy
zetekkel. 

4559. 480. lap 1. kikezdés: «Dass Csaplovics mich etwas stark gerüget 
hat, thut mir nicht weh.» Csaplovics János, a Tud. Gyűjt, szorgalmas munka
társa, részint a külföldi folyóiratok magyar vonatkozású dolgozatait ismertette, 
részint a Tud. Gyújt, egyes évfolyamait. Kazinczy ellen ilyen ismertetésben 
támadt, s ez id. megjegyzés bizonyosan ilyen támadásra vonatkozik; de hogy ez a 
támadás újabban történt-e, vagy már évekkel az előtt, nem tudom. V. ö. a XV. k. 
3470. számú levelével s jegyzetével. 

4561. 484. lap 1. kikezdés : <Jó'nek tudósítások Posonyból. . . B. J.-hoz.» 
T. i. b. Jósika Jánoshoz, a gubernium elnökéhez. 

Alább 2 sorral: «Kánonok Korondi.* T. i. Korondi József pozsonyi 
kanonok. 

4562. Kovacsóczynak Szondy György czimű költeménye nyomtatásban nem 
jelent meg. 

486. lap főiül 7. sor: 'Szólani fogok Auroráról és Hébéröl Minervában.* 
Szólt is az 1826. évf. máj. füz. 696—704. lapjain. 

U. o. alul 2. sor: «A' kir. második felelet velem eggy Pindaruszi ódát 
kezdete.* V. ö. a 492. lappal. Kazinczy e szavaival nem eredeti ódájára czéloz, 
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hanem Pindarosz' Olympiai VI. Éneke fordítására, mely a Hebe V. köt. 84—92. 
lapjain olvasható. 

4563. Cserey Farkasnak e levélben közlött utasításai első' részét tekintetbe 
vette Kazinczy és Pogány Lászlót teljesen melló'zte; de a Bethlen-ház nemzedék
rendjében nem használta fel Cserey adatait. 

4564. Hubay József, a kihez Kazinczy e levelet intézi, curialis ügyvéd volt 
s több előkelő' család ügyvédje. A Prónay-családnak az ügyeit is gondozta s úgy 
látszik, Prónay Simon elhunytával, jószágigazgatója is volt hátramaradt családjának. 

4565. A levél 6. sora: "Mikos... Báróvd, ennek fia... a Debreczeni 
Distr. Tábla Praesessévé tétetett.* A Hazai és Külf. Tud. 1826. évf. 2. (jan. 
7-diki) száma közli, hogy Mikos László államtanácsost, a sz. István-rend lovagját, 
a király magyar bárói rangra emelte. Fia Mikos Ferenez, a ki a kir. táblának 
számfeletti bírája volt, ekkor lett a debr. ker. tábla elnökévé. 

4567. 2. kikezdés: "Kisfaludy Sándor Játékszínének első kötete.* Kis
faludy S. Eredeti Magyar Játékszín czímű munkájának I. kötete Budán, 1826-ben 
csakugyan megjelent, magában foglalja Az emberi szívnek örvényei s A Dárday-
ház czímű drámáit. 

Alább 3 sorral: «Kölcsey Panasza.* Ez a költemény a Hebe V. köt. 171—2. 
lapjain olvasható. 

4569. A levél kezdete : «Sietek . . . e' kisded munkával kedveskedni.* Horvát 
István a "Bajzolatok a magyar nemzet legrégiebb történeteiből* czímű művét érti, 
mely ekkor jelent meg Trattnernál. 

4571. 3. kikezdés: «Kassa Tiszt, M. Urat soha meg nem kapja.* Kazinczy 
Major Józsefet, a sátoraljaújhelyi ref. lelkészt érti, a ki élete végéig (1830) ott is 
maradt. 

4. kikezdés : « Látta e az Élet és Literatúrai... Kár hogy Kölesei el nem 
fojtá hypochondriáját* Kazinczy Kölcseynek azon leveleitérti, a melyeket a Vályi-
Nagy Homérosz-fordítása ügyében Szemere Pálnak írt, s a melyek az Elet és 
Literatura 1826. évf. I. köt. 265—275. lapjain jelentek meg. V. ö. a XVIII. k.. 
4178. számú levelével s jegyzetével. Az Elet és Literatura egyébiránt már a 
III. füzetben is kikel Berzsenyi ellen, midőn megjegyzéseket tesz Berzsenyi anti
kritikájára. L. a következő kötetet. 

4574. 502. lap alul 9. sor: «Der Ungarische Ritter Toggenburg.* Ilyen 
czímmel közöl a Taschenbuch für die vaterlándische Geschichte 1820. évf. 
256—261. lapjain egy rövid elbeszélést; a czím czélzás Schillernek egyik leg
ismertebb költeményére: «Ritter Toggenburg.* 

4575. A levél 5. sora: «A' Pázmány' életénél alig képzelhetni szerencsét
lenebb mázolást.* A Félsömagyarorsz. Minerva 1826. évfolyama (519—528 1.) 

Pázmány Péter életrajzával kezdődik, elől Pázmány arczképével; a dolgozat 
Debreczeni Bárány Ágoston tollából való; ő írta az 1825. évf. III. negyedének 
elejére (26.3—8. 1.) Eszterházy Pál hg. életrajzát is, a mely szintén arczképpel. 
együtt jelent meg. 
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4576. A levél 8. sora: 'Bornemisza...* Kit ért Barkassy e néven, nem 
tudni biztosan, mert keresztnevét elhallgatja, de valószínű, hogy Bornemisza 
Sándort, B. Gábor sárosvárm. alispán fiát, a ki a negyvenes években ugyancsak 
Sáros várm. fó'szolgabírája, később a Bach-korszakban cs. kir. járásbíró, majd az 
eperjesi ker. tábla bírája lett. L. Nagy I. id. m. pótl. köt. 152. lapját. 

507. lap fölül 19. sor : «Martzibányi János.* E férfiú a Marczibányi 
'Lörincz torontálvárm. alispán fia, az 1825—7. országgyűlésen Torontál várm. 
követe, a kit Kazinczy id. följegyzésében a «hív udvarnokok* közé soroz. 

608. lap 3. sor: 'Pálffy Fidél.* A Hazai és Külf. Tud. 1826. évf. 3. 
(jan. 11-diki) száma közli, hogy a király Székhelyi Majláth György helyébe 
gr. Pálffy Fidélt, Vöröskő vára örökös urát, cs. és kir. kamarást, Pozsony várának 
örökös kapitányát, e vármegyének ós Árva várm. főispánját a m. kir. kanczel-
láriához udv. tanácsossá és referendáriussá kinevezte. Ismeretes, hogy később e 
férfiúnak fontos szerepe volt még hazánk történetében. 

4577. 508. lap alul 1. sor: «Nógrád Vármegyei Követ Gyurcsányi.* 
Kazinczy tévesen írja e férfiú nevét így, helyesen: Turcsányi Sándor; id. föl
jegyzésében is tévesen írja Gyurcsányi Gábornak s a «ballgatók» közé sorozza. 

510. lap 2. kikezdés: 'Eggy Galíciai Gubern. Consil. barátom...* T. i. 
Kriebel János; I. a. XIII. k. 3068. számú levelét s jegyzetét. 

4578. A levél 2. kikezdésében Kazinczy, öcscsének, Miklósnak a gyer
mekeiről kérdezősködik. Kazinczy későbbi följegyzéseiben (Becske Bálint birtokában) 
olvassuk a következő adatokat: Kazinczy Miklósnak 9 gyermeke volt és pedig : 
1. Gusztáv-Adolf, szül. Szunyogdon (Bihar várm.) 1799. febr. 11., s 1823. halt 
meg; — 2. Sándor 1800. jan. 1. született; —• 3. Natália, úgy látszik, csecsemő 
-korában elhalt, mert Kazinczy a neve mellé csak keresztet tesz; — 4. Viktor, 
1805. nov. 5. született; — 5. Izabella 1808. született s 1809. jan. 25. halt meg; 
— 6. Dénes, 1811. máj. 4d. született s talán csak pár napot élt; — 7. Titusz, 
1812. jún. 29d. született; —• 8. Oszkár, kiről Kazinczy id. följegyzéseiben ez 
adat olvasható: «Ezt Miklós Bélának nevezteté-el később a' Matriculában. 
szüh* ?); — 9. Géza «1816. Mártz. 20d. Porubán szülétek. Megkeresztelek 
April. 15d.* 

4580. 514. lap alul 4. so r : «G. Toroczkai Pál... G. Teleki Mihály... 
G. Komis Mihály... G. Nemes János.* A két elsőre nézve 1. a Hazai és Külf. 
Tud. 1826. évf. 15. (febr. 22-diki) számát, a melyben a következő adatok olvas
hatók : Jan. 20. halt meg gr. Thoroczkay Pál cs. és kir. kamarás, Torda várm. 
főispánja; — 28-dikán pedig gr. Teleki Mihály cs. és kir. kamarás, Marosszék 
fő királybírája s a marosi ref. egyház főgondnoka halt meg. — A két utóbbi fér
fiúra vonatkozólag az id. lap 1826. évf. 23. (márcz. 22-diki) száma közli, hogy a 
király gr. Komis Mihály kormányszéki titkárt Kővár vidéke administrátorává, 
gr. Nemes János aranykulcsos kormányszéki titkárt Fogaras vidéke administrá
torává nevezte ki. 

4581. A levél 1. sora: «A munkát oly sokáig tartóztattam.* T. i. Kazinczy
nak a Bibliai Történetek czimű munkáját, 

A Somosy János említette írók művei sorrendben ezek : 
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Danville J. B.: Handbuch der altén u. mittl. Erdbeschreibung zum Ge
brauch d. XI. grössern Danvillischen Landkarten; aus den bestén Quellén ver-
fasst. Nürnberg, 1785. 

Bachiene Vilmos Albert: Historische-geographische Beschreibung von Pala-
stina, nach seinem ehemal. u. gegenwártigen Zustande; aus dem Hollándischen 
übersetzt von G. A. Maas; Cleve u. Leipzig, 1770—6, 4 köt. 

Usteri Leonhardi: Commentatio eritica, in qua Evangélium Joannis genui-
n u m esse, ex comparatis IV. evangeliorum narrationibus de coena ultima et pas-
sione Jesu Christi ostenditur; Zürich, 1823. 

Petavius Dionysius (1583—1652): Tabulae chronologicae regum, dynastiarum, 
urbium, rerum virorumque illustrium; Paris, 1628. 

Calvisius Sethus (1556—1615) : Opus chronologicum, 1605. 

4585. A levélben említett művek a következő helyeken jelentek meg: 
Bajza : Széphalom a Hebe 1826. évf. V. köt. 222. L, Borének az Aurora 1826. 
évf. V. köt. 87—91. 1.; — Kisfaludy Károly: Dal («Volna szárnyam ! elrepülnék* 
kezdettel) u. o. 39—41. 1.; Kovacsóczy: Mari a Hebe V. köt. 72—3. 1., Vadász
dal u. o. 313—4. 1.; Kis János : Névnapomhoz u. o. 96—99.1., Nyári holdvilágos 
éjszaka u. o. 311—2. 1. L. az 529. és 557. lapokat. 

4589. 527. lap fölül 1. sor: «Az Újhelyi Prédikátor épen most adá-ki 
.{1826) a' véit Theol. Munkáját.* Major József még az előbbi évben kiadta a bib
liai történeteket a következő czímmel : «Hübner bibliabeli historiáji, az ifjúság és 
a nemzeti oskolák számára T. T. Ádler Friderik Keresztély Urnák negyedik 
kiadása szerént újra dolgozta, és magyar nyelven kiadta M. J.;» Sárospatak, 1825, 
2 köt. V. ö. az 554. lappal. 

529. lap 2. kikezdés: 'Endre, Vörösmarty, é s . . . Kisfaludy Károly és 
Bajza miket adának! . . . Bártfay is ugyan jót ada.» Az Aurora V. kötetében 
az itt említett költőknek következő művei olvashatók : Horváth Endrétől Daliás 
jétékok Árpád üdéjéből 2—19. 1.; Vörösmartytól András és Béla (képpel) 63— 
64. 1., Cserhalom (képpel) 141—172. 1., Kis gyermek' halálára 193—4. 1. és 
A' szép leány 224—226. 1.; Kisfaludy Károlytól: Dal (1. a 4585. lev. jegyz.), 
A' fejér köpenyeg 65—86. 1., Mátyás deák, Vígjáték egy felvonásban 173—186. 1., 
Bajjal ment, vígan jött 195—217.1., Erzsébet (Elégia, képpel) 221—24. 1.; Bajzá
nak a Borénekén kivűl (1. a 4585. lev. jegyz.) még a Fájdalmak czimű köl
teménye jelent meg 187—8. 1.; Bártfay Lászlónak pedig a zsebkönyv végén olvas
ható Királyi fény és kegyelmezés czimű elbeszélése 227—287. 1. V. ö. a 4590. 
számú levél utolsó kikezdésével. 

4591. A levél 5. sora: «Nyerjen-meg a' Pázmány' Élete' írására.* V, ö. a 
4575. számú levél jegyzetével. 

532. lap utolsó sor: 'Borsod... Fő-Ispánja eddig talán megholt.* T. i. 
Klobusiczky József, a ki 1826. febr. 8. halt meg Pozsonyban. 

4593. A levél 2. sora: «G. Wass Sámuelné és G. Bán fi László elmentek 
a' földszínéről.* Wass Sámuel grófnérói érdekes adatot közöl a Hazai és Külf. 
Tud. 1819. évf. 23. (márcz. 20-diki) száma. 'Erdélyből. 20-dik februariusban 
ezen f. esztendőben Mélt. Gróf Gzegei Vass Sámuelné, szül. Gróf Bethleni Bethlen 
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Rozália Asszony Ő Nagysága pompás farsangi mulatságot adott, Ő Exc. a' Guber
nátor Ur is személlyes jelenlétével ékesítette ezen Társaságot, mellyet leginkább 
az tett nevezetessé, hogy egynehány előkelő Gavallérok, nevezetesen pedig: Gr. 
Bethlen Ferenez, Gr. Gyulai Lajos, Gr. Teleki János, Gr. Kornis Mihály, Gr. 
Rhédei János, B. Jósika Miklós, B. Jósika Sámuel, Gr. Kemény Sámuel, Gr. Bethlen 
Domokos, B. Bánffy Zsigmond, B. Bánffy Miklós, mind magyar ruházatban jelen
tek meg. Az öltözet ez volt: magyar nadrág, topánka hozzá, pedig sarkantyús, 
magyar dolmány, magyar aranyos öv, és Kalpag. — Éljenek a' nemzeti betsületet 
érző nemes szívek !! 

«Ezen mulatságot T. Gyarmathy Sándor Ur tsupán E magánhangzóbeli 
szavakkal írta le.* (Közli a Hasznos Mul.) 

Gr. Wass Sámuelné rövid nekrológját közli a Hazai és Külf. Tud. 1826. 
évf. 15. (febr. 22-dik) száma az Ofner Zeitung után, a mint következik: 

«Tegnap estve [t. i. febr. 4.] 8 V 2 órakor 10 napi nehezebb betegeskedése 
után meghalt Nagy Mélt. Gr. Vass Sámuel Úrnak Özvegye, szül. Gr. Bethlen Ro-
salia, Tsillag-Keresztes Dáma, életének 71-dik esztendejében. A' boldogult egy olly 
Asszonyság vala, kinek az ő magas születésével, és fő Rangjával megegyező vala 
lelkének, és characterének ritka mértékben lévő kimíveltetése ; és sok szép erköltsei 
egy érzékeny nemes szívvel öszve kaptsoltatva, a' világban boldogságot, és áldást 
terjesztenek.* V. ö. az E. L. 351. lapjával. 

Bánffy László gr. következő nekrológját a Hazai és Külf. Tud. 1826. 
évf. 23. (márcz. 22-diki) számából ideiktatom : <Mélt. Losonczi id. L. B. Bánffy 
László, Ts. Kir. Kamarás Ur, az Erdélyi Nagy Fejedelemségben Kir. Fő Igaz
gató Tanáts' valóságos Tanátsosa, a' Mélt. Reform. Fő Consistorium Előlüllője, 
és a' Kolosv. N. Ref. Collegium Inspector Curatora, Febr. h. 9-dik napján e' folyó 
1826-dik eszt. életének 68-ik esztendejében az örökké valóságba által költözött. A' 
ki egész betses életének napjait a' köz terhes hivataloknak viselésére szentelvén: 
volt a' Mélt. törv. Kir. Tábla Assessora, N. Kraszna Várm. Fő Ispánya, 's ezen 
hivatalokban tett érdemei után a' Gubern. Consiliariusi hivatalt nyerte el.> 

531. lap alul 18. sor: «A' Veje ...* T. i. Jósika János b., a gubernium elnöke. 
Alább 1 sorral: < Jósika Samu.* Ez a férfiú Erdély későbbi kanczellárja 

(1805—1860), a kinek működése szoros kapcsolatban van a XIX. század első 
felének politikai küzdelmeivel; nagy szónok s jeles államférfiú, a ki a Bach-kor
szakban bátran felszólalt az uralkodó rendszer súlyos tévedései ellen. 

537. lap 1. kikezdés: «A mi öreg Vice Praesesimk bé adta a Resignatió-
ját.» Úgy látszik, gr. Haller Gáborra czéloz, mint a gubernium első tanácsosára. 

1591. A levél 2. kikezdése: *B. barátom.* T. i. Bornemisza Sándor. V. ö. 
a 1576. számú levél jegyzetével. 

538. lap 1. kikezdés 3. sor : «3 Klobusitzkyak haltak meg.* T. i. Klobu-
siczky József, Borsod várm. főispánja febr. 8.; — Klobusiczky Gergely monos
tori apát s nagyváradi kanonok, Árva várm. táblabírája, kit a Hazai és Külf. 
Tud. 1826. évf. 29. (máj. 12.) száma Györgynek mond, tévesen, s közli rövid 
nekrológját i s ; — a 3-dik ifj. Klobusiczky József cs. és kir. kamarás, az eper
jesi ker. tábla bírája. 

Az 639. lap 2. kikezdésében rövidítve közlött nevek kiegészítése : Eötvös 
Ignácz b., Almássy Ignácz gr., Cziráky Antal gr. 
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4596. 543. lap alul 9. sor: «Miért sanctionálnak olly könyveket (Qrigely, 
Verseghy!) mellyekben a dolog csupa zavar?» Guzmics Izidor Grigely Józsefnek 

{1760—1818) következő munkáira czéloz: 1. Institutiones poeticáé in usum gym-
nasiorum regni Hungáriáé et adnexarum provinciarum, Budae, 1807; — 2. In
stitutiones grammaticae . . . Budae, 1809; — 3. Institutiones oratoriae . . . Budae, 
1814. — Verseghy Ferencznek ide vonatkozó művei: 1. Magyar ortográfia, avvagy 
írástudomány.. . Buda, 1816 ; — 2. Analyticae institutionum linguae Hungaricae. . . 
Budae, 1816—1817 ; — 3. Magyar grammatika avvagy nyelvtudomány . . . Buda, 1818. 

4598. A levél 1. sora: "Küldök valamit a' Minerva számára.* Melyik 
dolgozatára czéloz Kazinczy: bajos megmondani; a Felsőmagy. Minervának 
majdnem minden füzetében van tőle kisebb-nagyobb közlemény; így a II. negyed 
Ürményi József életrajzával kezdődik (643—8. 1.); a májusi füzetben közli a 
Sebe és Aurora V. köt. bírálatát (696—704. 1.); de ezeket külön is említi s nem 
valószínű, hogy ezekre czélozna; inkább az következtethető id. szavaiból, hogy 
valamely kisebb fontosságú dolgozatát érti, ilyen a jún. fűzetben ez : «Gróf Ves-
selényi Ferenez Nádor' Védelme* a 738—9. L, vagy u. o. az «Első Leopold . . . 
szerencsés Deák Epigrammatista* czímű, 741—2. 1. 

4599. 547. lap 2. kikezdés 7. sor: "Bors Sámuel.* Valószínűleg kir. 
táblai ügyvéd, a kinek 1822—1830. években több verses és prózai műve nyom
tatásban is megjelent; legnevezetesebbek: 1. A kenyérmezei viadal vagy a hason
líthatatlan vitézség.. . Pest, 1825; — 2. Tiszt i tár . . . Pozsony, 1826; — 3. Az 
őrangyal vagy a névnapi vadászat, Pest, 1830; — 4. A tanácsos, u. o. 1830; — 
5. A szemüveg . . . u. o. 1830. V. ö. Szinnyei J. id. m. I. köt. 1262—3. hasábjaival. 

548. lap 2. kikezdés 3. sor: «Gr. Keglevich János.* E férfiú (1786—1856) 
1823. lett Bars várm. administratora s a köv. évben főispánja; nevezetes szerepet 
játszott a Morva felőli határigazító bizottságban (1827—30), a melynek elnöke 
volt; ő készítette el a bizottság jelentését, a mely több kötetre rúg. -Nagy barátja 
volt a tudományoknak s művészeteknek; könyvtára 20 ezer kötetből állott, kép
gyűjteménye pedig sok híres művész remekeivel dicsekedett. Költeményeket s érte
kezéseket írt a külföldi folyóiratokba és Lübeck Patr. Woehenblattjába, de név
telenül. L. Szinnyei J. id. m. V. köt. 1341—2. hasábjait. 

Az 549. lapon említett követek ezek: Parchetics József, Szerem várm. 1. 
alispánja, — Jakabffy Simon, Krassó várm. egyik követe, — Petrovich Basilius, 
Krassó várm. 1. alispánja. 

4601. Vékey Károly. A Vékey család régi zemplénvárm. birtokos nemes 
család, s kétségtelenül ennek a tagja Vékey Károly is, de életéről semmi köze
lebbi adathoz nem juthattam. 

4602. 557. lap 2. kikezdés: "Két énekedet nagy örömmel olvastam, 's 
Éjszakáid felöl d Minervában szóllék. Gyönyörű a' mit ott mind a' Zsebköngvek, 
mind a' Magyar írás felöl mondasz.* V. ö. a 4585. és 4598. számú levelek 
jegyzeteivel. — Kis J. a Felsőmagy. Minerva 1825. évf. okt. füzetében közölt 
rövid bírálatot a Sebétől és Aurorától a 419—21. 1.; az utolsó itt említett dol
gozata aligha más, mint a következő czímű: «Az írók' jussairól a' nyelv-csinosítás 
körűi*, u. o. 1825. évf. máj. füzet 173—6. 1. 
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4604. Molnos Dávid 1778. Nagy Ajtán (Háromszék várm.) született s 
1836. aug. 16. Kolozsvárott halt meg. A kolozsv. unit. kollégiumban s kir. lyceum-
ban tanúit, azután a bécsi és jenai egyetemet látogatta. 1805-ben a kolozsvári 
unit. kollégium tanárául választották meg s haláláig itt működött, 1812-től rektori 
tisztséget is viselt. Mint az Erd. Múzeum dolgozótársáról az illető kötetekben 
ismételten volt szó róla. Számos halotti beszéde nyomtatásban is megjelent; 
1. Szinnyei J. id. m. IX. köt. 264—6. hasábjait. 

Molnos D. az 562. és 563. 1. a következőket említi: Zsuki László, Kör-
möczi János, Petr. Horváth Károly és Dániel Elek.. .> Zsuki helyesebben Suky 
László, 1791. kir. hivatalos, 1792. márcz. 11. halt meg 50-dik évében. 'Szerze
ményeit — írja Nagy I. id. m. X. köt. 401. lapján — az unit. egyháznak hagyá, 
és azokból újra építtetett a kolozsvári anyaiskola is.» 

Körmöczi János 1762. Kis-Sároson született s miután a kolozsvári főisko
lában tanulmányainak egy részét bevégezte, külföldi akadémiákra ment s vissza
térvén 1797-ben, a kolozsvári unit. főiskolában előbb a mathesis és physika 
tanára, később pedig az intézet igazgatója lett. 1812-ben püspökké választották; 1836. 
decz. 14. halt meg Kolozsvárott. Számos beszéde megjelent nyomtatásban is, a 
melyeket 1. Szinnyei J, id. m. VII. köt. 90—91. hasábjain, s Nagy I. id. m. VI. 
köt. 449. lapján, hol már a névben is tévedés van. 

Dániel Elek 1783. júl. 13. született s 1848. márcz. 12. halt meg. Felső-
fehér várm. főispánja, az erd. kir. tábla elnöke s unit. főgondnok volt. L. a Nemz.. 
Zsebkönyv, II. köt. 149. 1. 

Petr. Horváth Károly valószinűen ugyanaz a férfiú, a kit Nagy I. id. m. 
V. köt. 157. lapján említ, mint az 1804. elhunyt Horváth Ferencz és Zsuki Teréz 
fiát; neje Barcsay Róza volt. 

4605. 567. lap 2. kikezdés 6. sor: tKlióból... nem küldhettem.* Kis 
János e műve ily czímmel jelent meg: «Klio, vagy léleknemesítő, részint eredeti, 
részint fordított darabok, kötött és kötetlen beszédben.* Győr, 1825. 

4611. 575. lap 1. kikezdés: ^Tököli nevű Követünk.* T. i. Tököly Péter 
Csanád várm. egyik követe. 

576. lap 2. kikezdés: «Gr. Gyulai Ferenczné beteg.* Meg is halt ez év 
jún. 23-dikán. 

4612. 577. lap 1. kikezdés 9. sor : «Niemeyer a' Nevelésről írt könyve . . . » 
Niemeyer Ágost Hermann (1754—1828) legfőbb művei ezek: 1. Padagogisches 
Handbuch für Schulmánner und Erzieher, Halle, 1790; -— 2. Grundsátze der 
Erziehung und des Unterrichts, u. o. 1796, 3 rész; — 3. Leitfaden der Pádagogik 
und Didaktik, u. o. 1802. 

Alább 5 sorral: «Halasy Mihály.* E férfiú 1803-ig ág. ev. magyar lelkész 
és polgáriskolai igazgató volt Sopronban, innentől két évig gymn. tanár, 1805-től 
1818-ig nagygeresdi, ekkor pedig kispéczi lelkész lett. Az a műve, a melyre Kis 
János czéloz, a köv. czimű: 'Válogatott bibliai históriák az ó és új testamen
tumból, Hübner János szerént; németből ford.* Pozsony, 1817. 

4614. 581. lap alul 4. sor: «A' Hebe és Aurora Recensióját eddig vette 
az Ur.» Czélzás a Felsömagy. Minerva 1826. évf. máj. füz. 696—704 lapjain 
'Könyv-becslés* czimű bírálatára; v. ö. a 4598. számú levél jegyzetével. 
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A számok a lap számai; a csillagos számmal jelölt lapon az illető névről" 
vagy tárgyról bővebb felvilágosítás olvasható. A dőlt (cursiv) betűkkel nyomta
tott czímek pedig az új vagy nyelvészeti szempontból tárgyalt szókat jelölik. 

Abairan. 48. 590. 
Abbildung von zwey alton Mosaiken. 

488. 
Aczél István. 399. 625. 
Adamovics Antal. 244. 250. 272. 613. 
Adelung: Dictionarium. 365. 
Akadémia (M. Tud. —) megalapítása. 

447—452. 460. 461. 477. 481. 498. 
515. 621. 539. 567. 570. 629—630. 

Alfiéri: Sallustius-ford. 34. 35. 
Almássy Ignácz. gr. 188. 415. 446. 

470. 471. 539. 
Almássy József 375. 382. 402. 550. 

624. 
Alphabetum (Elementare, universale — 

totius generis humani —). 365. 
Amadé Antal gr. 20. 41. 64. 446. 

588. 
Andrássy György gr. 381. 447. 450. 

451—453. 630. 
Angelo (Május —). 102. 
Angyalffy Mátyás András. 379. 390. 

480, 624* 
Aranka György. 220. 
Aranyosiné. 241. 
Aszalay Sámuel. 25. 28. 65. 110. 122. 

290. 314. 
Ádler Fridrik Keresztély. 635. 
Ányos Ignácz. 82. 592* 
Ányos Pál. 43. 45. 72. 80. 91. 92. 

: Callirhoe. 45. 80. 590. 
: Krajnyik Lászlóhoz. 45. 80. 590. 

Ányos Pál: Toldy F.-tó'l tervezett kiadása.. 
67. 80—82. 91. 590. 

Babóthy Imre. 444. 445. 550. 629. 
Bachiene. 517. 554. 635. 
Bacsányi János 43. 91. 175. 185. 202.. 

219. 223. 322. 324. 413. 464. 466.. 
473. 486. 590. 607. 

Bajza József. 185. 202. 265. 455. 459. 
463. 474. 480. 522. 635. 

: Borének. 393. 455. 522. 529.. 
531. 625. 630. 635. 

: Széphalom. 455. 463. 474. 481. 
522. 630. 631. 635. 

Balásházy János. 361. 373. 390. 569. 
Balási. 345. 
Balázs Adalbert. 241. 440. 
Balia. 311. 
Balogh János. 444. 550. 
Balogh Péter (Ocsai —) . 151. 
Balugyánszki Mihály. 300. 618* 
Baranyai Decsi János: Sallustius-ford.. 

99. 594* 
Barcsay Ákos. 15. 
Barkassy Imre. 447 . 462. 506. 537. 

547. 629. 
Barkóczy János gr. 182. 303. 606. 
Baróti Szabó Dávid. 37. 131. 141. 464.. 

486. 493. 598. 
: A ledőlt diófához. 252. 

Bartal György. 134. 444. 550. 596* 
Bartsch. 225. 
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Batthyány hg. 646. 
Batthyány Ignácz gr. 594. 
Batthyány János gr. 448. 
Batthyány Vincze gr. 439. 
Bayer Gottlieb Siegfried 235. 613. 
Baykor József. 94. 328. 358. 460. 462. 

607. 519. 547. 548. 574 591. 593. 
Bálintfy József. 192. 209. 303. 314. 353. 

354. 356. 358. 
Bánffyné Borbély Janet. 428. 
Bánffy László b. 42. 353. 358. 428. 

533. 628. 636.* 
Bánffy László b. (ifj. —). 428. 
Bánffy Miklós b. 636. 
Bánffy Pál b. 352. 357. 623. 
Bánffy Zsigmond b. 636. 
Bárány Ágoston. 505. 531. 546. 581. 

633. 
Bárczay Ferencz. 52. 195. 361. 429. 

591. 
Bárczay Ferenczné. 258. 615. 
Bárczay József. 258. 429. 615. 
Bárczay Józsefné Lónyay Piroska. 429. 

615. 
Báróczy Sándor. 486. 
Bártfay László. 529. 531. 635. 
Báthory István lengyel király. 255. 
Beccaria. 395. 396. 399. 
Beckers József gr. 218. 221. 224. 245. 

247. 249. 260. 272. 
Bembus cardinál levelei. 365. 
Beöthy László. 166. 422. 
Beregszászi Nagy Pál. 464. 

: Etwas über die magyarische 
Orthographie. 474. 632. 

Berkowetz. 225. 
Bernáth Ferencz. 52. 615. 
Bernáth Gedeon. 406. 
Bernáth Zsigmond. 445. 629. 
Bernini: Venus. 275. 285. 
Berthóti (Ferencz?). 286. 
Berzenczeyné Cserey Drusi. 472. 
Berzeviczy Hieronymus. 381. 624. 
Berzeviczy Kálmán. 241. 
Berzsenyi Dániel. 19. 493. 500 597. 
— — : Napóleonra. 19. 
—• — : Antirecensio. 493. 633. 

Besán István. 213. 609. 
Bethlen-család nemzedékrendje.488.633. 
Bethlen Domokos gr. 636. 
Bethlen Elek gr. 98. 593. 
Bethlen Ferencz gr. 636. 
Bethlen Gábor arczképe. 309. 
Bethlen Imre gr. 15. 
Bethlen László gr. 311. 312. 
Bethlen (Sámuel?) 406. 626. 
Bezerédj György. 445. 447. 550. 629. 
Bél Mátyás. 237. 244 
Birckenstock epitaphiuma Sándor Lipót 
nádorra. 366. 367. 369. 372. 374. 624. 
Blaschke János. 610. 615. 
Blandrata György. 561. 
Blotz : Gartenkunst. 365. 
Bodnár Györgyné. 585. 
Bodó. 316. 371. 388. 
Boér Márton. 189. 268. 
Bogáti. 581. 
Bohus. 425. 
Bonfinius (Antonius —). 365. 
Bónis Sámuel. 368. 372. 394. 396. 

406. 
Bornemisza Gábor. 634. 
Bornemisza László. 624. 
Bornemisza Sándor. 506. 537. 549. 

634. 636. 
Boronkay Gáspár. 389. 462. 
Boronkay Mária. 462. 
Bors Sámuel. 547. 637* 
Borsiczky 538. 545. 
Bory Miklós. 373. 624. 
Brandau-család. 96. 
Breczenheim hg. 157. 
Breznay István. 462. 631. 
Bruckenthal b. 594. 
Brudern b. 451. 
Brunszvik gr-né. 225. 
Buczy Emil. 596. 
Buri bodnár. 64. 
Burnouf. 33. 245. 
Busk lottója. 362. 363. 
Bydeskúti Mihály. 524. 525. 

Galepinus. 365. 
Calvisius. 517. 635. 
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Canova : Napóleon. 276. 
— : Theseus a minotaurussal. 448. 
Caracci Hannibál: Krisztusfó'. 258. 298. 

615. 
Cicero. 31—38. 54. 117. 129. 197. 200. 

368. 
: De Republica. 102. 

L. a Kazinczy F. fordításai között is. 
Comáromy Anna. 467. 572. 
Comáromy István. 195. 303. 350. 381. 

397. 406. 449. 472. 512. 520. 532. 
539. 548—550. 624. 630. 

Comáromy Istvánná Bárczay Borbála. 
467. 472. 512. 532. 539. 

Constantín orosz hg. 509. 510. 573. 
Cornides Dániel. 233. 
Cortius. 33. 
Cremutius Cordus. 121. 
Csaplovics János. 480. 632. 
Csáky Antal gr-né. 24. 56. 
Csáky Istvánná. 165. 
Csáky János gr. 533. 558. 
Csáky Károly gr. 146. 387. 
Csáky László gr. 361. 615. 
Csáky Mánuel gr. 251. 614* 
Csáky Sándor gr. 146. 
Császár Elemér. 590. 592. 
Csehfalvay Ferenez. 494. 
Csengery József. 480. 
Cserey Farkas. 56. 69. 74. 93. 99. 243. 

310. 327. 328. 348. 357. 428. 460. 
487. 568. 573. 628. 

: ZrinyiM. életrajza (Kazinczy F-től) 
ford. 349. 357. 622. 

Cserey Mihály: História. 99. 
Cserey Miklós. 3. 125. 150. 188. 243. 

267. 274. 309. 335. 351. 382. 414. 
430. 443. 467. 482. 498. 508. 512. 
517. 533. 544. 557. 573. 628. 

Csokonai Vitéz Mihály mellszobra. 139. 
144—145. 276. 599. 

Csorna Zsigmondné Szilassy Teréz. 313. 
343. 

Custodis Dániel. 217. 
•Czibikel. 312. 
Czindery László. 101. 594. 
Czinke Ferenez. 455. 464 

Czinke Ferenez : Trufás Levélke. 82—84. 
Cziráky Antal gr. 21. 132. 317. 446. 

470. 499. 539. 574 620. 
Czuczor Gergely. 213. 609. 

Dalberg H. b. 190. 608. 
Danville : Handbuch. 517. 635. 
Daru : Horatius-ford. 8. 
Dayka Gábor. 1 4 170. 493. 
Dániel Elek. 563. 638.* 
Dávid Ferenez. 561. 
Dávid János. 2 4 
Deák Antal. 170. 392. 492. 6 0 3 * 

regéi. 392. 603. 625. 
Deák Ferenez. 603. 
Deák György. 63. 64. 
Deáky Zsigmond. 239. 613.* 
De Brossét: Sallustius-ford. 136. 163. 

242. 599. 
Degenfeld gr. 480. 
Delille : Vergilius-ford. 34. 
— : A falusi élet (ford. Kis J.) 320. 

323. 621. 
Dellevaux János Fülöp Ernő (gr. Török 

Mária férje). 291. 305. 
Dellinger József. 146. 600. 
Dercsényi Ferenez (?). 462. 631.* 
Dercsényi János (id. —). 282. 522. 631. 
Dercsényi János (ifj. —) . 282. 348. 462. 

631.* 
Dessewffy Aurél gr. 17. 28. 29-. 31. 66. 

102. 111. 116. 123. 158. 182. 190. 
241. 249. 251. 262. 266. 288. 289. 
303. 374. 379. 380. 420. 440. 442. 
475. 500. 505. 571. 580. 

Dessewffy Emil gr. (D. József fia). 263. 
Dessewffy József gr. 1. 2. 17. 21. 23. 

28. 60. 63. 76. 100. 110. 121. 131. 
144. 148. 155. 189. 191. 199. 203. 
205. 220. 235. 243. 246. 248. 249. 
250. 252. 259. 266. 269. 286. 287. 
291. 297. 313. 315. 316. 318. 344. 
348. 353. 355. 356. 358. 359. 363. 
364. 365. 367. 372. 374 378. 387. 
388. 393. 394 406. 416. 440. 442. 
444. 460. 475. 492. 543. 645. 549. 
550. 570. 578. 

41 Kazinczy F. levelezése. XIX. 
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Dessewffy József gr. arczképe. 6. 21. 420. 
— — felelete Lónyay Gábornak. 104— 

109. 
— — : Kazinczy F. születése hatvanadik 

fordulójára. 169. 463. 
— — : Bevezetés a Felsőmagyarországi 

Minervába. 252. 260. 270—1. 287. 
316. 616. 

— — : Bor és szerelem. 2. 586. 
: A bor és a víz. 102. 205. 260. 

277. 594. 617. 
— — : Újesztendei óhajtásom Horácz 

után. 102—103. 
: Horácz levelei. 103. 

— — : Édes Gergely. 104. 
Dessewffy József gr-né Sztáray Eleonóra. 

21. 26. 28. 149. 155. 191. 241. 249. 
262. 269. 288. 316. 355. 420. 

Dessewffy Marcell gr. (D. József fia). 263. 
Dessewffy Samu gr. 361. 
Dessewffy Virginia gr-nő. 21. 28. 77. 

123. 149. 155. 221. 241. 249. 262. 
288. 316. 350. 361. 364. 420. 429. 

Dietrichstein Ferencz gr. 583. 
Dobay. 479. 
Doby A. 588. 601. 
Dókus Józsefné. 462. 
Dókus László. 261. 803. 313. 314. 317. 

343. 357. 361. 362. 367. 372. 373. 
374. 378. 389. 390. 396. 400. 401. 
462. 475. 620. 624. 

Dolinszky. 23. 29. 62. 64. 394. 
Domokos Lörincz. 406. 626, 
Donát János. 48. 300. 328. 
Döbrentei Gábor. 21. 47. 48. 54. 70. 85. 

86. 93. 97. 115. 132. 136. 140. 161. 
162. 174. 180. 184. 197. 202. 204. 
223. 236. 264. 279. 286. 310. 325. 
331. 417. 426. 437. 441. 454. 464. 
465. 501. 515. 564. 571. 596. 617. 628. 

: Külföldi Színjáték. 65. 603. 
: Elysiumi Beszélgetés. 180. 185. 

197. 207. 604.* 607. 
Döme Károly. 126. 132. 147. 159. 491. 
Drescher. 425. 
Dréta Antal. 56. 72. 86. 591.* 609. 
Dulházy Mihály. 1. 5. 18. 22. 25. 27. 

30. 46. 49. 60. 65. 68. 73. 76. 77. 
90. 101. 112. 125. 192. 205. 208. 
232. 240. 243. 249. 251. 252. 256. 
266. 268. 278. 280. 289. 302. 306. 
313. 314. 344. 350. 354. 356. 358, 
362. 363. 367. 372. 373. 380. 393. 
397. 421. 475. 500. 501. 502. 546. 
581. 616. 

Dureau de la Malle: Sallustius-ford. 34. 

Ebergényi Benedek. 132. 
Egyed Antal. 89. 493. 592.* 
Elekes János. 696. 
Ellinger István. 242. 243. 248. 249. 251. 

252. 256. 259. 266. 268. 278. 287. 
297 . 314. 362. 367. 372. 373. 440. 
531. 582. 

Emil. 180. 606. 
Eördögh Alajos. 146. 600. 
Eötvös Ignácz b. 76. 188. 384. 446. 

448. 539. 
Erdődy György gr. 200. 355. 358. 364. 
Erdődy György gr-né Aspremont Mária. 

221. 250. 371. 404. 418. 
Erdődy Kajetán gr. 338. 455. 
Erdősi (Sylvester) János grammatikája. 

99. 234. 593. 
Erichson görög epigr. 39. 67. 
Eschenburg. 140. 
Esztegár László. 611. 622. 
Eszterházy Ferencz gr. kancellár. 364. 
Eszterházy Imre gr. 213. 609. 
Eszterházy János gr. 213. 609. 
Eszterházy József gr. 21. 151. 379. 
Eszterházy Károly gr. püspök. 364. 594. 
Euripides tragédiái. 174. 

L. Guzmics I. czímszóval is. 
Édes.Albert. 49. 59. 154.177. 265. 289. 

590.* 
: Horácz levele a Pisókhoz. 591. 

Édes Gergely. 49. 59. 154. 177. 337. 
455. 493. 

: Fejedelmi pompájában a Király 
áll! 177. 

: Víg Danlos. 337. 
: «A kinek itt a nyár tetszik . . . » 

338. 
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Élet és Literatura. 
L. Szemere Pál alatt. 

Fabchich József. 544. 
Fabri : Thesaurus Erud. Scholast. 257. 

260. 
Fabricius Joh. Alb. 86. 174. 604. 
Fabricius: Euripides-kiadása. 174. 
Faludi Ferenez. 278. 324. 466. 486. 

művei kiadása. 257. 607. 
Farkas Sándor (Bölöni —). 132. 
Fáy András. 238. 217. 317. 391. 415. 

441. 453. 464. 631. 
meséi. 238. 

Fáy Ferenez. 52. 156. 315. 517. 615.* 
Fáy Ferenczné. 258. 307. 615. 
Fáy Gyula. 307. 
Fáy János. 99. 318. 527. 593. 599. 620. 
Fejér György. 143. 164. 464. 
Felsőmagyarországi Minerva. 22. 27. 30. 

240. 242. 243. 248. 249. 251. 252. 
256—257. 259. 268—271. 278. 280. 
287. 297. 299. 302. 306. 314. 316. 
322. 368. 363. 364. 373. 416. 427. 
440. 479. 581. 588. 

Ferdinánd fhg. 437. 573. 576. 
Ferenez cs. és kir. 4. 121. 122. 225. 

231. 335. 349. 396. 402. 436. 451. 
453. 461. 468. 482. 490. 559. 568. 
571. 573. 575. 

— — arczképe. 255. 
neje. 361. 

Ferenez Károly fhg. 437. 
Ferenezi Zoltán. 603. 
Ferenczy István. 145. 223. 229. 230. 

232. 275. 283. 284. 334. 611.* 
— — arczképe. 347. 

: Graphidion. 231. 258. 275.285. 
319. 612. 615. 

; : Bölcs Pannon szobra. 284. 334. 
— — : mellszobrok (gr. Brunszvik, gr. 

Beckers, Marczibányiné — ) . 334. 
Ferenczy József. 230. 334. 
Fessler Ignácz. 297. 300. 516. 618. 

arczképe. 297. 618. 
Festetics György gr. 594. 

arczképe. 328. 418. 422. 

Festetics László gr. 48. 217. 221. 225. 
245. 247. 255. 451. 610. 

Fiiangieri. 395. 396. 399. 
Fischer (Imre?). 462. 631. 
Fischer János Eberhard. 235. 613. 
Fischer Pál b. 235. 397. 462. 524. 631. 
Fodor Pál. 623. 
Freyer Hieronymus. 458. 630. 
Frimont János hg. 602. 
Frint Jakab. 614. 
Füger József. 590. 
Füzesi József. 593. 
Füzesséry Ágost. 317. 620. 

Gábriel (Don — ) : Sallustius-ford. 34. 
35. 41. 117. 120. 124. 175. 341. 

Galgóczy Pál. 584. 
Gaymüller-család. 348. 
Gehlen. 113. 126. 
Geistinger. 46. 
Gellert Ker. 324. 
Gencsy László. 387. 406. 511. 624. 
Genérsich János. 377. 
Gergelyi. 483. 
Gerlach: Sallustius. 35. 
Gessner Salamon. 206. 
Ghyczy Péter. 446. 509. 629. 
Ginovszki. 297. 301. 318. 618. 
Goethe. 149. 206. 464. 502. 
— : Divan. 149. 
Gordán. 168. 281. 293. 
Goró Lajos. 161. 318. 602* 
Gosztonyi. 52. 
— felesége. 123. 221. 580. 
Gottorp svéd trónörökös. 370. 
Goujon. 200. 
Gödör József. 426. 
— — folyóirata: Laura. 174. 426. 604* 
Gönczy Sámuel. 28. 588. 
Görög Demeter. 231. 612.* 
Gray. 170. 
Gravesande Vilmos Jakab. 326. 621.* 
Gresset művei. 365. 
Grigely József. 543. 637. 
Grosser: Cicero ford. 264. 
Guido Réni. 298. 300. 
Gustermann. 559. 

41* 
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Gusztinyi János. 194. 198. 608.* 
Guzmics Izidor. 17. 39. B4. 64. 70. 84. 

113. 123. 128. 135. 138. 153. 158. 
159. 173. 179. 195. 206. 212. 237. 
246. 276. 298. 307. 364. 375. 415. 
441. 476. 526. 541. 557. 623. 

: Óda gr. Gyulayhoz. 136. 
— — : Kulcsár Istvánhoz. 208. 
— — : Theokritosz-ford. 41 . 55. 71. 

116. 135. 174. 185. 196. 208. 215. 
248. 257. 378. 417. 443. 588. 609. 614. 

: Euripides-ford. 174. 
: A vallási egyesülés ideája. 173. 

603.* 
Gyarmathy Sándor. 636. 
Gyulai Pá l : Vörösmarty életrajza. 592. 
Gyulay Ferencz gr.-né Kácsándy Zsu

zsanna. 194. 428. 576. 638. 
Gyulay Karolina gr.-nő. 13. 51. 193. 

258. 285. 404. 427. 524. 
Gyulay Lajos gr. 48. 65. 70. 93. 115. 

136. 428. 564. 636. 

Halasy Mihály. 577. 638. 
Haller (Gábor?). 537. 636. 
Haller János gr. 15. 293. 
Haller László: Telemach ford. 486. 
Harles Th. Chr. 604. 
Haykul Antal. 46. 
Hegedűs Sámuel. 593. 
Heinz József: Correggio lójának máso

lata. 148. 600* 
Helmeczy Mihály. 152. 190. 425. 426. 
Heltai Gáspár. 562. 
Henniger b. 96. 
Herder. 55. 72. 159. 
Hérics. 290. 

Heyne: Vergilius. 370. 420. 458. 
Hickel József. 256. 614.* 
Hirholczerné. 2. 23. 
Hódor Pál. 6. 586.* 
Holéczy Mihály. 411. 
— — : Fülmilém halála. 411—2. 626. 
Homeros. 234. 
Horatius. 458. 588. 
— Epistolái (ford. Kis J.). 7. 127. 192. 

323. 567. 

Horatius: Epistolái (ford. Virág B.). 7. 
127. 597. 

Horányi Elek. 303. 
Hormayr József b. 502. 571. 
Horn. 496. 
Horvát István. 70. 175. 190. 204. 219. 

226. 232. 274. 282. 378. 461. 477. 
497. 609. 

: Magyarország gyökeres nemzet
ségeiről. 234—235. 

: Rajzolatok. 232—236. 497. 633. 
Horváth Ádám. 301. 326. 344. 
Horváth Endre. 41. 56. 123. 129. 134. 

138. 153. 158. 182. 196. 247. 279. 
416.439. 441. 454. 464—466. 529. 603. 

— — : Zircz emlékezete. 86. 116. 134. 
138. 159. 170. 

— — : Buzdítás. 86. 116. 592. 
— — : A felkelő nemzetnek (?). 116. 

141. 159. 599. 
: Horvát Istvánhoz. 170. 603. 

— — : Árpád. 308. 
Horváth János egyh. folyóirata. 278. 

617. 
Horváth József Elek. 439. 441. 455. 

466. 486. 628. 
Horváth Károly (Petrigyevith —). 563.638. 
Horváth László. 313. 620. 
Horváth Pál. 213. 609. 
Horváth Tamás. 399. 403. 
Hottinger János Jakab. 88. 115. 
Höck: Sallustius-ford. 35. 148. 598. 
Hubay József. 489. 633. 
Hume Dávid: Anglia története. 53. 591. 
Hübner. 526. 530. 541. 554. 577. 635. 

Ibrányi. 511. 
Igaz Sámuel. 3. 44. 47. 48. 69. 112. 

121. 126. 132. 137. 161. 172. 215. 
219. 228. 231. 253. 278. 280. 282. 
285. 303. 317. 358. 360. 362. 421. 
455. 460. 463. 568. 582. 611. 618. 
620. 

: Hebe. 19. 21. 98. 113. 137. 
141. 161. 172. 216. 225. 228. 229. 
245. 247. 249. 257. 258. 277. 306. 
314. 318. 455. 463. 464. 529. 583. 
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Igaz Sámuel: Kedveskedő. 132. 161. 
176. 303. 

Illésházy István gr. 446. 448. 538. 544. 
546. 574. 629. 

Inczédy István. 387. 
Inczédy László. 150. 221. 
Isaák Sámuel. 406. 550. 
Isabey : Napóleon arczképe. 276. 

Jakabffy Simon. 549. 550. 637. 
Jankovich Miklós. 41. 69. 92. 94. 98. 

120. 124. 136. 163. 175. 190. 219. 
227. 237. 242. 243. 283. 341. 345. 
348. 588. 603. 621. 

Jenisch. 257. 355. 546. 
John Frigyes. 347. 
Jordánszky Elek. 437. 628. 
Jósika János b. 429. 484. 628. 
Jósika Miklós b. 636. 
Jósika Samu b. 534. 558. 636. 
József (II. —) császár. 564. 

arczképe. 256. 614. 
József fhg. nádor. 216. 218. 221. 224. 

234. 245. 247. 249. 260. 271. 274. 
342. 442. 446. 476. 490. 509. 518. 

arczképe. 227. 255. 
Júliusz. 180. 606. 
Jung János. 172. 439. 
Juricskay Lajos. 146. 511. 600. 
Juvenalis satirái (ford. Kis. J.). 323. 

L. Kis János czímmel is. 

Kajdacsy Antal. 445. 550. 629. 
Kalmár György. 303. 
Kandó Gáborné. 615. 
Kanyó László. 596. 
Kardos Pál. 6. 586. 
Karner László. 246. 607* 
Kartali 23. 24. 63. 
Kassay. 508. 
Kaszner András. 313. 620.* 
Kazinczy András (K. Ferenez nagy

bátyja). 394. 
— — arczképe. 383. 
Kazinczy András. 183. 219. 228. 243. 

282. 329. 345. 452. 459. 461. 523. 
Kazinczy Béla. 511. 

Kazinczy Dénes. 138. 139. 147. 150. 
154. 165—8. 182. 183. 201. 211. 
293. 458. 511. 599. 

Kazinczy Ferenez életrajzi adatai : 
betegsége. 3. 14. 16. 23. 52. 

208. 210. 212. 220. 240. 246. 254. 
416. 508. 512. 545. 580. 581. 

— arczképe (Kreutzingertől). 55. 
280. 300. 318. 347. 

— arczképe (Rombauertől). 297. 
300. 

— — — arczképe (Simótól). 318. 
— — — arczképe (Donát J-tól). 48. 

71. 84. 115. 161. 185. 206. 300. 
477. . 

— arczképe (Stunder J-tól). 55. 
70. 

— — — mellszobra metszetben. 222. 
232. 248. 258. 2 7 8 . 3 1 9 . 6 1 0 . 6 1 3 . 
617. 

— — — a zemplénvármegyei levéltá
rat rendezi. 373. 374. 3 7 6 - 7 . 419. 
441. 496. 582. 

írói jubileuma. 222. 232. 248. 
278. 319. 

— — — nevelési felfogása. 407—410. 
456. 528—529. 542. 

anyagi állapota. 2. 3. 17. 25. 
111. 122. 127. 182. 183. 211. 242. 
281. 290. 291—292. 296. 302. 304. 
305. 314. 315. 353. 354. 359. 362. 
363. 375. 417. 420. 495. 569. 584. 
599. 

— családi állapota. 165—169. 
182. 305. 315. 407. 408. 419. 

— — — családi pörösködése. 25. 28. 
47. 51. 55. 64—65. 77. 94. 102. 
110. 122. 127. 147. 182. 183. 189. 
191. 193. 199. 201. 210. 240. 242. 
244. 247. 250. 286. 286. 290—296. 
298. 301. 307. 315. 317. 355. 359. 
375. 380. 404. 412. 551. 

— — verses művei : 
— — — Forgácsok (Epigrammok). 486. 

: A hit szava. 112. 277. 594. 
617. 

: Intés. 112. 594. 617. 
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Kazinczy Ferencz : Myrtil az első kakuk-
szóra. 112. 594. 

: Vajda-Hunyad. 44. 47. 49. 
455. 

—•: Pindarosz olympiai VI. éneke. 
486. 633. 

— — — : Cserey Farkashoz. 56. 72. 
—- — — : Vida Lászlóhoz. 72. 
— : Wesselényi Miklóshoz. 272. 

306. 439. 441. 616. 
— — eredeti prózai művei: 

: A nyelvek eredetéről. 265. 
269. 270. 331. 342. 416. 442. 616. 
621. . . . . 

: Bibliai Történetek. 516. 526. 
530. 554. 576. 634. 

— — — : Erdélyi Levelek. 1. 5. 17. 
18. 21. 25. 27. 42. 44. 49. 65. 68. 
78. 112. 124. 127. 153. 159. 204. 
219. 220. 223. 224. 226. 227. 236. 
238. 242. 264. 274. 280. 285.- 288. 
309. 310. 316. 323. 361. 373. 377. 
391. 412. 417. 419. 421. 425. 439. 
478. 481. 580. 583. 

•— — — Hírlapi czikkek: Csokonai 
mellszobra. 139. 599. 600. — Lónyay 
Gáborról. 160. 244. 600. 601, — Kazin
czy Dénesről. 161. 201. 599. — Karner 
Lászlóról. 183. 246. 607. — Hébe és 
Aurora IV. és V. évfolyamáról. 275. 285. 
321. 486, 581. 632. 637. 638. — Teleki 
József gr. megválasztásáról. 153.601. — 
Goró Lajos művéről. 602. — Kis.János, 
Kaszner ándrás és Horváth László ha
láláról. 619. — Majláth költeményeiről. 
321. 621. — Az elisióról. 474. 632. — 
Gr. Wesselényi Ferencz védelme. 637. 
— I. Leopold szerencsés epigramma-
tista. 637. — Szilassy József beiktatá
sáról. 342.353. 616. 622. — Az 1825-
diki őszről (?). 447. 629. 

— — —: Mária Terézia életrajza. 56. 
72. 86. 

— : Szirmay Antal élete. 354. 
356. 358. 360. 364. 393. 397. 505. 623. 

— : Szirmay-ház nemzedékrendje 
s története. 360. 623. 

Kazinczy Ferencz : Ürményi József élet
rajza. 637. 

•: Viczay József életrajza. 240. 
249. 256. 269. 270. 614. 

— — — : Zrínyi Miklós életrajza. 48. 
113. 126. 181. 202. 216. 221. 247. 
277. 297. 299. 322. 594. 622. 

gyűjteménye : Debreczeni Hagio-
graphusok. 219. 233. 234. 609: 

A Magyar Régiségek és Ritka
ságok II. köt. 479. 

— — fordításai: 
. — : Cicero-ford. 31. 47. 124. 

127. 152. 153. 191. 193. 197. 200. 
202. 204. 211. 238. 501. .580. .598. 

— : Gessner idylljei. 440. 
— : Horatius epistolája. 8—11. 

112. 329. 591. 594. 
— Lessing: Emília Galotti, Miss 

Sara Sampson, Minna von Barnhelm. 
440. 

— — — Majláth : Regék és mesék. 
320—321. 324. 330. 360. 377. 583. 
587/ . , 

—, - Marmontel regéi. 440. 
— — — Montesquieu beszéde. 25.6. 

614. 616. 
— — — : Osszián énekei. 440. 

: Sallustius-fordítás. 5. 17. 
27. 28. 31. 54. 124. 127. 133. 135. 
147. 152. 153. 159. 163. 181. 184. 
202. 204. 223. 238. 260. 315. 325. 
346. 348. 373. 377. 413. 417. 425. 
438. 440. 456. 478. 481. 579. 

— : Előszó a Sallustius-fordítás-
hoz. 12. 16. 17. 22. 31—38. 39. 47. 
60. 66. 71. 73. 78. 86. 90. 102. 112. 
121. 123. 125. 128. 132. 135. 136. 
152. 162. 178. 202. .204. 224. 239. 
315. 325. 330. 347. 425. 438. 592. 
598. 

. Shakspere: Hamlet. 161. 181. 
601. 

Sterne: Yorick. 163. 181. 
184. 286. 288. 

—. — — Vergilius : Orpheus és Eury-
dice. 141. 
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Kazinczy Ferenez : Wieland értekezése. 
356. 362. 478. 579. 623. 

Kazinczy F-né gr. Török Zsófia. 24. 
182. 186. 208. 220. 227. 288. 289. 
291. 297. 299. 315. 440. 464. 466. 
526. 553. 

Kazinczy Ferenez gyermekei: 
: Antonin. 56. 183. 231. 291. 

335. 420. 496. 
: Bálint. 163. 183. 259. 553. 
: Emil. 183. 186. 231. 259. 

291. 335. 347. 407. 408. 409. 420. 
456. 496. 

: Eugénia. 15. 17. 21. 25. 26. 
68. 76. 102. 123. 146. 148. 155. 
183. 189. 221. 250. 259. 262. 272. 
273. 282. 289. 292. 304. 316. 350. 
364. 429. 496. 524. 

: Iphigenia. 183. 
: Lajos. 55. 183. 304. 526. 

530. 553.. 
: Thalia. 25. 183. 273. 282. 

292. 293. 305. 496. 524. 
Kazinczy Gábor. 587. 
Kazinczy Gusztáv. 522. 634. 
Kazinczy Honória. 183. 246. 
Kazinczy István. 183. 219. 246. 
Kazinczy József. 3. 138. 165. 274. 281. 

292. 345. 397. 490. 495. 584. 
Kazinczy József (ifj —). 228. 243. 273. 

274. 276. 281. 282. 292. 321. 324. 
329. 345. 397. 459. 462. 490. 523. 
549. 

Kazinczy Józsefné Bossányi Zsuzsanna. 
1 6 6 - 1 6 7 . 

Kazinczy Juliánná Dercsényi Jánosné. 
138. 158. 165. 281. 292. 585. . 

Kazinczy Klára Kraynik Józsefné. 138. 
148. 167. 263. 281. 290. 304. 429. 
495. 

Kazinczy László. 165. 
Kazinczy Miklós. 138. 164. 281. 292. 

511. 521. 624. 634. . 
Kazinczy Oszkár. 634. 
Kazinczy Péter (K. Ferenez őse). 247. 

511. 522. 
Kazinczy Sándor. 511. 522. 634. 

Kazinczy Titus. 511. 634. 
Kazinczy Viktor. 459. 462. 511. 523. 

634. . . . 
Kazinczy Zsuzsanna Péchy Sándorné. 

138. 165. 281. 
Káldi János. 419. 626. 
Kállay Gáborné. 250. 259. 263. 273. 

613. 
Károly (X. —) fr. kir. 273. 
Károlyi György gr. 448. 451—453. 467. 

630. 
Károlyi István gr. 448. 
Károlyi Lajos gr-né. 583. 
Kecskeméthy János. 411. 626. 
Keglevich János gr. .548. 6 3 7 * 
Kellemkecs. 185. 204. 
Kemény Farkas gr. 335. 
Kemény Miklós gr. 31Q. 335. 428. 514. 

628. 
Kemény Sámuel gr. 310. 428. 628. 636. 
Kenderessy Mihály. 125. 150. 310. 

596.* 
Kerchelich. 220. 
Kereskényi. 400. 
Kéry. 422. 
Kézy Mózes. 153. 154. 156. 160. 222. 

359. 600. 
Kis Imre. 161. 
Kis János. 7. 53. 79. 93. 201. 296. 

820. 321. 329. 364. 418. 422. 523. 
553. 565. 576. 587. 623. 626. 

— — — : A tél; — Julis; — Hogy 
kell szabad lenni. 79. 202. 297. 592. 
608. 

: Éjszaka. 557. 635. 
: Névnapomhoz. 635. 

— — : Kazinczy Ferenez házasságára. 
463. 

: Az irók jussairól. .419. 626. 
637. 

— — : Juvenalis satirái ford. 492. 567. 
621. 

: Tibullus-ford. 329. 592. 
: Klio. 567. 638. 

— — iskolai könyvei. 577. 
— — : Emlékezései. 587. 

: Hebe bírálata. 616. 637. 
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Kis János (Kis J. fia). 322. 329. 566. 
Kis János ügyvéd. 313. 619. 
Kiss Károly. 392. 625. 
Kis Lajos (Kis J. fia). 329. 578. 
Kiss Sámuel. 185. 607.* 
Kiss Sámuel (más). 458. 480. 
Kisfaludy Károly. 3. 19. 70. 120. 141. 

1.70. 190. 204. 391. 392. 412. 413. 
438. 455. 485. 493. 595. 597. 628. 

•: Viszontlátás. 15. 587. 
— — prózai elbeszélései. 392. 

: « Volna szárnyam* . . . 523. 529. 
531. 625. 635. 

— — : A fejér köpönyeg. 625. 
: Auróra. 19. 21. 98. 277. 280. 

392. 426. 464. 485. 529. 
Kisfaludy Sándor. 131. 170. 413. 415. 

438. 441. 454. 464. 597. 628. 
— — : Gyula szerelme. 170. 392. 413. 

427. 625. 
: Játékszín. 492. 633. 

Klauzál Imre. 48. 69. 113. 229. 280. 
590. 611. 

Klingenstein. 24. 250. 
Klobusiczky Gergely 538. 636. 
Klobusiczky József. 371. 446. 532. 538. 

539. 629. 635. 636. 
Klobusiczky József (ifj. —). 535. 636. 
Kobáry Ferenez bg. 320, 538. 620. 
Kolosváry (Sándor ?). 550. . 
Kolosy Ignácz. 361. 583. 
Komáromy Gábor. 261. 616. 
Kondé József Benedek (Pókateleki —). 

127. 597* 
Kopácsy József. 416. 626. 
Kordos. 290. 
Kornis István. 292. 304. 500. 
Komis Mihály gr. 69. 126. 132. 245. 

268. 514. 545. 634. 636. 
Korondi József. 484. 510. 632. 
Kossuth János. 631. 
Kossuth László. 191. 199. 210. 
Kossuth Simon. 52. 
Kosztán. 515. 
Kotzebue. 314. 464. 
— életrajza. 314. 620. 
Kovachich Márton György. 234. 264. 

Kovacsóczy Mihály. 19. 44. 58. 85. 9 1 , 
92. 185. 190. 202. 204. 265. 413.. 
438. 459. 485. 502. 523. 581. 606.. 
635. 

: Aspasia. 19. 30. 92. 131. 180.. 
185. 202. 204. 207. 322. 426. 593. 
606. 627. 

: Szondy György. 485. 502. 632.. 
: Dugovies Titusz. 503. 

Kovács Antal. 189. 608. 
Kovács Mihály dr. 135. 
Kovács Tamás. 609. 
Kozma Miklós. 421. 459. 523. 548. 
Köffinger dr. 280. 
Kölcsey Ferenez. 131. 141. 169. 170.. 

426. 500. 603. 
: Panasz. 492. 633. 

Körmöczi János. 563. 638* 
Kó'rösi Csorna Sándor. 597. 
Kövy Sándor. 410. 596. 
Krafft Péter. 48. 216. 218. 221. 224. 

231. 245. 247. 254. 260. 272. 274. 
318. 349. 590. 611. 

levele b. Szvetics Jakabhoz. 224. 
610. 

Kraynik Amália. 281. 
Kraynik Imre. 273. 281. 429. 
Kraynik József. 350. 
Kreutzinger festő. 300. 
Kricska. 446. 
Kriebel János. 314. 510. 634 
Kubínyi Ferenez. 347. 348. 
Kuhnhardt: Sallustius. 162. 
Kulcsár István. 136. 143. 162. 190. 208. 

213. 236. 248. 253. 257. 319. 327. 
392. 413. 426. 438. 464. 465. 613. 
625. 

Laczkó 519. 
Lajcsák Ferenez. 139. 175. 
Landerer. 426. 
Lassú István. 41. 426. 588* 
Lánczy József. 446. 629. 
Lányi József. 387. 
Lázár László gr. 353. 622. 
Le Brun: Sallustius-ford. 35. 
Lemaire: Sallustius-kiadása. 69. 
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Lessing. 526. 
Leszkai. 405. 
Lipsius Justus : Tacitus. 42. 365. 
Lipszky János térképe. 325. 621. 
Livius. 33. 53. 
Longhi. 36. 152. 162. 
Lónyay koronaőr (?). 28. 588.* 
Lónyay Gábor. 43. 74—76. 78. 90. 100. 

101. 104—109. 140. 146. 149. 150. 
153. 157. 159—160. 174. 244. 385. 
405. 446. 600. . 

Lónyay Gábor (az előbbinek fia). 157. 
601. 

Lónyay János (L. Gábor veje). 150. 403. 
405. 406. 

Lónyay János (L. Gábor fia). 151. 157. 
160. 601. 

Lónyay László. 76. 
Lónyay Piroska. 258. 615. 
Lucanus. 235. 
Luctus Pannóniáé. 99. 594. 
Ludvigh. 567. 
Luther Márton. 73. 264. 

Madarassy Ferenez. 595. 
Madarász Gedeon. 590. 
Magda Pál. 419. 480. 627. 
Magyar Kurír. 172. 176. 618* 
Majláth Antal gr. 320. 325. 
Majláth György. 309. 313. 364. 599. 
Majláth György (ifj. —). 508. 509. 549. 

574. 
Majláth János gr. 12. 14. 15. 96. 154. 

237. 306. 320. 324. 330. 413. 
: A sóbányák. 12. 587. 

— - : A bosszuló kard. 15. 324. 587. 
: Gedichte. 306. 321. 331. 619. 
: Magyarische Sagen und Mar-

chen. 96. 306. 320. 324. 330. 360. 
377. 587. 619. 

Majláth József gr. 219. 325. 61£. 621. 
Major József. 222. 500. 527. 530. 554. 

633. 635. 
Majoros Márton. 26. 111. 156. 192. 209. 

314. 354. 356. 357. 358. 359. 362. 
582. 

Makay Antal. 626. 

Makó István. 407. 410. 456. 
Malonyay János b. 21. 261. 
Maratti Károly. 298. 6 1 8 * 
Marczibányi János. 507. 634. 
Marczibányi-gyüjtemény. 164. 
Martinuzzi György. 377. 

— — arczképe. 92. 163. 176. 
Matkovics Pál. 14. 587.* 
Matolay Gábor. 261. 361. 368. 369. 380.. 

381. 385. 389. 615.* 616. 
Matthisson. 170. 
Matyasovszkyné. 387. 
Mayer (Jakab ?). 172. 
Máglya. 644. 
Málé. 311. 
Mária Terézia. 564. 

— — arczképe. 256. 
Máriássy István. 444. 445. 550. 
Márkus Ignácz. 48. 222. 245. 248. 320. 

620. 
Márton István: Mor. Katechismus. 144. 
Marton József. 161. 
Mártonffi József. 56. 
Mátyás kir. arczképe. 92. 163. 176. 189.. 

219. 237. 244. 268. 
Mecséryné. 165. 
Medgyaszay nagykereskedő. 49. 
Mednyánszky Alajos b. 237. 446. 560. 

571. 
Membranaceus codex: Sallustius. 41. 42.. 

70. 117. 120. 124. 175. 341. 588. 
Mendelsohn. 526. 
Mengs: Mária. 298. 300. 
Merdulyka. 195. 
Metternich Kelemen hg. 538. 
Middleton C. 197. 608. 
Miguel (Don —). 421. 
Mikes Kelemen. 184. 
Miklós (I. —) czár. 610. 
Mikos Ferenez. 490. 633. 
Mikos László. 490. 633. 
Miklóssy. 318. 
Miller Jakab Ferdinánd. 227. 611. 
Miller János. 36. 182. 606.* 
Milotay József. 59. 591.* 
Miske József b. 93. 593.* 
Miskolczy István. 406. 624. 
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Mollewaut: Sallustius-ford. 35. 
Molnár Borbála. 154 177. 
Molnos Dávid. 560. 573. 638.* 
Mondolat. 207. 463. 465. 
Mongault: Cicero. 200. 608. 
Montesquieu. 395. 399. 

L. Kazinczy F. fordításai között is. 
Morghen. 36. 152. 162. 
Mosóczy István. 265. 
Müller. 36. 152. 162. 

Nagy Gábor. 599. 
Nagy Iván. 601. 634. 
Nagy László (Perecsenyi —). 299. 531. 

546. 581. 
Nagy Pál (Felsó'büki —). 437. 444. 445. 

447. 450. 452. 468. 483. 491. 507. 
513. 519. 549. 550. 566. 574 630. 

Nagy Sámuel. 311. 
Napóleon. 64. 276. 
Napóleon (ifj. —). 437. 
Nádasdy Tamás gr. 338. 
Nádaskay Lajos. 60. 
Nemes Ádám gr. 125. 597. 
Nemes János gr. 514. 634. 
Neuffert: Sallustius-ford. 30. 
Neuwiedi hg. 93. 
Nékelész. 312. 
Németh János. 6. 39. 289. 303, 316. 

500. 546. 586.* 
Németszeghy István. 445. 507. 548. 

550. 629. 
Névery Elek. 320. 620. 
Niemeyer Ágost Hermán. 577. 638. 
Nopcsa Elek b. 94. 461. 487. 488. 568. 

580. 583. 
Nóvák. 134. 
Nyelvújítás. 45. 71. 85. 91. 118. 128. 

133—134 140. 147. 162. 180—181. 
184. 185. 187. 190. 197. 202. 207. 
214. 224 236. 238. 271. 274. 287. 
392. 417. 419. 439. 456. 464. 481. 
486. 571. 579. 604. 608. 609. 626. 

Nyeviczky József. 361. , 
Nyitray Mátyás. 69. 175. 341. 591. 
Nyomárkay József. 7. 26. 221. 140. 

303. 306. 389. 

Nyomárkay József felesége Diószeghy 
Zsófia. 6. 

Obenaus József. 612. 
Oberthür Ferencz. 72. 87. 115. 
Ocskay Antal. 128. 418. 598. 
Ocsovszky Pál. 98. 593. 
Okén Lörincz. 473. 632. 
Oláh Miklós névaláírása. 211. 
Olsavszky János. 156. 601. 
Orczy Lörincz b. 402. 451. 
Orczy Lörincz b. hevesvárm. adminis

trator. 402. 
Országgyűlés (1825—27-iki —). 244. 

260. 268. 272. 309. 320. 336. 351. 
366. 378. 382. 389. 396. 404.414. 
417. 421. 430—437. 442. 444. 447— 
452. 459. 468—471. 472. 476. 484. 
498. 506. 508. 514—516. 5 1 8 - 5 2 1 . 
532. 535. 538. 540. 544—545. 547— 
550. 558—560. 620. 628. 

Ortelius. 217. 

Vaczház. 129. 159. 598. 
Palóczy László. 370. 381. 
Papp (József?). 20. 317. 620. 
Parcsetich József. 549. 637. 
Pataky Sámuel orvos. 596. 
Patay János. 480. 
Pauer. 207. 
Paziazi Mihály. 120. 186. 190. 595.* 
Pálffy Ferencz gr. (id. —). 630. 
Pálffy Fidél gr. 508. 634. 
Pálffy József. 368. 
Pálffy Sámuel: Zomilla. 426. 627.* 
Pánczél Dániel. 282. 303. 317. 360. 

582. 618. 
Pápay Sámuel. 20. 135. 138. 140. 153. 

415. 441. 464. 474. 632. 
Pásztvay. 2. 3. 5. 
Pázmánv Péter életrajza. 531. 546, 581. 

633. 
Perczel Sándor. 474. 493. 
Perényi Zsigmond b. 203. 205. 403. 

405. 442. 444. 445. 507. 518. 549. 
550. 575. 608* 629. 

Petavius. 517. 635. 
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Petrovich Basil. 549. 637. 
Péchy Imre. 146. 538. 545. 550. 56a 

583. 600. , 
Péchy János. 203. 205. 387. 609. 616. 
Péchy József. 209. 
Péchy Tamás. 512. 
Péterffy. 175. 243. 480. 530. 
Piron Etek. 359. 623, 
Pitt. 471. 
Platthy Mihály. 449. 
Pogány László. 285. 286. 293. 310. 

311. 313. 487. 633. 
Pólya Ferenez. 569. 
Pósa Gábor. 361. 
Pósa Istvánná. 462. 
Pottier : Sallustius-kiadása. 30. 47. 
Powolny építőmester. 146. 
Pray György. 377. 
Prónay Iphigenia b-nő. 489. 
Prónay László b. 151. 594. 
Prónay Prisca Tullia Lónyay Gáborné. 

151. 
Prónay Sándor b. 489. 
Prónay Simon b. 489. 
Prónay Simon b-né Hirgeist Anna. 487. 

489. 492. 
Puky István. 156. 371. 
Pyber Benfidek (Györkényi). 127. 597.* 
Pyrker L á s i o művei. 546. 

JRadvánszky Antal. 575. 
Radzivil hg. 193. 
Ragályi Ábrahám. 381. 
Ragályi István. 371. 
Ragályi József. 111. 405. 594. 623. 
Ragályi Tamás. 403. 406. 445. 491. 

492. 550. 624. 629. 
Rahl Károly Henrik. 48. 113. 225. 255. 

590.* 
Ransanus. 365. 
Rasztokay. 314. 
Ráday Gedeon gr. (id. —) . 131. 141. 
Ráday Gedeon gr. (R. Pál fia). 142. 599. 
Ráday Pál gr. 142. 
Rájnis József. 37. 131. 141. 493. 
Rákóczi. Ferenez (II. —) 194. 
Rény. 466. 610. 613. 617* 632. 

Révai Miklós. 37. 71. 92. 236. 265. 378. 
454. 493. 

Révay. János b. 612. 
Révész Imre. 630. 
Rhédey Ferenez. 406. 
Rhédey Gedeonná Ragályi Klára. 405. 
Rhédey János gr. 636. 
Rhédey József. 405. 545. 
Rhédey Lajos gr. 146. 158. 371. 403. 

404. 545. 600. 623. . 
Rhédey László,. 405. 
Richter. 92. 
Roggendorf Alajos. 175. 
Roggendorf Vilmos. 175. 
Rombauer János. 297. 300. 618* 
Rousseau (de — justification). 365. 
Rösler. 43. 589. 
Ruaeus Károly. 184. 202. 204. 224. 

324. 438. .607. , 
Rudnay Sándor hg. prímás. 21. 128. 

335. 539. 540. 546. 609. 
Rumpf gr-nő. 306. 
Rumy Károly György. 210. 253. 419. 

438. 479. 614. 
Ruprecht Theophilus. 42. 588* 
Ruszék József. 438. 454. 

Sallustius. 16. 31—38. 41, 42. 53. 54. 
99. 341. 426. 588. 
L. a Kazinczy F. fordításai közt is. 

Sandmann Theophil. 94. 
Sághy Sándor: Verseghy F. élete és 

maradványai. 392.. 465. 492. 625. 
Sámboki János. 42. 589.* , 
Sándor (I. —) czár. 121. 122. 297. 300. 

468. 483. 49.8. 510. 
Sándor Lipót fgh. nádor. 366. 367. 374. 
Sárközy István. 301. 326. 342. 418. 422. 

arczképe. 328. 
Sárosy Andrásné. 165. 
Sárvári Pál. 144. 145. . 
Scaliger. 33. : . 
Schade. 22.27.30.44.69. 79.113.125.126. 
Schaumburg. 190. 280. 
Schedius Lajos. 474. 
Scheffer: A haldokló sz. Gzeczília. 258. 

615. 
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Schiller levelei Dalberghez. 190. 608. 
Schiller: Das Bild zu Sais. 552. 
— : Ritter Toggenburg. 502. 633. 
Schlözer Ágost. 235. 613. 
Schlüter: Sallustius-ford. 28. 35. 
Schmiedegg (János v. Tmás?). 20. 587. 
Schmiedegg Ferencz gr. 108. 261. 364 

389. 395. 400. 406. 423. 445. 521. 
545. 550. 629. 

Schrammel. 302. 
Schrenkh: Icones Ambr. 217. 248. 
Schwartner Márton. 228. 377. 
Schwarz János Mihály. 269. 616. 
Schwarzenberg hg. 425. 
Schweiger András. 130. 598. 
Schweitzer Jacob: Zeitgedichte. 365. 
Sebestyén Gábor. 603. 
Sebestyén István. 50. 173. 603. 
Seiler Frigyes György. 587. 
Sennyey Károly b. 313. 
Sihulszky Frigyes. 269. 616. 
Simó Ferencz. 48. 71. 280. 318. 
Sinay Miklós. 99. 233. 593. 
Skerlecz József. 20. 687. 
'Sombory Imre. 387. 406. 510. 515. 624. 
'Sombory József. 596. 
Sommaruga Ferencz. 612. 
Somogyi Gedeon. 454. 465. 
Somosy János. 120. 154. 516. 527. 530. 

554. 

Somssich Pongrácz. 445. 538. 545. 629. 
Sonnenfels. 395. 399. 
Soós György. 362. 
Soós János. 137. 163. 389. 
Soós Jánosné Balogh Mária. 281. 
Soós Pál. 281. 369. 389. 422. 
Sophokles művei. 86. 592. 
Spalding János Joachim. 565. 
Spohn Frigyes Ágost. 342. 
Splényi Ignácz b. 370. 
Stenzel ügyvéd. 422. 
Stolberg Ker. gr.: Sophokles-ford. 86. 

592. 
Strausz Antal. 318. 
Streibig. 116. 
Stunder János Jakab. 300. 
Szabó (nemesítésért folyamodik). 402. 

Szabó János. 538. 
Szabó Károly. 547. 
Szabó Károly történetíró. 593. 594. 
Szabó Sámuel (Abrudbányai —). 564. 
Szabón János. 409. 456. 626.* 
Szakállos Cal. József. 369. 623. 
Szathmáry Mihály. 243. 321. 324. 344. 
Szathmáry Paksi József. 153. 156. 160. 

368. 600. 
Szántó János. 414. 
Szeder Fábián. 71. 135. 308. 378. 417. 

443. 477. 529. 
Szegedy Ferencz. 20. 539. 545. 5 8 7 * 
Szellemgyümölcs. 185. 204. 
Szemere István. 260. 313. 315. 361. 

369. 373. 384. 387. 389. 395. 396. 
399. 400. 403. 406. 421. 423. 459. 
508. 631. 

Szemere János. 462. 
Szemere Pál. 70. 140. 141. 144. 162. 

169. 170. 180. 223. 287. 425. 426. 
438. 454. 464. 600. 633. 

: Echó. 239. 613. 
— — folyóirata: Élet és Literatura. 

500. 633. 
Szemere Péter. 394. 
Szentgyörgyi Gellért: Sallustius-ford. 

159. 588. 
Szentgyörgyi (János ?). 568. 583. 
Szentgyörgyi József. 161. 601. 
Szentiványi Ferencz. 387. 
Szentkereszti Zsigmond. 5. 586.* 
Szentkirályi László. 143. 600. 
Szentléleky (Pál ?). 290. 
Szentmiklóssy Alajos. 594. 610. 
Szenvey elbeszélése. 393. 625. 
Szepessy Ignácz b. 182. 189. 207. 396. 

444. 606. 
Szerencsy István. 443. 445. 521. 539. 

545. 575. 628. 
Szerencsy Józsefnó Radvánszky Teréz, 

52. 77. 91. 102. 110. 122. 263. 593. 
Szerviczky György. 134. 
Széchenyi Ferencz gr. 450. 630. 
Széchenyi István gr. 447. 450. 451—453. 

467. 487. 539. 545. 630. 
Széchenyi Lajos gr-né. 583. 
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Széchenyi-könyvtár catalogusa. 227. 
Széchy Károly. 594. 
Szikszai Benjámin. 173. 207. 

műve az unióról. 173. 207. 239. 
6 0 3 * 

Szilassy József. 273. 313. 315. 317. 321. 
342. 346. 353. 356. 368. 373. 584. 
613. 

Szilassy József (ifj. —). 343. 
Szilágyi Ferenez. 593. 
Szilágyi István. 630. 
Szinyei Gerzson. 626. 
Szinnyei József. 586. 588. 591. 592. 

593. 596. 601. 602. 608. 620. 637. 
Színyey József. 305. 
Színyey László. 445. 575. 624. 629. 
Szirmai Kalós Bertalan. 193. 209. 
Szirmay Antal. 360. 361. 505. 623. 

L. Kazinczy F. eredeti művei között is. 
Szirmay Antal (ifj. —). 389. 
Szirmay Ádám. 111. 313. 360. 361. 

594. 
Szirmay János. 360. 
Szirmay József. 389. 397. 
Szirmay László. 360. 
Szirmay Mihály. 360. 
Szirmay Tamás gr. 197. 389. 526. 608. 
Szirmay Tamás Antal. 360. 
Szirmay Zsigmondné. 313. 
Szombathy János. 586. 
Szögyény Ferenez. 315. 361. 373. 389. 

399. 462. 508. 
Szögyény Zsigmond. 304. 317. 445. 491. 

508—509. 513. 538. 619.* 
Sztankó. 508. 
Sztánkovics János. 206. 609. 
Sztáray Albert gr. 191. 199. 250. 620. 
Sztáray Vincze gr. 156. 
Sztrokay Antal. 477. 
Szulyovszky Menyhért. 148. 165. 384. 

600.-
Szűcs ágens. 538. 
Szűcs Dániel. 193. 209. 
Szvetics Jakab b. 224. 254. 610. 

Tacitus. 14. 16. 32. 33. 53. 
Tahy Mihály. 69. 591, 

Takács Gáspár. 630. 
Takács József. 86. 464. 465. 474. 632. 
Takács József (ifj. —). 196. 214. 
Takács Judit (Dukai —). 19. 
— — : Bózsabokromhoz. 171. 

: A hazához. 587. 
— — : Az én magányom. 587. 
Tansics Ignácz. 620.* 
Tartler János. 352. 622.* 
Tatay János. 65. 
Taucher Ágost. 136. 599. 
Teleki-család nemzedékrendje. 283. 
Teleki Ádám gr. 593. 
Teleki Ferenez gr. 102. 189. 268. 321. 

331. 353. 383. 593. 621. 622. 
• : A víz becse. 102. 594. 
Teleki János gr. 636. 
Teleki József gr. 2. 97. 140. 153. 156. 

164. 176. 219. 236. 274. 283. 286. 
288. 302. 309. 316. 361. 366. 367. 
369. 370. 375. 420. 461. 571. 579. 
601. 

Teleki József gr. koronaőr. 97. 597. 
Teleki József gr. (f 1817.) 97. 593. 
Teleki László gr. arczképe. 190. 
Teleki Mihály gr. 283. 514. 634. 
Teleki Sámuel gr. 86. 219. 244. 369. 

életrajza. 98. 593. 
Teslér László. 89. 493. 592. 
Thaisz András. 41. 85. 162. 180. 185. 

190. 417. 579. 590. 595. 607. 
Thewrewk József (Ponori —). 163. 220. 

227. 242. 264. 274. 282. 309. 310. 
373. 459. 523. 616. 

: A khariszok. 228. 611. 
Thoroczkay Pál gr. 514. 634. 
Thököly Imre pecsétje. 99. 175. 
Thukydides. 39. 235. 
Thyvon: Sallustius-ford. 28. 34. 
Tihanyi Ferenez. 317. 620.* 
Tisza Lajos. 146. 600. 
Tizian. 298. 
Toldy Ferenez. 43. 45. 56. 58. 80. 85. 

91. 120. 187. 190. 203. 214. 265. 
323. 

— — : Schiller : Haramiák-ford. 43. 45. 
71 . 85. 91. 180. 589.* 
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Tomsics. 262. 
Toppeltinus. 264. 616. 
Tököly György. 425. 
Tököly Péter. 575. 638. 
Török József gr. (Kazinczyné nagy-

atyja). 194. 198. 608. 
Török József gr. (Kazinczy F. sógora). 

24. 28. 47. 52. 64—65. 70. 77. 95. 
102. 110. 122. 160. 175. 182.191. 199. 
203. 210.242. 250. 286. 293—296. 298. 
301. 305. 358. 359. 363. 375. 404. 
440. 551. 

Török József gr-né Wécsey Mária. 111. 
122. 147. 193. 210. 359. 

Török József gr. (Kazinczy F-né nagy
bátyja) özvegye. 15. 551. 

Török Lajos gr. 301. 440. 
Török Lajos gr-né Roggendorf Aloyzia. 

301. 440. 
Török Mária gr-nó' D'Ellevaux Jánosné. 

288. 291. 496. 582. 
Trattner János Tamás. 43. 73. 79. 116. 

127. 279. 594.* 
Trattner Mátyás. 595. 
Trauttmansdorf hg. 593. 
Trenka Mihály. 497. 
Tretter György. 427. 627.* 
Tudományos Gyűjtemény. 346. 
Tumpacher József. 417. 441. 626. 
Turcsányi Sándor. 508. 634. 
Túri Pál. 290. 
Türkheim b. 281. 

Udvarnoky Lajos. 538. 
Uj Szellem. 180. 185. 187. 190. 204. 

207. 257. 604* 615. 
Ungvárnémeti Tóth László. 137. 
Unió (a ker. felekezetek közti —). 87. 

114. 173. 182. 207. 239. 603. 
Unitárius vallás keletkezése. 560—563. 
Usterus. 517. 635. 

Ürményi József. 304. 612. 619. 

Vajky György. 464. 630. 
Vájna Antal. 280. 318. 
Vandernath Vilmos gr. 626. 
Van-Dyck 300. 

Varjas (János ?) levele. 500. 
Vaszary Kolos. 630. 
Vay Ábrahám. 133. 156. 368. 370. 

381; 402. 403. 406. 443. 445. 447. 
450, 452 - 453. 459. 472. 487. 492. 
521. 538. 545. 548. 570. 574. 611. 
623. 624. 630. 

Vay József. 436. 450. 
Vay Miklós b. 142. 546. 
Vályi Nagy Ferencz. 88. 114. 121. 457.. 

494. 500. 596. 633. 
Vályi Nagy Ferencz (ifj. - ) . 126. 132. 

153. 596'. 
Vámossy Mihály. 407. 408. 626. 
Verbó'czy István. 377. 
Verri S. gr. 608. 
Verseghy Ferencz. 219. 236. 238. 274. 

325. 392. 413. 454. 464. 486. 492. 
543. 637. 
L. Sághy Sándor alatt is. 

Vékey Károly. 552. 637. 
Viczay József élete s arczképe. 

L. Kazinczy F. eredeti dolgozatai 
között. 

Virág Benedek. 7. 42. 454. 463. 592. 
596. 

: Horatius ódái és epistolái. 190. 
493. 597. 

Vitéz János. 381. 406. 417. 436. 442. 
444. 445. 550. 624. 

Vitkovics Mihály. 69. 86. 92. 116. 128. 
129. 130. 134. 135. 152. 153. 162. 
190. 224. 277. 308. 415. 425. 454. 
464. 

epigrammjai. 277. 617. 
Vizer János. 618. 
Volf György. 609. 
Voltaire. 38. 170. 343. 588. 
Voss J. H . : Homeros-ford. 36. 133. 
— — : Horatius-ford. 8. 
Vörösmarty Mihály. 44. 58. 88. 92. 170.. 

180. 186. 202. 391. 412. 438. 454— 
455. 463. 474. 492—494. 529. 530. 603. 
606. 635. 

: Salamon. 89. 493. 
: Zalán futása. 89. 170. 392. 

416. 425. 494. 606. 625.* 
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Vörösmarty Mihály: Zsigmond. 89—90. 
494 

: Cserhalom. 486. 494. 530. 625. 
635. 

: Csaba. 494. 
: Hűség Diadalma. 170. 494. 
: Kont. 170. 494. 

— — : Ypszilon háború. 493. . 
: Elbúsult deák. 494. 

— — : Tündérvölgy. 494. 

Wachsmann János. 353. 622. 
Warens (Mémoires de Madame de —). 

365. 
Warsow. 225. 
Wass gr. 427. 
Wass Sámuel gr-né. 533. 557. 635.* 
Wasse: Sallustius. 35. 
Weinmüllerné. 426. 
Weinzierl: Sallustius-ford. 133. 148. 
Wenckheim József. 43. 
Werancsics Antal. 99. 
Werfer Károly. 5. 17. 18. 22. 25. 27. 

30. 46. 60. 65. 68. 73. 78. 79. 90. 
112. 125. 126. 162. 190. 205. 287. 

Wesselényi Miklós b. 428. 436. 451. 
510. 570. 

Weszerle József. 175. 604. 
Wécsey Miklós b. septemvir. 440. 
Wécsey Miklós b. (ifj. —). 406. 
Wécsey Pál b. 261. 317. 361. 363. 

364. 368. 369. 374 380. 381. 383. 
389. 397. 398. 423. 615. 625. 

Wiegand. 30. 47. 65. 
Wieland : Cicero-ford. 53. 189. 191. 

197. 200. 202. 211. 257. 591. 
— : Horatius-ford. 8. 53. 
Woltmann: Sallustius-ford. 34. 35. 39. 
— : Tacitus-ford. 34. 

Wörterbuch der Buchdruckerey. 365. 
Wurda Károly. 206. 609. 
Wurm József. 138. 146. 173. 182. 207. 

214. 437. 
Wurzbach bibi. műve. 628. 

Zádor György. 18. 130. 139. 169. 180. 
391. 412. 424. 437. 453. 463. 473. 
485. 492. 529. 572. 

— — : Barátság és szerelem; — Kódo
lás ; — Sonett. 131. 

— — : Magyar irodalomtörténet. 131. 
140. 169. 

— — : A szabadsághoz. 171. 
Zádor Gyula. 438. 
Zelinka János. 353. 491. 622. 
Zeyk Miklós. 244. 267. 
Zichy Ferencz gr. 403. 406. 509. 510. 
Zichy Károly gr. 448. 470. 471. 482. 

490. 510. 513. 538. 545. 547. 
Zilay. 110. 
Zmeskál József. 445. 550. 629. 
Zoltvány Irén. 609. 626. 
Zrínyi Miklós (a szigeti hős). 245. 

arczképe. 48. 216. 218. 221. 225. 
231. 245. 247. 255. 272. 274. 319. 
328. 418. 421. 610. 

Zrínyi Miklós (a költő). 100. 184 
arczképe. 216. 218. 222. 245. 

248. 255. 272. 418. 610. 
: Siralmas Panasz. 100. 594. 

Zschokke Henrik. 270. 616. 
— —: Áhítatosság órái. 588. 
Zsiday Sándor. 98. 228. 243. 291. 344 

359. 371. 
Zsoldos János. 213. 609. 
Zsuki László. 562. 638.* 
Zúdor. 335. 



TARTALOMJEGYZÉK. 
Lap 

4279. Gr. Dessewffy József — Kazinczynak. A. Olysón, Január 1-ső 
napján, 1824 1 (586)• 

4280. Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. Január 4d. 1824 2 
4281. Cserey Miklós — Kazinczynak. Kolosváron Jan. 5én 824 3 (586) 
4282. Kazinczy _ Dulházy Mihálynak. 9. Január 1824 5 (586) 
4283. Kazinczy —• Nyomárkay Józsefnének. Széphalom Január. lOd. 

1824 6 
4284. Kazinczy — Kis Jánosnak. Széphalom, Január. 14d. 1824. ... 7 (587) 
4285. Gr. Majláth János — Kazinczynak. Wien, am 14-ten Január 824. 12 (587) 
4286. Kazinczy — Gr. Gyulay Karolinának. Széphalom Január 20d. 

1824 13 (587) 
4287. Kazinczy — Gr. Majláth Jánosnak. Den 21. Janner 1824. ... 15 (587) 
4288. Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. Január 22d. 1824 17 
4289. Kazinczy — Dulházy Mihálynak. 22. Január. 1824 18 
4290. Zádor György - Kazinczynak. Duka, 1824. jan. 26 18 (587) 
4291. Gr. Dessewffy József — Kazinczynak. Kassa, Jan. 27-ikén 1824. 21 (588) 
4292. Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. Széphalom, Január 28d. 

1824 23 
4293. Kazinczy — Nyomárkay Józsefnek. 30. Jan. 1824 26 
4294. Kazinczy — Dulházy Mihálynak. Széphalom Január. 30d. 1824. 27 
4295. Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. Febr. 9d. 1824 28 (588) 
4296. Kazinczy — Dulházy Mihálynak. Febr. 9d. 1824 29 
4297. Kazinczy — Gr. Dessewffy Aurélnak. Széphalom Febr. 9d. 1824. 31 (588) 
4298. Guzmics Izidor — Kazinczynak. Pannónia hegyén. Febr. 9. 

1824 39 (588) 
4299. Jankovich Miklós — Kazinczynak. Pest d. 10. Febr. 1824 41 (588) 
4300. Kazinczy — B. Bánffy Lászlónak. Széphalom Februárius l l d . 

1824 ... 42 
4301. Toldy Ferenez — Kazinczynak. Pest, febr. 14. 1824 43 (589) 
4302. Igaz Sámuel — Kazinczynak. 17/11. 24 44 
4303. Vörösmarty Mihály — Kazinczynak. Pest 18 Február. 1824.... 44 
4304. Kazinczy — Toldy Ferencznek. Szépbalom, Febr. 19. 1824.... 45 (590) 
4305. Kazinczy — Werfer Károlynak és Dulházy Mihálynak. 19. Febr. 46 
4306. Igaz Sámuel — Kazinczynak. 20/11. 24 47 (590) 

1 A zárjel közti szám az illető levél jegyzetének lapszáma. 
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4307. Igaz Sámuel — Kazinczynak. 24/11. 24 48 (590) 
4308. Gr. Gyulay Lajos — Kazinczynak. Bécs Febr. 24d. 824 48 
4309. Édes Gergely — Kazinczynak. Kup. 25 Febr. 1824 49 (590) 
4310. Kazinczy — Gr. Gyulay Karolinának. 26. Febr. 1824 51 (591) 
4311. Kazinczy — Guzmics Izidornak. Febr. 26d. 1824 54 
4312. Kazinczy — Toldy Ferencznek. Febr. 27. 1824 56 
4313. Kazinczy — Vörömarty Mihálynak. Széphalom, febr. 28d. 1824. 58 
4314. Édes Gergely — Kazinczynak. [K. és h. n.] 59 (591) 
4315. Dulházy Mihály és Gr. Dessewffy József — Kazinczynak. 

Kassa, Mártzius 3-ikán 1824 60 
4316. Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. Széphalom Martz. 4d. 

1824 63 
4317. Kazinczy — Dulházy Mihálynak. 4. Martz. 1824. 65 
4318. Gr. Dessewffy Aurél — Kazinczynak. Kassa, Márczius' 4d. 1824. 66 
4319. Kazinczy — Dulházy Mihálynak. Martz. 6d. 1824 68 
4320. Igaz Sámuel — Kazinczynak. 9/III. 24 69 (591) 
4321. Vitkovics Mihály — Kazinczynak. Pesten Marti 13án 1824. ... 69 (591) 
4322. Guzmics Izidor — Kazinczynak. Pannonhalmon 1824. Martz. 15. 70 (591) 
4323. Kazinczy — Dulházy Mihálynak. 17. Martz. 1824 73 
4324. Lónyay Gábor — Kazinczynak. Deregnyó' d. 18. Marty 1824. 74 
4325. Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. 22d. Mart. 1824 76 
4326. Kazinczy — Dulházy Mihálynak. 22. Mart. 1824 77 
4327. Kazinczy — Lónyay Gábornak. Széphalom d. 23tia Mártii, 1824. 78 
4328. Igaz Sámuel — Kazinczynak. 23/111. 24 79 (592) 
4329. Toldy Ferenez — Kazinczynak. Pest, Márczius 23. 1824 80 (592) 
4330. Kazinczy — Guzmics Izidornak. Széphalom Martz. 25d. 1824. 84 (592) 
4331. Vörösmarty Mihály — Kazinczynak. Pest 25 Mart. 1824 88 (592) 
4332. Kazinczy — Dulházy Mihálynak. 26d. Mart. 1824 90 (592) 
4333. Kazinczy — Toldy Ferencznek. Széphalom Mart. 26d. 1824.... 91 (593) 
4334. Cserey Farkas — Kazinczynak. Bécs 26dik Mart. 1824 93 (593) 
4335. Baykor József — Kazinczynak. Béts Martziusnak 26dikán 824. 94 
4336. Gr. Majláth János — Kazinczynak. Wien, am 31ten Marz 824. 96 
4337. Gr. Teleki József — Kazinczynak. [K. és h. n.] 97 (593) 
4338. Jankovich Miklós — Kazinczynak. Pest d. 5. April. 1824 98 (593) 
4339. Gr. Dessewffy József — Kazinczynak. Kassa, Április 6ikán 1824. 100 (594) 
4340. Kazinczy - Gr. Dessewffy Józsefnek. Apr. 9d. 1824 110 (594) 
4341. Kazinczy — Dulházy Mihálynak. April. 9d. 1824 112 
4342. Igaz Sámuel — Kazinczynak. Bécs, Apr. 9d. 1824 112 (594) 
4343. Guzmics Izidor — Kazinczynak. Pannonhalmon April. 18. 1824. 113 (594) 
4344. Kazinczy —• Gr. Dessewffy Aurélnak. Széphalom, April. 20d. 

1824 116 
L. a 4481. számú levelet. 

4345. Kazinczy — Toldy Ferencznek. Apr. 22d 120 (595) 
4346. Igaz Sámuel — Kazinczynak. Bécs, Apr. 20d. 1824 121 (596) 
4347. Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. Széphalom April. 28d. 

1824 121 

Kazinczy F. levelezése. XIX. 42 
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4348. Kazinczy — Guzmics Izidornak. Apr. 28d. 1824. 123 
4349. Kazinczy — Dulházy Mihálynak. Apr. 28d. 1824/ ... ... 125 
4350. Cserey Miklós — Kazinczynak. Kolosváron Apr. utolsó nap

ján 824 : 125 (596) 
4351. Igaz Sámuel — Kazinczynak. Apr. 30d. 1824 126 
4352. Kazinczy — Döme Károlynak. Széphalom Május 8d. 1824. ... 126 (597) 
4363. Guzmics Izidor — Kazinczynak. Pannon-halmon Maj. 14. 1824. 128 (598) 
4354. Guzmics Izidor — Kazinczynak. Pannonhalmán 1824. Maj. 

17kén : ... ... ... ... 130 (598) 
4355. Zádor György —. Kazinczynak. Duka, 1824. máj. 19 130 
4356. Igaz Sámuel — Kazinczynak. Május 21d. 1824 132 (598) 
4357. Döme Károly — Kazinczynak. Pozsony Május 23dikán 1824. 132 (598) 
4358. Vitkovics Mihály — Kazinczynak. Pesten Május 30án 1824. ... 134 
4359. Guzmics Izidor — Kazinczynak. Pannonhalmon Június 12-kén 

1824 ... 135 (5 99) 
4360. Jankovich Miklós — Kazinczynak. Pest d. 12. Juny 1824 136 (599) 
4361. Igaz Sámuel — Kazinczynak. Bécs, Jún. 18d. 1824 137 
4362. Kazinczy — Guzmics Izidornak. Jun. 30d. 1824 138 (599) 
4363. Kazinczy, — Zádor Györgynek. Széphalom, 1824. jun. 30 139 
4364. Kazinczy — Gr. Ráday Pálnak. [K. és h. n.] 142 (599) 
4365. Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. Széphalom Júl. elsőjén 

1824 144 (600) 
4366. Kazinczy — Döme Károlynak. Széphalom Júl. 3d. 1824 147 (600) 
4367. Gr. Dessewffy. József — Kazinczynak. Kassa Júl. 7ikén 1824. 148 (600) 
4368. Kazinczy — Cserey Miklósnak. Júl. 8d. 1824 150 
4369. Kazinczy — Vitkovics Mihálynak, Szemere Pálnak és Helmeczy 

Mihálynak. Széphalom Júl. 8d-. és 14d. 1824 152 (600) 
4370. Kazinczy — Édes Gergelynek. Széphalom, Jul. 8d. 1824 154 (601) 
4371. Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. Széphalom Júl. 14d. 1824. 155 (601) 
4372. Kazinczy — Guzmics Izidornak. Széphalom Július léd . 1824. 159 (601) 

^ 7 . 3 . Igaz Sámuel — Kazinczynak. Bécs, Júl. 16d. 1824....... 161 (601) 
4374. Döbrentei Gábor — Kazinczynak. Pest, Július 23d. 1824 162 (602) 
4375. Jankovich Miklós — Kazinczynak. Pest d. 24. July 1824 163 (603) 
4376. Kazinczy Ferencz — Kazinczy Miklósnak. Széphalom Júl. 25d. 

I82é. .. ... ... ... ; - , ... ... 164 
4377. Zádor György — Kazinczynak. Duka, 1824. jul. 30 169 (603) 
4378. Igaz Sámuel — Kazinczynak. 3/VI1I. 24 ...... 172 
4379. Guzmics Izidor — Kazinczynak. Pannonhalmon August. I ldikén 

1824 173 (603) 
4380. Jankovich Miklós — Kazinczynak. Pest 23dik Aug. 1824 175 (604) 
4381. Édes Gergely — Kazinczynak. Kuponn 25. Aug. 1824, 177 
4382. Kazinczy — Guzmics Izidornak. Kassán, August. 27d. 1824.... 179 (601) 
4383. Kazinczy Ferencz — Kazinczy Honoriának. Széphalom Augus-

tus 29d. 1824 í , 183 (607) 
{ 4384. Kazinczy — Döbrentei Gábornak. Széphalom 1824. August. 29d. 184 (607) 

4385. Kazinczy — Kiss Sámuelnek. Széphalom Aug. 29d. 1824 185 (607; 



Tartalomjegyzék. 659 

42* 

Lap 
4386. Paziazi Mihály — Kazinczynak. [K. és h. n.] 186 , 
4387. Cserey Miklós — Kazinczynak. [K. és h. n.] 188 (608) 
4388. Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek, Kassán, Sept. 4d. 1824. 189 
4389. Toldy Ferenez — Kazinczynak. Kassa, sept. 11. 1824. ... 190 (608) 
4390. Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. Eperjes Septemb. 12d. 

1824 ... 191 
4391. Kazinczy — Dulházy Mihálynak. Eperjes Septbr. 13d. 1824.... 192 
4392. Kazinczy — Gr. Gyulay Karolinának. Eperjes Septbr. 18d. 1824. 193 (608) 
4393. Kazinczy — Guzmics Izidornak. Eperjesen, 1824. Septemb, 18d. 195 (608) 
4394. Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. Eperjes, Septbr. 20d. 1824. 199 (608) 
4395. Kazinczy — Kis Jánosnak. Eperjes. Septemb. 23d. 1824 201 (608) 
4396. Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. Eperjes Septemb. 26d. 

1824 203 (608) 
4397. Kazinczy — Toldy Ferencznek. Eperjes, Septemb. 27d. 1824. 203 (609) 
4398. Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. Kassán. Sept. 29d. 1824. 205 
4399. Guzmics Izidor — Kazinczynak. [K. és h , n.] 206 (609) 
4400. Kazinczy — Dulházy Mihálynak. Octób. 2d. 1824 208 
4401. Kazinczy — Rumy Károly Györgynek. Széphalom den 3ten 

Octób. 1824 210 
4402. Guzmics Izidor — Kazinczynak. Pannonhalmán 1824. Octób. 

4kén. „ ...... ... 212 (609) 
4403. Igaz Sámuel — Kazinczynak. Bécs, Oct. 5d. 1824 215 (610) 
4404. Kazinczy — József nádornak. Széphalom Octób. lOd. 1824.... 216 (610) 
4405. Kazinczy — Gr. Beckers Józsefnek. Széphalom d. 10. Octob. 

1824 , 218 
4406. Kazinczy — Horvát Istvánnak. Széphalom Octób. lOd. 1824. 219 
4407. Kazinczy — Ponori Thewrewk Józsefnek. Széphalom, Octób. 

12d. 1824 ...... 220 (610) 
4408. Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. Octób. l l d . [1824.] 220 
4409. Kazinczy — Szemere Pálnak. Octób. 23d. 1824. ... , 223 
4410. Gr. Beckers József — Kazinczynak. Wien am 26. Octob. 1824. 224 (610) 
4411. Kazinczy — Horvát Istvánnak. Széphalom Octób. 30d. 1824. 226 (611) 
4412. Kazinczy — Ponori Thewrewk Józsefnek. , Széphalom Octób. 

30d. 1824 ... 227 (611) 
4413. Igaz Sámuel — Kazinczynak. 3/11. 24 228 (611)' 
4414. Ferenczy István — Kazinczynak. Novemb. ödik napján 1824. 229 (611) 
4415. Ferenczy József — Kazinczynak. Miskólcz Novemb. 8d. 1824. 230 (612) 
4416. Igaz Sámuel — Kazinczynak. Bécs, Nov. 9d. 1824 231 (612) 
4417. Horvát István _ Kazinczynak. Pesten November 12-dikén 1824 232 (613) 
4418. Guzmics Izidor — Kazinczynak. Nov. 30d. 1824 ... ... 237 (613) • 
4419. Kazinczy — Dulházy Mihálynak. 2. Xbr. 1824 240 
4420. Kazinczy — Nyomárkay Józsefnek. 2-a Xbr. [1824] 240 
4421. Kazinczy — Gr. Dessewffy Aurélnak. Széphalom, Decemb. 4d, 

1824. ... , 241 
4422. Kazinczy — Ponori Thewrewk Józsefnek. Széphalom Decemb. 

7d. 1824. ... ..' .. ... ... , *; 242 
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4423. Kazinczy - Cserey Miklósnak. Széphalom Decemb. l l d . 1824 243 (613) 
4424. Kazinczy Ferencz — Kazinczy Honoriának. Decemb. 13d. 1824 246 
4425. Kazinczy — Guzmics Izidornak, üjhely Decemb. 13d. 1824.... 246 (613) 
4426." Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. Decemb. 13d. 1824. ... 249 (613) 
4427. Gr. Dessewffy József — Kazinczynak. 1824. deczember 13. ... 250 (61*) 
4428. Gr. Dessewffy József — Kazinczynak. 1824. deczember 16. ... 252 
4429. Kazinczy — Rumy Károly Györgynek, den 17 Xber 1824 253 (61*) 
4430. Kazinczy — Krafft Péternek. Széphalom, bey Tokaj, d. 17t. 

Decemb. 1824 254 (614) 
4431. Kazinczy — Dulházy Mihálynak. Decemb. 17d. 1824 256 (614) 
4432. Kazinczy —• Gr. Gyulay Karolinának. Széphalom Decemb. 

20d. 1824 258 (615) 
4433. Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. Decemb. 20dikán [1824] 259 (615) 
4434. Kazinczy — Ponori Thewrewk Józsefnek. Széphalom Decemb. 

20d. 1*824 264 (616) 
4435. Kazinczy — Édes Albertnek. Széphalom, Decemb. 22dikén 1824 265 
4436. Gr. Dessewffy Aurél — Kazinczynak. Kassán, Dec. 22d. 1824. 266 
4437. Cserey Miklós — Kazinczynak. Kolosváron 26a Xbr. 1824 ... 267 
4438. Kazinczy — Dulházy Mihálynak. [K. és h. n.] 268 (616) 
4439. Gr. Dessewffy József — Kazinczynak. Kassa Január 3ikán 1825 269 (616) 
4440. Kazinczy — Kraynik Imrének. Széphalom, Január. 4d. 1825... 273 
4441. Kazinczy —Horvát Istvánnak. Széphalom, Január 4d. 1825.— 274 (616) 
4442. Kazinczy — Ferenczy Istvánnak. Széphalom, Jannárius 4d. 1825 275 (616) 
4443. Guzmics Izidor — Kazinczynak. Pannon halmán Január. 8d. 1825. 276 (617) 

/4444.^>öbrentei Gábor — Kazinczynak. Budán, Január. 12d. 1825... 279 (617) 
^4*457 Igaz Sámuel — Kazinczynak. 14/1. 25 280 
4446. Kazinczy Ferencz —• Kazinczy Klárának. Január. 16d. 1825 ... 281 
4447. Igaz Sámuel — Kazinczynak. 28/1. 25 282 (618) 
4448. Kazinczy Ferencz — Kazinczy Andrásnak. Széphalom Januá-

riusban 1825 '. 282 
4449. Gr. Teleki József — Kazinczynak. [K. és h. n.] 283 
4450. Ferenczy István — Kazinczynak. Budán Februárius lső nap

ján 1825 284 
4451. Igaz Sámuel — Kazinczynak. 8/11. 25 285 
4452. Kazinczy — Gr. Gyulay Karolinának. Eperjes 12. Febr. 1825. 285 
1453, Kazinczy — Döbrentei Gábornak. Széphalom Febr. 18d. 1825. 286 
4454. Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. Febr. 19d. 1825 287 
4455. Kazinczy — Dulházy Mihálynak. [K. és h. n.] 1825 289 
4456. Kazinczy — Édes Albertnak. Széphalom 1825. febr. 22d 289 

• 4457. Kazinczy Ferencz — Kazinczy Klárának. 23. Febr. [1825] 290 
4458. Kazinczy — Kis Jánosnak. Széphalom Febr. 23d. 1825 296 (618) 
4459. Kazinczy — Guzmics Izidornak. Széphalom Febr. 23d. 1825... 298 (618) 
4460. Kazinczy — Sárközy Istvánnak. Széphálom Febr. 23d. 1825... 301 
4461. Kazinczy _ Dulházy Mihálynak. Széphalom Febr. 24d. 1825 302 
4462. Kazinczy Ferencz — Kazinczy Klárának és Kazinczy Eugéniá

nak. Széphalom Febr. 25d. 1825 304 (619) 



Tartalomjegyzék. 661 

Lap 
1163. Gr. Majláth János — Kazinczynak. Wien am 2/3 XXV 306 (619) 
4161. Kazinczy — Dulházy Mihálynak. Ujhely Martz. 6d. 1825 306 
4165. Guzmics Izidor — Kazinczynak. Pannon halmán Martz. 16d. 

1825 307 
4466. Gr. Teleki József — Kazinczynak. Pest 20. Mart. 1825 309 (619) 
4467. Cserey Miklós — Kazinczynak. Kolosváron 27a Mártii 825. ... 309 
4468. Kazinczy — Ponori Thewrewk Józsefnek. [K. és h. n.] 310 
4169. Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. Ujhely, Apr. 6d. 1825... 313 (619) 
4470. Kazinczy — Dulházy Mihálynak. 1825. apr. 6d. 314 (620) 
4471. Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. Újhely, April. 8d. 1825 315 
4472. Gr. Dessewffy József — Kazinczynak. 1825. apr. 8 : 316 (620) 
4473. Igaz Sámuel — Kazinczynak. Bécs, Apr. 8d. 1825 317 (620) 
4474. Kis János — Kazinczynak. Soprony Április l i k é n 1825 320 (621) 
4475. Kazinczy — Gr. Majláth Jánosnak Ujhely, den 13. April 1825 320 (621) 
4476. Kis János — Kazinczynak. Soprony, Április' 13dikán 1825 ... 321 (621) 
4477. Kazinczy — Toldy Ferencznek. Újhely, Apr. 13d. 1825 323 
4478. Kazinczy — Gr. Majláth Jánosnak. Ujhely, den 14ten April 1825 324 (621) 
4479. Sárközy István - Kazinczynak. N[agy] B[ajom] 14 Apr, 1825 326 (621) 
4480. Cserey Farkaá — Kazinczynak. Bécs 20dik April 1826 328 
4481. Kis János — Kazinczynak. Soprony, April 21dikén 1824 329 
4482. Gr. Majláth János — Kazinczynak. Ofen am 3/5 XXV 330 (621) 
4483. Ferenczy József — Kazinczynak. Miskólcz Május 5d. 1825. ... 334 
4484. Cserey Miklós — Kazinczynak. Kolosváron 6a Maji 825 335 
4485. Édes Gergely —Kazinczynak. Kup. 13a May 1825 337 
4486. Jankovich Miklós — Kazinczynak. Pesten d. 22. May, 1825 ... 341 (621) 
4487. Kazinczy — Sárközy Istvánnak. Ujhely Május 24d. 1825 342 (621) 
4488. Kazinczy Ferenez — Kazinczy Andrásnak. Újhely Május 27d. 

1825 ... 345 
4489. Kazinczy — Jankovich Miklósnak. Ujhely, Május' 27d. 1825 ... 345 
4490. Kazinczy — Kubínyi Ferencznek. Újhely Május' 27d. 1825 ... 348 
4491. Cserey Farkas — Kazinczynak. Bécs 30dik Máj. 1825 ... 348 (622) 
4492. Kazinczy — Dulházy Mihálynak. Göncz Ruszkán szombaton 

Jun. 4d. 1825 350 
4493. Cserey Miklós — Kazinczynak. Kolosváron 10a Junii 825 351 (622) 
4494. Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. 12. Jún. [1825.] 353 (622) 
4495. Kazinczy — Dulházy Mihálynak. 12. Jún. 1825 354 
4496. Gr. Dessewffy József — Kazinczynak. Kassa, Június 12ikén 

1825. 355 
4497. Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. Újhely Június 21d. 1825. 356 (623) 
4498. Kazinczy — Dulházy Mihálynak. Újhely Június 21d. 1825. ... 356 
4499. Cserey Farkas — Kazinczynak. Bécs 23dik Jun. 1825 357 (623) 
4500. Gr. Dessewffy József — Kazinczynak. Kassa, Jún. 24ikén 1825 358 
4501. Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. Újhely Június 30d. 1825. 359 (623) 
4502. Kazinczy — Dulházy Mihálynak. Ujhely 30. Jún. 1825 362 
4503. Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. Széphalom Júl. 2d. 1825. 363 
4504. Gr. Dessewffy József — Kazinczynak. Kassa, Júly 6ikán 1825. 364 (623) 
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Lap 
4505. Gr. Dessewffy József és Dulházy Mihály — Kazinczynak. Kassa, 

Júl. 13ikán 1825 365 
4506. Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek., Széphalom Júl. löd. 1825. 367 (623) 
4507. Kazinczy — Dulházy Mihálynak. 15. Jul. 1825 372 
4508. Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. Ujhely Július 23d. 1825. 372 (624) 
4509. Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. Ujhely Augustus elsőjén 

1825. ... :.. „ 374 (624) 
4510. Kazinczy — Guzmics Izidornak. Újhely, Aug. elsőjén 1825 ... 375 
4511. Gr. Dessewffy József — Kazinczynak. Kassa, Aug. 7ikén 1825 378 
4512. Kazinczy — B. Wécsey Pálnak. In Eile den Ut . Aug. 1825.... 381 (624) 
4513. Cserey Miklós — Kazinczynak. Kolosváron 13a Aug. 825 382 
4514. Kazinczy _ B. Wécsey Pálnak. [K és h. n.] 383 (624) 
4515. Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. Széphalom Aug. 21d. 

1825 ... '. 388 (624) 
4516. Zádor György — Kazinczynak. Blumenthal, 1825. aug. 22. ... 391 (625) 
4517. Gr. Dessewffy József — Kazinczynak., 23-d. aug. 1825 393 
4518. Kazinczy — Dulházy Mihálynak. 26. Aug. [1825] 393 
4519. Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek, Újhely Aug. 28d. 1825. 394 
4520. Kazinczy — Dulházy Mihálynak. 28. Aug. 1825 397 
4521. Kazinczy — B. Wécsey Pálnak. [K. és h. n.] 397 (625) 
4522. Kazinczy — B. Wécsey Pálnak. Ujhely Aug. 31d. 1825 398 
4523. Kazinczy — Cserey Miklósnak. 2. Septbr. 1825 401 
4524. Kazinczy — Gr. Gyulay Karolinának. Ujhely Septb. 6d. 1825. 404 (625) 
4525. Kazinczy Ferenez — Kazinczy Emilnek. Sept. 7d. 1825 407 (626) 
4526. Kazinczy Ferenez — Kazinczy Emilnek. Septemb. 14d. 1825. 408 
4527. Kazinczy — Szabón Jánosnak. Septemb. 14d. 1825 409 (626) 
4528. Holéczy Mihály — Kazinczynak. Csákvár, 1825. Sept. 16 411 (626) 
4529. Kazinczy — Zádor Györgynek. Ujhely, 1825. sept. 25. ... 412 
4530. Cserey Miklós — Kazinczynak. Kolosváron 28a Sept. 825 414 
4531. Guzmics Izidor — Kazinczynak. Pannónia hegyén Septemb. 

29d. 1825 _ 415 (626) 
4532. Kazinczy — Sárközy Istvánnak. Septemb. 30d. 1825 418 
4533. Kazinczy — Kis Jánosnak. Ujhely, Octób. 2d., 1825 ... ... 418 (626) 
4534. Kazinczy — Gr. Dessewffy Aurélnak. Octób. 2d. 1825 420 
4535. Kazinczy — Dulházy Mihálynak. Octób. 2d. 1825 421 
4536. Kazinczy — B. Wécsey Pálnak. Octób. 5d. 1825 423 
4537. Zádor György — Kazinczynak. Világosvár, 1825. oct. 8 424 (627) 
4538. Kazinczy — Gr. Gyulay Karolinának. Októb. 18d. 1825. ....... 427 (628) 
4539. Kazinczy — Cserey Miklósnak. 18. Octob. 1825. ... ... 430 (628) 
4540. Kazinczy — Zádor Györgynek. Ujhely, 1825. okt. 25 437 (628) 
4541. Kazinczy — Guzmics Izidornak. Széphalom Octób. 27d. 1825. 441 (628) 
4542. Kazinczy — Cserey Miklósnak. Ujhely Octob. 30d. 1825 443 
4543. Barkassy Imre — Kazinczynak. Pozsonyba November 4dikén 

825be. .' ... ... 447 (629) 
4544. Comáromy István — Kazinczynak. Pozsony 5a Novembr. 825 449 (630) 
4545. Kazinczy András — Kazinczy Ferencznek. Pozsony 5. Nov. 825 452 
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/ Lap 
4546. Zádor György — Kazinczynak. Világosvár, 1825. nov. 7 ... ... 453 (630) 
4547. Kaaínczy — Bajza Józsefnek. Széphalom, nov. 11. 1825. ... ... 455 (630) 
4548. Ka/inczy — Szabón Jánosnak. Széphalom Novemb. 12d. 1825. 456 (630) 
4549. Kazinczy — Kiss Sámuelnek. Széphalom Novemb. 12d. 1825. 458 
4550. Cserey Farkas — Kazinczynak. Bécs 12dik Nov. 1825 460 
4551. Kazinzy Ferencz — Kazinczy Andrásnak. Nov. löd. 1825... ... 461 (631) 
4552. Kazinczy — Zádor Györgynek. Üjhely 1825. nov. 25.... ... 463 (631) 
4553. Comáromy Istvánná Bárczay Borbála — Kazinczynak. Mikó-

házán 16dik Novembr. 1825 ... 467 
4554. Cserey Miklós — Kazinczynak. [K. és h. n.]... 467 
4555. Comáromy Istvánná Bárczay Borbála — Kazinczynak. Mikóhá-

zán 20dik Nov. 1825 : 472 
4556. Zádor György — Kazinczynak. Világosvár, 1825. dec. 2 473 (632) 
4557. Kazinczy — Dulházy Mihálynak. Ujhelyben 6 Xbr. 1825 475 
4558. Guzmics Izidor — Kazinczynak. Pannonhalmán Decemb. 5d. 

1825, :.' '.• ; ....... ;.. ... ... 476 • 
4559. Kazinczy — Rumy Károly Györgynek. Üjhely, den l l t e n De

cember 1825 479 (632) 
4560. Bajza József — Kazinczynak. Pozsony, December' 11-d. 1825. 480 
4561. Cserey Miklós — Kazinczynak. Kolosváron 15a Xbr. 1825 482 (632) 
4562. Kazinczy — Zádor Györgynek. Ujbely, 1825. dec. 16 : ... 485 (632) 
4563. Cserey Farkas — Kazinczynak. Bécs 16dik Dec. 1825 ... 487 (633) 
4564. Kazinczy — Hubay Józsefnek. Üjhely Decemb. 18d. 1825 489 (633) 
4565. Kazinczy József — Kazinczy Ferencznek. A. Redmecz 18. Dec. 

1825 :. 490 (633) 
4566. Döme Károly — Kazinczynak. Pozsony December 18dikán 1825. 491 
4567. Zádor György — Kazinczynak. Világosvár, 1825. dec. 25. 492 (633) 
4568. Kazinczy Ferencz — Kazinczy Klárának. 28. Dec. 1825 495 
4569. Horvát István — Kazinczynak. Pesten Decemb. 29. 1825. .„ ... 497 (633) 
4570. Cserey Miklós — Kazinczynak. Kolosvár, 29a Xbr. 825 498 
4571. Kazinczy— Dulházy Mihálynak. [K. és h. n.] 500 (633) 
4572. Kazinczy —. Dulházy Mihálynak. [K. és h. n.] 500 
4573. Kazinczy — Dulházy Mihálynak. [K. és h. n.] ... 501 
4574. Kovacsóczy Mihály — Kazinczynak. Laszkán, 2ík/I. XXVI. 502 (633) 
4575. Kazinczy — Dulházy Mihálynak. Üjhely Január. 6d. 1826. ... 505 (633) 
4576. Barkassy Imre — Kazinczynak. Po'sony Január. 6dikán 826ba 506 (634) 
4577. Kazinczy — Cserey Miklósnak. Jan. 13d. 1826 ...... ... 508 (634) 
4578. Kazinczy Miklós — Kazinczy Ferencznek. Váradon 16. Jan. 

1826 511 (634) 
4579. Comáromy Istvánná Bárczay Borbála — Kazinczynak. Mikó-

házán 28dik Januári 1826 512 
4580. Cserey Miklós — Kazinczynak. Kolosváron 29a Jan. 826 512 (634) 
4581. Somosy János — Kazinczynak. 1826. Január 516 (634) 
4582. Kazinczy — Cserey Miklósnak. [K. és h. n.] „ 518 
4583. Comáromy István — Kazinczynak. Pozsony l a Február. 826. 520 
4584. Kazinczy Ferencz — Kazinczy Miklósnak, üjhely Febr. 2d. 1826. 521 
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Lap 
4585. Kazinczy — Bajza Józsefnek, üjhely Febr. 4d. 1826 522 (635) 
4586. Kazinczy — Ponori Thewrewk Józsefnek. Széphalom, Febr. 

4d. 1826.. ... ... ... ... .. . 523 
4587. Kazinczy Ferencz — Kazinczy Andrásnak. Febr. 4d. 1826. ... 523 
4588. Kazinczy — Gr. Gyulay Karolinának, üjhely Febr. 12d. 1826. 524 
4589. Kazinczy - Guzmics Izidornak, üjhely Febr. 12d. 1826 526 (635) 
4590. Kazinczy — Zádor Györgynek, üjhely, 1826. febr. 14 529 
4591. Kazinczy — Bárány Ágostonnak, üjhely Febr. 14d. 1826 531 (635) 
4592. Comáromy Istvánná Bárczay Borbála — Kazinczynak. Mikó-

házán 17dik Febr. 1826 532 
4593. Cserey Miklós — Kazinczynak. Kolosvár, 18a Febr. 826 533 (635) 
4594. Barkassy Imre — Kazinczynak. Po'sony Febr. 18dikán 826ba 537 (636) 
4595. Comáromy Istvánná Bárczay Borbála — Kazinczynak. Mikó-

házán 21dik Febr. 1826 539 
4596. Guzmics Izidor — Kazinczynak. Pannonhalmán Febr. 26d. 1826. 541 (637) 
4597. Kazinczy — Cserey Miklósnak. Újhely, Febr. 28d. 1826. 544 
4598. Kazinczy — Dulházy Mihálynak. Martz. 4d. 1826 546 (637) 
4599. Barkassy Imre — Kazinczynak. Po'sony Martius 4d. 826 547 (637) 
4600. Gr. Török Józsefné — Kazinczynak. Patak 5-a Martius 1826.... 551 
4601. Kazinczy — Vékey Károlynak, üjhely Martz. 7d. 1826 552 (637) 
4602. Kazinczy — Kis Jánosnak, üjhely Martz. 13d. 1826 553 (637) 
4603. Kazinczy — Cserey Miklósnak, üjhely Martz. 13d. 1826 557 
4604. Molnos Dávid — Kazinczynak. Kolozsvárit, 1826. marcz. 13.... 560 (638) 
4605. Kis János — Kazinczynak. Soprony, Mártzius lödikén 1826.... 665 (638) 
4606. Cserey Farkas — Kazinczynak. Bécs 16dik Mart. 1826 568 
4607. Kazinczy — Pólya Ferencznek. üjhely Martz. 21d. 1826 569 
4608. Gr. Dessewffy József — Kazinczynak. Kassa, márcz. 21d. 1826. 570 
4609. Zádor György — Kazinczynak. Világosvár, 1826. mart. 23. ... 572 
4610. Comáromy Anna — Kazinczynak. [K. és h. n.] 572 
4611. Kazinczy — Cserey Miklósnak. Martz. 28d. 1826 573 (638) 
4612. Kis János — Kazinczynak. Sopr. Martz. 30dikán 1826 576 (638) 
4613. Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. Széphaiom Mart. 31d. 

1826 578 
4614. Kazinczy — Dulházy Mihálynak. Martz. 31d. 1826 581 (638) 
4615. Igaz Sámuel — Kazinczynak. Bécs, Mártz.' 31d. 1826 582 
4616. Kazinczy József — Kazinczy Ferencznek. [K. és h. n.j 584 

Jegyzetek 586 
Név- és tárgymutató 639 
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ABC-rendben a levélírók szerint. 

Bajza József. 4560. 1 

Barkassy Imre. 4543. 4576. 4594. 4599. 
Baykor József. 4335. 
Beckers József gr. 4410. 
Comáromy Anna. 4610. 
Comáromy István. 4544. 4583. 
Comáromy Istvánná Bárczay Borbála. 4553. 4555. 4579. 4592. 4595. 
Cserey Farkas. 4334. 4480. 4491. 4499. 4550. 4563. 4606. 
Cserey Miklós. 4281. 4350. 4387. 4437. 4467. 4484. 4493. 4513. 4530. 4554. 

4561. 4570. 4580. 4593. 
Dessewffy Aurél gr. 4318. 4436. 
Dessewffy József gr. 4279. 4291. 4315 (és Dulházy Mihály). 4339. 4367. 4427. 

4428. 4439. 4472. 4496. 4500. 4504. 4505 (és Dulházy Mihály). 4511. 
4517. 4608. 

Döbrentei Gábor. 4374. 4444. 
Döme Károly. 4357. 4566. 
Dulházy Mihály. 4315 (és Dessewffy József gr.). 4505 (és Dessewffy József gr.). 
Édes Gergely. 4309. 4314. 4381. 4485. 
Ferenczy István. 4414. 4450. 
Ferenczy József. 4415. 4483. 
Guzmics Izidor. 4298. 4322. 4343. 4353. 4354. 4359. 4379. 4399. 4402. 4418. 

4443. 4465. 4531. 4558. 4596. 
Gyulay Lajos gr. 4308. 
Holéczy Mihály. 4528. 
Horvát István. 4417. 4569. 
Igaz Sámuel. 4302. 4306. 4307. 4320. 43 28. 4342. 4346. 4351. 4356. 4361. 4373. 

4378. 4403. 4413. 4416. 4445. 4447. 4451. 4473. 4615. 
Jankovich Miklós. 4299. 4338. 4360. 4375. 4380. 4486. 
Kazinczy András. 4545. 
Kazinczy Ferenez — Bajza Józsefnek. 4547. 4585. 
Kazinczy — Bánffy László b-nak. 4300. 

1 A számok az illető levelek sorszámai. 

Kazinczy F. levelezése. XIX. 42a 
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Kazinczy — Bárány Ágostonnak. 4591. 
Kazinczy — Beckers József gr-nak. 4405. 
Kazinczy — Cserey Miklósnak. 4368. 4423. 4523. 4539. 4542. 4577. 4582. 4597. 

4603. 4611. 
Kazinczy — Dessewffy Aurél gr-nak. 4297. 4344. 4421. 4534. 
Kazinczy — Dessewffy József gr-nak. 4280. 4288. 4292. 4295. 4316. 4325. 4340. 

4347. 4365. 4371. 4388. 4390. 4394. 4396. 4398. 4408. 4426. 4433. 4454. 
4469. 4471. 4494. 4497. 4501. 4503. 4506. 4508. 4509. 4515. 4519. 4613. 

Kazinczy — Döbrentei Gábornak. 4384. 4453. 
Kazinczy — Döme Károlynak. 4352. 4366. 
Kazinczy — Dulházy Mihálynak. 4282. 4289. 4294. 4296. 4305 (és Werfer Károly

nak). 4317. 4319. 4323. 4326. 4332. 4341. 4349. 4391. 4400. 4419. 4431. 
4438. 4455. 4461. 4464. 4470. 4492. 4495. 4498. 4502. 4507. 4518. 4520. 
4535. 4457. 4571. 4572. 4573. 4575. 4598. 4614. 

Kazinczy — Édes Albertnak. 4435. 4456. 
Kazinczy — Édes Gergelynek. 4370. 
Kazinczy — Ferenczy Istvánnak. 4442. 
Kazinczy — Guzmics Izidornak. 4311. 4330. 4348. 4362. 4372. 4382. 4393.4425. 

4459. 4510. 4541. 4589. 
Kazinczy — Gyulay Karolina gr-nónek. 4286. 4310. 4392. 4432. 4452. 4524. 

4538. 4588. 
Kazinczy — Helmeczy Mihálynak. 4369 (és Vitkovics Mihálynak és Szemere 

Pálnak). 
Kazinczy — Horvát Istvánnak. 4406. 4411. 4441. 
Kazinczy — Hubay Józsefnek. 4564. 
Kazinczy — Jankovich Miklósnak. 4489. 
Kazinczy — József nádornak. 4403. 
Kazinczy Ferencz — Kazinczy Andrásnak. 4448. 4488. 4551. 4587. 
Kazinczy Ferencz — Kazinczy Emilnek. 4525. 4526. 
Kazinczy Ferencz — Kazinczy Eugéniának. 4462 (és Kazinczy Klárának). 
Kazinczy Ferencz — Kazinczy Honoriának. 4383. 4424. 
Kazinczy Ferencz — Kazinczy Klárának. 4446. 4457. 4462 (és Kazinczy Eugé

niának). 4568. 
Kazinczy Ferencz — Kazinczy Miklósnak. 4376. 4584. 
Kazinczy — Kis Jánosnak. 4284. 4395. 4458. 4533. 4602. 
Kazinczy — Kiss Sámuelnek. 4385. 4549. 
Kazinczy — Krafft Péternek. 4430. 
Kazinczy — Kraynik Imrének. 4440. 
Kazinczy — Kubinyi Ferencznek. 4490. 
Kazinczy — Lónyay Gábornak. 4327. 
Kazinczy — Majláth János gr-nak. 4287. 4475. 4478. 
Kazinczy — Nyomárkay Józsefnek. 4293. 4420. 
Kazinczy — Nyomárkay Józsefnénak. 4283. 
Kazinczy — Pólya Ferencznek. 4607. 
Kazinczy — Ráday Pál gr-nak. 4364. 
Kazinczy — Rumy Károly Györgynek. 4401. 4429. 4559. 
Kazinczy — Sárközy Istvánnak. 4460. 4487. 4532. 
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Kazinczy — Szabón Jánosnak. 4527. 4548. 
Kazinczy — Szemere Pálnak. 4369 (és Vitkovics Mihálynak és Helmeczy Mihály

nak). 4409. 
Kazinczy — Thewrewk Józsefnek (Ponori-). 4407. 4412. 4422. 4434. 4468. 4586. 
Kazinczy — Toldy Ferencznek. 4304. 4312. 4333. 4345. 4397. 4477. 
Kazinczy — Vékey Károlynak. 4601. 
Kazinczy — Vitkovics Mihálynak. 4369 (és Szemere Pálnak és Helmeczy 

Mihálynak). 
Kazinczy — Vörösmarty Mihálynak. 4313. 
Kazinczy — Werfer Károlynak. 4305 (és Dulházy Mihálynak). 
Kazinczy — Wécsey Pál b-nak. 4512. 4514. 4521. 4522. 4536. 
Kazinczy — Zádor Györgynek. 4363. 4529. 4540. 4552. 4562. 4590. 
Kazinczy József. 4565. 4616. 
Kazinczy Miklós. 4578. 
Kovacsóczy Mihály. 4574. 
Kis János. 4474. 4476. 4481. 4605. 4612. 
Lónyay Gábor. 4324. 
Majláth János gr. 4285. 4336. 4463. 4482. 
Molnos Dávid. 4604. 
Paziazi Mihály. 4386. 
Sárközy István. 4479. 
Somosy János. 4581. 
Teleki József gr. 4337. 4449. 4466. 
Toldy Ferenez. 4301. 4329. 4389. 
Török József gr-né. 4600. 
Vitkovics Mihály. 4321. 4358. 
Vörösmarty Mihály. 4303. 4331. 
Zádor György. 4290. 4355. 4377. 4516. 4537. 4546. 4556. 4567. 4609. 


