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Kisfaludy Károly`Téten мы nl_ìlavilágol, , 
Зуб!‘ vármegyéhen , Martins’ 19. 17 90; ’s 
a’ melly nap neki ‘Лeтet ada, az okozá 
halálát szülöjének. Igy csapás, ’s pedig 
kettös csapás volt az, mellyel a’ sors 
nliudjárt lété’ kezdetén Канатытов; t.i. 
az elbusdlc aLya csak vesztesége’ élö em 
lékét látta _benne , ’s az штt magával 
vivé sirjába azon s'zeretetet, melly az uj 
don szülöttet vala boldogítandó. Atyai 
házát karán “ПА{Ы Györrel , hol is 
koláit járta,` de'csekély mçgelégedésével 

_ tn_nítóìnakézneki csak historia kelle, egyef 
dül eblmh talált _lclke éleményt. A’ 3121г 
mek’ szertelen t_üzét, mellynek psycholo 
gicua I_elkü nevelöharát' a’ legszebb i 

a* 



'olaszok’ olvasására édesgettè , 

 

r'ányt adhatá vala : czéliránylalan lke 
ménység nem hogy mérsékelt'e, hanem 
ingerlé, ’s az 'vadságra csapongott~ki. 
Ekkép történt hogy, midc'ín professora a’ 
tizennégy évü ’s magát érezni kezdö fìút 
egykor , dorgálaisai közben, arczúl ütné, 

` az önтву“ feledíe, hevében tintatartójá ` 
val felelt, ’s ez által magát az iskolából 
számüzte. Atyjához menni nem mervén, 
annak tmbïa'nëlkül allabe Eszterházy her 
czeg’ ezredébe (1804) ‚ ’s így a’ csendes 
tanulmárìyoknak szentelt éveket hadi za] 
töItébe, 1805ben az olasz — 1809 a’ né 
met országi táborozásokhan vevén részt. 
Literatm'áról , midön Kisfaludy Бoш“ el 
hagyá, sejdítései sem volfäkîlîîtífy vala 
egyetlen egy zsebkönyve'Í' cz szereìte 
témeg vele a’ poesist, ’s nem csak az 

kiknek 

nyelvével hamar megbarátkozolt, de ön 
szárnyai’ pröbálgatására is. Versei, mert 
könnyen ‹1ol‘301oЦ‚ még az olasz fóldön 
gyültek fû'zetekre, mellyeket "1822 lá 
ték mila; de ‘ö valŕa'rńint egyéb régi ’s 
gyenge dolgozása1t , semmi `nemt‘í kérések 

l 
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re nem hagya olvasni. Hosszu ostrom u~ 
tán mutatámeg egyszer .Hadi énelcdt, Tiu 
тгшыщ ’s az шум“ (Munk. х. 1. 19.5, 
202, 203), mellyek ha a’ többinél johbak, 
mint szavaihól észre vehetém, azolc’ elveszé 
sét nem fájlalhatni. Mellyeket közülök dra 
máiba vönfel , А’ bara'tsa'g/zoz ’s А’ re.~ 
me'nyhez írt hymnnsait , kurtítva ’s vál 
toztatva vevéfel (az elsö dolgozásokat 
láthatni Munk. X. l. 231 és 198); a’ Honva'gy 
pedíg (Munk. I. l. 68) egy akkori ¿arab 
jától csak tárgyat kölcsönze nem gondo 
latokat , még kevesbbé szókat. A’ dramát,` 
ngy látszik, a’ német játëkszínneli megis» 
merkedése kedveltetémeg vele. .Elsö ebbeli 
próbája А’ gyillros czi'mü szomorjáték va 
la, három felvonásra számítva. A’ kc'zirat, 
lmelly maradvá'nyai közt találtatott, 1808 
hól îfalo': ’s csa_lçîì’ másodík felvonńsig 
megyen. Késöhb jambnsokban akará a’ 
darabot kidolgozni, mint egу törede'k mu 
tatja; de ez hem sokkal jobb az elsö, 
prosai, dolgozásnál. A’ boldognlt eгeп 
drarnáL csak egyszer emdíté elöttem ’s 
mint olly pro'bát, mellyhen a'ltragicumot 

Ь . 
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_a’ borzadályok’ és rettenetek’szövevényé 
Ьen kereste. 

1810ben a’ lllísz évů hadnagy elhagy 
ta a’ sereget, ’s déli német országot ’s 
Helvetiát megutazván , baza jöve. Mclly 
sors várta itt, lássuk ön soraiból! „ Hal 
lottad, _nem kételkedem  igy ír egy 11a’` 
rzltjál'loz  hogy a’ kardot, melly ti 
zennégy esztendös koromtól fogva a’ 216i 
kig oldalomon csörgött, nem gyözödelìni 
trophaeum gyauánt ugyan, de még is min 
den becsülettel falra függesztettem , ’s a’ 
katonaságot, mellyben kivált hékesség’ ide 
jén megamat sohà otthonosnak nem ér 
zém , elhagytam , ’s más, és pedig házas 
sági .szolgálatha akartam lépni egy szép 
leánynál, kibe halálig'szerelmes voltam. 
De atyám —— nem `et mondott. Én sér 
tettnek érzém magamat,szemeit keri'íltem, 
czélomat ki akartam belöle csíkarni; de 
állhatatosságom nem gyözött szivén. Egyéb 
nem шaraм hátra, mint kegyelmetkoldul 
ni, lemondani ’s másnak nyujtani ezen 
elajándékozott kezet , vagy atyńmmal `üsz 
szeveszni. А’ szolgai nevçlés, melly v 
minden kényszen'tés ellen kényszerítö Евы’ 
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' vert adott kezeimbe, az utóbbira ln'rt; 
én` megszû'ntem neki engedelmeskedui, 
ö kitagadott örökségemhöl. Az áldozat, 
mellyet szerelmemnek tettem, akkor Щnt 
föl elöttem egész irtózatos nagyságában, 
mikor megtudtam , hogy a’ határ nélkül ' 
szeretett elpártolt tölem — Megsemmi 
sítve éreztem 1magamat azon gondolat ál 
tal, hogy senkié seul vagyok többé ; min 
denektöl megcsaltnak tartván magamat, 
irtóztam az ввёл világwl, mellyben nyílt 
kebelt, é'rzö “Неt lelni többé nem re 
ménylék; sötét gyülölség teuyészett ben 
nem minden ellen a’ mi körülvett. Egy 
kedvelt testvérhezlfuték, kinek hö szere 
tete ’s részvevôî gondjai elüzék komor 
ságomat, й] reményekel: ’s kivánatokat 
gerjesztének bennem;’s 'érzém hogy min 
дeнek elött élelmemröl kelle gondol 
kodnom. Е Yégre legalkalmatosabbnak 
tartám a’ képirást, mellyet leggyengébb 
esztendeim бы; üztem; Rafael és Rubens 
lettek tellát isteneim , ’s örömmel néztem 
szemébe jövendömnek, midön szabadon 
fogom járhatni a’ vì163ot — Ezen Квант: 

ь’ъ 
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„мы“ :binden egyéb ohajtást сне] 
ta bennem , ’s a’ hüszkeség, melly nem 
engedc' hogy rokonaimtól gyámolítást kö 
nyörögjek, könnyítette abbeli feltételem’ 
végre hajtását, hogy Нину! tiszthöl és 
magyar földes urból képiróvá legyek ; 
melly állapothan mind eddig tůrhetöleg 
jól mennek dolgaim. — Feltételem tehát 
megérvén, anyai birtokomat elzálogosítot# 
tam; nedvexsl szemekkel vettem bucsńt 
testvrérexńtöl, 's tôltuerszdnnyel homlok е 
gyenest Béesbe цвeтeт. Ott több {атe 
rösökre akadtam a’ re'gi idökböl , kik hí 
ven segítettek pénzem’ elköltéséhen, `’s 
négy hónapi tivornya nщn, midön már csak 
hat arany volt mindeu órtékem, szomorúan 
tekintékszét magam köríil _— vissza nem 
mehettem, nehogy Её: korhelynek nézze 
nek, azon tünödtem tehát, mint mehetnék 
jó módjával orosz orszúgba, hol csekély 
mesterségemtöl többet reménylettem mint 
Bécsben. “ — Eddig б maga. Egy tür 
ténetes ismerkedés azon gondolatlanul ko 
holt planumot vele nem sokára elhàgyat 
ta, ’s ö Bécsben шаraм, néha kedvezöbll, 
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máskor szükebh állapotban. [tt mene ö 
keresztül az`élet’ nagy iskoláján , ’s lel 
ke’ vidámságán vásárlottameg azon ta 
pasztalásokat ‚ mellyeket hét viszontagsá 
gos esztendö „вы olly bö mértc'khen nyuj 
ta. Lelke komorságba síilyedt, mellyhöl 
felfelserkent ugyan nem ritkáu, de miu 
dig csak mulólag; utóbb is, midc'ín sze 
rencséje ismét jóra fo’rdnl vala , elmerl'ílt , 
elvomíló maradt; ’s ha „вы“ tartózko 
dás, néha gyanakodás is .szövetkezének, 
ш a’ többször megcsalatott bizodálom 
nek ’s leélt ifjusága’ sizemléletének kell 
tulajdonítani. Goethének azon darabja, 
mellyet Meister Wilhelmben a’ remete 
énekel , mindég nagy kedvessв'gü volt e 
lb'tte; az szivébòl látszék kiírva. 

Wer nie sein Brot mitl Thr'alnen au, 
Wer nie die kumrnervnllen`Nächtc 

Auf :einem Bette пciдeт! sans , 
Der kennt euch nicht , ihr himmlischen Mi'ehte. 

Ihr führt Яn's Lehen uns hinein , 
Ihr lasst den Armen schuldig werden ‚ 
Denn überlasst ihr ihn der Pein ‚— 
Denn alle `Sehulel ‚даем sich auf Erden. 

A’ bécsi élet tette öt didaoticussá is min 
alem’itt ’s'miudenben7 a’ mit utóbb_x'rt. 
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A’ festés neki ezen idöszakbanad a’ 

élelmet, de nem annyi örömöket is,` mint 
magának igére, midön vändorbotjához 
nyúlt. Lelke a’ szabadságon függött; ne 
ki pedig mesterséget nem szabad kény, 
hanem szükség szerint kelle űznie. Egy 
kor, tán 1826, viritó egészsége' napjaiban 
egy felette szép májusi délután hozzá me 
nék , öt négy fal közűl szabadba hí 
ni: de ö nem jöve. „Mit nekem a’ szép 
idö?  monda vagina elött ülvén ’s 

_ egy hajótörést festvénrolajban . annál e’ 
képet jobb' szeretem , ha el sem is ké 
szül. Volt idő, mikor egyetlen egy nap 
sugár is иgут költe bennem élni a’ ki 
nálkozó természet’ örömeivel; de sírva 
folytattam a’ megrendelt ocsmány arczot, 
mert — pénz kellett! Most, hála isten! 
mehetnék, de ezt inkább szeretem, mert 
àzahad akaratból készítem." 

Legnagyobb öröme akkor idöben a' 
jatekszin volt. Sokszor utölsó fillérje is 
a’ Burgtheater’ pénztárába folyt. Körner 
e'pen akkor gerjeszté néhány kellö darab 

xkajával azon figyelmet, melly őt császári 
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ìáwkszinköltövé tette. Kisfaludy kereste 
ismeretségét ’s vele, a’ szinte egykorúval, 
egy ideig barátságos viszonyokban élt. 
Körner, buzditásaira Zri'nyit írt, Kisfaludy 
nem lelt benne magyar életet, Körner 
illyenröl nem álmodótt, a’ gáncsot kere 
settnek gondolá, ’s öt ritkáhban látogatta. 

'I‘udományos culturáját Kisfaludy leg 
nagyobb részt Bécsheu szerzé magának. 
Valnmint késöbben, iró korában, a’ kép 
irás volt/ mulatsága, ligy viszont mint 
képiró szabad óráit olvasással tölté; ’s 
ezen idöszakban gyüjté _б magának azon 
szép isméreteket, mellyek olly tanuságos 
`sá tevék társalkodását azokkal ‚ `kik kö 
zён nem csak lenni és beszélni, de ko 
тo!у dolgokrúl is beszélni szeretett. A’ 
franczia poesist nem tartá poesisnak; 
Schillert a’ németek közül korán sze 

rettemeg elökelöleg`, ’s hive maradt 
ezen túl is, ’s a’ mi különös', Goethét 
meg nem szerethette , noha Faustját 
тайнa. De Shakespeart örökké olvas` 
m, tanulta, ’s napról naрra mind in 
kább , söt végre "Еще kirekesztöleg. Fe 
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“Нe mindég kcsz volt szólani ’s öt a’ világ” 
költöi’ gyöngysorán И“?! helyezteté, mint 

` egy nagy solitairt. Gyakran mondá, hogy et 
töl és Lessingtöl tanult mindent,a, mit be 
csest tud. Scott nem bírta kedvelését. 

Az 1817 év véget vetett bajainak. De 
cemberben lejöve Pozsonyba, honnan aty 
jával dolgai iránt értekezett, vele meg 
békült; "s állandó lakást Pesten veve. 

Az első darab , mellyet véghez vive 
(irá 1809ben, de csllgdlget évvel utóbb 

`fejezéLw) a’ Tatárok magyar orsza'gban 
volt; utána készültekel hol ’s mikor ? 

_ new tudom . Zák és Brutus szomorjá 
te'kok, ’s közülök emez jambusokban , de 
mellyek a’ prosától nem igen különböz 
nek. Zálz nem találtatottmeg irásai közt, l 

`de négy évvel ez előtt tőbb,barátjai, je 
lenlétében felolvasá. Brutus most kezeim 

közt van; ezt ö soha sem mutatta, de 
azt hallám töle, hogy a’ sorokban nincs 
metrum, mert mikor a’ darabot írta, 
magyar prosodiát nem ismert, egyedül 
tactust, azt is, természetesen, csak olly 
mértékben, mennyire a’ nyelvvel bírván, 
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a5 szavakban “Пoзицni ’s azokat‘ö'szveszö~ 
ni tudta. Brutust ö'rök homályrá itélte , 
’s 1'gy'.az munkái’ gyüjtemc'nyébe nem 
mehetett. Elseje e’ dolgozásoknak, mely 
l’vet már rég közlött volt néhány barátival 
’s elveszettnek hive, az Нa“; Fejérvárt 
adatott szerencsével. Gróf Brunszvik Fe 
rencz, akkori hasznnhérlöje a’ pesti vá 
rosi játékszínnek , az ujonnan szövetkezett 
fejérvári társaság’ ügyességéröl hírt `vé 
vén, a’ honi nyelv’ szeretetéböl aн 1819 
lien megihíx'á Pestre hogy hetenként дамe’: 
örvendeztetné a’ magyarság’ barátit. Еш 
szöi" a’ Tatárokkal kivánt fellépni a’ társa 
ság.; Kisfaludy egу, az akkori iclöhöz illö 
prológot írt váratlanul elékerù'lt darabjához 
melly Majus’ 3d. zajgó jelei közl: adatott 
a’ közönrség’ lelkcsedésének. Alig azaha 
dulhatameg a’ költö az ifjuság’ tiizétöl, 
melly бt a’ színre akarta hurczqlni, mint 
egykor Párizs’ népe Voltairt, midò'n Mé 
rope a’ theatre français padolntján _шм 
fel. Tudom, igen is, a’ magyar köllö nem 
Voltaire, ’s darabja nemMérope ; de Voltai 
re iskolát tайнa már ’s nyelvet, és sem ezt, 
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` sem amazt nemralkota, Kisfaludy töretl'en 
pályán ìárt,készületlen nyelvvel5a’ Tata' 
rok` pedig az elsö magyar szomorujáték 
"ala, melly ha geniet nem árult is el, de 
mint játékszíni alkatot ismerö ügyes kéz’ 
míve elöadásra nem csak alkalmatos, de 
jól adva igen szép hatásu is; azon felú'l 
charakterei vonzók ’s a’ Ьenne észre ve 

hetö irány nemzeti költöhez méltó. Ezek 
hez járnlt, hogy ez a’ középszer'ünél 
nem gyengébh társáság é’ìemzeti „гnда 
tékot pompával és buzgösággal hòzván a’ 
padolatra, egy tartós magyar színház’ fel 
állhatása’ ohajtását hatalmasan ébresztget 
tc; ’s Kisfaludy Károly, kiröl tudatott 
hogy kész darabjai ‘читaй, azon szép re 
ményt igazolni láttatott, mélly a’ magyar 

7 játékszín’ alkotójává бt jelelteki; s 
_melly dicsöségétó'l , itéletem szerint, ` a’ 
kora halál sem foszthattameg egészen. 
Junius’ 8d. a’ darah hasonló pompával ’s 
nem kevesb sikerrel is‘mételtetett; ’s 15)’, 
midön azon hónap lôkára alapíttatngëk 
meg a’ társaság’ utólsó fellépése kizáró 
saját hasznára,az Kisfaludynak egy rij m1' 
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“Не! kivánt Pesttöl bucslizni, hol annyl 
részvéttel fogadtaték. Ö Za'h szomor~ 
játékát adа! neki, mellytöl sok theatra.. 
lis foganatot várt. De a’ darahban genia 
lis helyek mellett olly kif'eìezések talál.~ 
мы, olly scenák, söt olly irány is az 
egészben, mell'yekuél fogva az a’ censor’ 
absólutióját meg nem nyerheté. Brutus 
snl, a’ _csekély dramai élet ’s rosz dictio 
miatt már akkor nem volt megelégedve 

_ a’ költö ; azon felül hazai tárgy kelle‘, 
hazai történetre akará ö a’ magyar dra 
mát építve látni. Illy környülmények’ kö 
vetkezésében lön [Iba négy felvonásban ’s 
jambusokban négy` nap alatt. A’ darab 
birószék eló'tt nem áll, de korábank meg 
tevé ez is a’ magáét, terjesztc', öreg 
bíté a’ magyar drama’ és sыn’ szeretetét; 
’s ezen szempontból тeтeйЫ ujság 
leveleinlc, midön már akkor lettek en 
comiaetái a’ második Kisfaludy’ nevének. 
Az eléadás is szerencsés vala, ’s a’ ma 
gyar játéksz1'nnek ezen epochája’ 11:61 
só estvç'jét (Jun. 16. 1819) három rend.. 
béli, a’ felsöbb galleriákról'leröpített ver 
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sezet jeleltemeg. A’ könnyú'ség mellyet` 
Kisfaludy a’ dolgozások’ e’ nemében ma 
gában fölfedezett, a’ huzdítás mellyet 
nyujta a’ köz magasztalás ’s harátjai ne 
veltek`: elhatárzák azon púlyára, hol 

.elsö feltú'ntekor annyi veszedelmes hely 
benhagyás l'idvezlé.` A’ Тайга}: és Ilka 
megjelenének nyomtatásban (amaz Pesten 
Jun., ez Budán August), ’s a’ puhlicum’ 

.Szemében igazlák a’wln'rjîz melly пokat 
megeló'zte. Összel ismét feljöve a’ fejér 

' vári társaság, ’s September’ 7d. Kisfalu 
dynak egy dramájával lépefel elöször 
Stibor vajda czím alatt, mell)r noha 
pathetikus és szöveve'nyes tárgy ’s jambu 
sokban van (Нa, tíz nap alatt készült, 
’s hibákkal ugyan, de a’ költö’ gyorsan 
haladva kifejlö szép tehetsëgeinek csalha 
tatlan bélyegeivel. A’ hatás mind az ál 
tal meg nem felelt a’ várokozásnak, mert 
a’ tńrsllság a’ darabbal nem lairt eleggé, 
mi annyival `menthetô'bb vala , mivel aхt 
épen olly hamar kelle tanúlnia, mint fra 
tott. Jobban ’s nagy helyben ‘l1a'gyással 
ismét'lé ellenben October’ 8d., ’s ez ’s a’ 

‚’_. _ 
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sok `olclalróli nnszolás nl vevék Kisfalu 
d_yt hogy meg azon évhen Stibort ki is 
nyomtattatná (Decemb. 1819; a’ cz1'men 
1820 áll). September’ 24d. adattak A’ 
ŕe'ró'k, melly darabbal kezdödik a’ magyar 
vígjáték. Annak jó színjátéKi s1kere buz 
dítá költò'nlcet e’ pálya’ további futására, 
’s a' Pa'ńütó'l‘, иeн» vandyelii` hííse'gií 
ke'pe a’ magyar falune'p’ köz életének, 
meg azon évi gyümölcse volt Klisfaludy 
Musájának. 

`Láttuk melly termékeny évyala at 
1819ki Kisfaludyra nézve; még is fon 
tosabb azért, mivel anual( végén ismer 
kellékmeg Kazinczyval, Мнe1: mun 
kái ki nem számolható hasznokat árasz 
tának, a’ nyelv’ dolgábalrolly gondatlam, 
barátunkra. De hadd szóljon itt Bártfay, 
az elhiínyt ’s minden jó által,‘ ki бt is 
méri, szeretett ember. ‚, Én Kisfaludy 
Károllyal  ugy mond  1_819. Decem 
berben ismerkedém közelebbröl egу ebéd 
ищn a’ gróf Károlyi lláznál , hová ö grdf 
Waldsteinék által hivatalos ‘vala. Szabab. 

дамn a’ tiszmlkedö körböl „ohámha' jö 
r 
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ve, minthogy akkor titoknok létemre a’ 
Ваши“ 1a1кtaш, Bizodalmas heszédl'ink majd 
külföldi majd a’ honi literaturáról folya; 
’s e’ közben szót ejte, hogy Kazinczy’ 
munkáiból keveset ismer. ’S elvivé tölem 

Ossian’ fordításáii. Kevés nap mulva Ш! 
zel robban szobámba, ’s a’ többidarabo 
kat kérii mert, ugy mond, nj világ nyílt 
meg elötte , ’s képzeteinek más színök ’s 
alakjok, érzeményeinek más hangja ké 
szül.  . És lelke’ `l`lervében, 1820. Мar 
tius’ 15. az elsò' levelet irá Kazinczyhoz; 

' irá pedig azt szobámban, asztalomon. Meg 
tartám mását , valamint Kazinczy’ “Нaшё 
nak eredetie't is , mellyeket itt az olvasó’ 
kedvéért teljesen közlök.“ 

„Pcst, Martins 15d. 1820. 
Azon tisztelettc'íl öszltönözve, mellyet 

а’ Tek.l Úr’ elismert érdemei ’s lelkes 
munkái bennem gerjesztettek, bátorko 
dom csekély dramaiézerzeményimmel ked 
veskedni. Nagy örömemre ’s vigasztalá 
somra szolgálna, ha a’ Tek. Úr, mint ha 
zai nyelvünk’ és literatur’ank’ hathatós elö» 
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mozdítója azokat k'edvesen veszi. Érzem 
ugyan ‚ hogy a’ nagyobb elтe’уёra1coи1 
sinak meg nem felelnek, ’s némelly hi 
ányosságok azokat sötétségbe vonják: de 
még is kecscgtet a’ remény, hogy a’ buz 
gó tanuló’ elsö ‘zsengéit a’ felszentelt 
mester méltánylani tudja ‚ ’s öntehetségét 
mé1'tékûl nem veszi. 

Nincs hazánkban, kit nyugottabb 5117 
.vel mernék ln'rónak meghívni, mint Tek. ' 
Úr, kinek nz irígysc'g’ ’s rágalmazás’ törei 
annyiszor leperkedtek melléröl , ki föle 
melkedvea’ tudóska ösvényröl mélyèh 
ben tekintett volna be a’müvészség’ Бет 
plomába. Нeт merészség tel1át, hanem 
Ей bizodalom vezeti tollamat, midön azt 
kérem , hogy méltóztassék a’ Tek. Úr 
muukáimrol igaz itéletet tenni , hogy jö 
vendöben tudjam a’ jót folytatni ’s a’ ro 
szat kerülni; méltóztassék velem közleni 
észrevételeit: és háladatosságomnak az lesz 
elsö jele, hogy azokat mindenben ln'ven 
követendem. ` 

T ntáraimat tixenkilenc'z esztendös ko 

romban irtam ; Ilka, Stibor késòbbi тиnы 
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im. Mi a’ nyelvet illeti: megvallom, most 
kezdem tanúlni; 8 esztendeig lévén külföl 
d5“, magyar köny vet alig olvashattam; most 
kezdek tenni választást, ’s a’ nyelvnek rövi 
debb és nyájasabb fordulatit megismerni. 

Hogy a’ világnak Tek. Úr iránt való 
tiszteletemet bizonyítsam, kérem, méltóz 
tassék épen most munkában lévö „Várnai 
ütközet“ czimű tragoediám' ajánlását el 
fogadni. Van több kész darabom; de amaz 
kedveltem, ’s úgy'îe'leìu legjobb is: ’s 
hogy e’ részben örömem teljes legyen, 
azt a' Tek. Úri nevével, melly minden 
igaz hazafi előtt olly becses, ékesíteni 
óhajtanám. Szándékom azt még ez idén 
kiadni, ’s legfőbb gondom lesz, hogy a’ 
munka külsőképen is czéljának megfelel 
jen. Erre adandó engedelmével, megval 
lom, nagyon szerencsél'tetne a’ Tek. Úr, és 
eröt és örömet adna munkálkodásomnak. 

A’ Tek. Úr’ kegyességébe ajánlott va 
gyok és maradok 

igaz tisztclőjc szolgája 

Kisfaludy Károly.“ 



„ Kisfaludy Károlynak Kazinczy Fcrencz 
tisztclctét. 

Nagy fényü férfi , tisztelt társam , ba 
rátom ! Hajlandósúgodnak szépzálogai, le 
veled és a’ három nyomtatvány, engem 
váratlan örömmel. leptekmeg. Annak, 
a’ ki a’ hazát a’ mi pályánkon szolgálja, 
nincs szebb jutalom mint. szeretve látni 
magát azon társaitól, a’ kiket becsül. 
Mert az а’ taps, az a’füst, a’ mi bennün 
ket néha „мaдам , és a’ mit magunk 
naк ifju éveinkbgn igértünk, annál in 
kabb vesztiel előttünk becsét, minél‘ 
inkább érdemeljük azt. Örömömet a’ Te 

szereteteden neveli az a’ gondolat, szerencßétlen összeakadásom után Sándor 
testvéreddel, legalább az egyikKisfaludynak 
dicsekedhetem barátságával. Ő és én nem 
‘egy ösvényen járunk, ’s nem látom miért 
kellene, miként lehetne nekem tekintenem 
őtet kancsakszemekkel.“ Mint szerelem, 
dalosa ő nekem mindég nagy marad,.e's én 
nem ismerek iról: a’ ki együtt birna vagy 

x 
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egyùtt hirt volna minden tökélyt ’s any 
nyira elhomályosítana minden másokat, 
hogy mellette az igazi fény ne ragyog 
hasson. l 

Úgy‘ íroд, hogy katonaságod Tégedet 
sok ideig tartván a’ haza’ határin МИН , 
nyelvůnkkel szorosabban csak most Еez 
desz ismerkedni. Örvendj szerencsédnek! 
a’ Te magyarságod ‘eще; ’s eröt szerez 
vén a’ franczia és német nyelvekben is, 
annálïinkńbb megl {ввоd nemesíthetni a’ 
honit, ál`talhozván ide azoknak kényes 
ségeket , de a’ mi Szép `nyelvünk’ ‘i'rа'? 
ról el nem feledkezvén. Arra ennek nagy 
szüksége van, mert a’ mi nyelvünk nem 
rég óta miveltetik ’s minden nyélv tanúlt 
a’ mások’, példäján. Ez elébb utóbb úgy 
is megtörténik, akärmint ell‘enkezzenek 
orthologusaink. Tisztelni kell a’ szokást 
és a’ grammatikát, ’s jaj annak a’ ki tör 

‚ . ‚ l ‚ Vcnyt nem lsmer: de uz ízles nem ke 
vesbbé szükséges és biztos vezér. 

Ítéletemet Мимо‘! dramaturgiai dol 
gozásaid felöl'? Én e’ mezöbe soha sem 
mertem vágtatui; érzettem kevéserömet 

 ‚` ‹`ь
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‘s ez legalább szerénységem’ bizonysága. l 
Engedd tehát, hogy egyedû'l jamlmsaidra 
mondjak egykét мы. Тe a’ spondeus ée 

_ jambusok közé anapestusokat is elegyítesz; 
’s az uincs cllenemre, noha én a’ jambust 
1nмы) szeretem, ha spondeusokkal va 
gyon is elnehezítve, mert a’ beszédnek 
komolyságot ’s egyszerü arczot adnak. Egy 
látszik ellenemre; az, hogy az utólsó lá 
bon nem csuk jambus pereg. н; nngyon 
meg nem csalatkozom, erre nincs példa. 
Vagynak jam'busok kemény ütésü lábbal 
az utólsó helyen; de akkor minden sor 
illyêken végzödik ‚ ’s skázon nevet visel'. 

Hogy a’ Várnai ütközet elébe neve_ 
met akarod függeszteni, az engem ke 
véllyé testen. Hadd lássa a’ baza, hogy 
engem barátságodra méltóztattál. Egye 
dl'íl arra kérlek, hogy _oн: ne hozz elŕí 
semmi magasztalást; tartsd ш az e'rde 
mesebbnek. Lcgyen az, a’ mit mondani 
fogsz , semmi egyéb mint szeretet’ su 
gallása. 

rátságodban , mellyel önkényt jövél elle 
Élj szerencsésen, tisztelt férfi , ’s ba~_ 
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nembe és a’ mellyet én hálás sышe! fo« 
gadok, tartsmeg. A’ szerencse koronáz 
zameg ìgyekezeteidet. Te ifjú vaзу; az 
lit terhes: de egy kedvezö isten’ segв'lyв' 
'vel megfuthatod. Menj teljes elszánással 
neki, ’s a’ uehézsëg el ne lankasszon, a’ 
haszontalan taps el ne szédítsen. Szép ‘ 
halom, Martins 29d. 1820. ágyban fekve.“ 

..7 "W" . n' 

‘А’ Kisfaludy’ levelében érdeklett kész 
’s ki nem adott darabok az emh'tett Ke' 

rök, Pártütök és Szécsi Mária voltak, 
_ m`elly utóbbi 1820. elején készült. A’ 7dr 
пай мы“: mellyet ugyan ekkor kezde 
egу felette‘ главу terv szerint , félre téte 
мы, midön гашишa! a" fejérvári társaság 
ismét minden 'cselekvöségét спазмы, ’s 
Majns’ Sdikén Szécsi ßfa'ria't, âdikén a’ 
РйгtйtдЪet, 8dikán a’ Gyillvost (melly 
vigj‘áték, midön kiadatott»„Mil'or ранил‘, 
nem hittem vol/za“ czímet nyert) ’s а’ 
nem dramai, de a’ magyar hazañ lélek 
615“ Olly ked‘ves Keme'ny Simont, lOdÍkén ' 
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а’ КёгёЬг‘ aää. Hívek v'agyunk az без: 
sághoz, mi‘dön `azt mondjuk, hogy ezen 
elöadások mind annyi diadalmai voltak 
Kisfaludy’ Musájának. Sürgettetett й] mun 
kái’ kiailása, ’s azok valamint a’ színen , 
úgy nyomtatásban egymást érték. Ugyan 
'ß’Juniusban jöve Szc'csi Mária ’s a’ Ke'rök 
egy füzetben; Juîiusban Kemény Simon 
’s eду dj dramatizált költeménye: Ванн 
sa'g ¿s nagylelküség; Augustusban a’ Párt 
ütök ’s Mikor pattant nem hittem volna. 
Азов évi összel örömünk vala n’ Tatáro 
kat fels. urunk’és asszonyuuk’ ielenlétök 
ben is elöadvn'látni (Sept. 28) ës lrmët, 
melly dj пиццa vala а’ költò" haladásai 
nak, noha itt sem hibáznak а’ Ъaшar1ш 
дйs’{nуoшai. Ezen d‘arabja’ kiadásával зár 
tabe Kisfaludy azon évet , mel‘ly hirët 
ncm csak'orszá'gossá‘tevé , de a": a’ käl 
földre is kivivé. Mert mídb'n ogy felöl 
mindenŕ magyar színtársaságok szerte az 
országban darabjait eljátszák, midön min` 
den barátja `1iteratm'átiknak покa! olvas'~ 
ta, öríílve am` и] ésillagnak ;C a n' YG ‘y ö r g y 
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hármát német nyelvre fordítva adaki 
(Theater der Magyaran. , I. Bd. Die Tar 

. taren ín Ungarn, Ilka, Stibor. Brünn , 
1820. 8.), Gr. Festetics Albert ugyan 
Stibort trocßaeusokba'n (Pest, 1821. 8.), 
’s mind ezek, mind a’ Gaal által fordított 
de ki nem adott „ Gyilkos “ ’s az utóbb 
(a’ lipcsei dramai almanachban) nyomtatott 
„Kemény“ Pesten és Budán a’ német szín 
játszók által elöadattak; söt a’ Tatárok. 
Bécsben a’ ~Wiedeni szŕnházban is, de ott 
a’ magyar darab’ elbuktatása elöre el va 
la készítve. Csatamuzsika helyett az or 
chester dájcsot játszott, ’s a’ parterre szi 
szegett és fütyölt. Gaal a’ többiek, adása 
ellen protestált. Az alatt a’ fordítások el 
jutának a’ német földre is, ’s a’ jénai Lit. 
Ztg.,`1821diki1‘63d. számában, így szól fe 
lölök: „Diese neue Bekanntschaft ist er 
freulich, wenn auch etwas beschämend; 
denn diese ersten Anfänge einer dramati 
schen Literatur Ungerns, welche hier vor 
uns liegen, stehen wahrhaft über gar vie 
lem, was bei uns in neuerer und `neue 
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ster Zeit geleistet worden “ ’s utóbb: 
„ Man begegnet überall dem Dichter, 
щи! dass er sich stell»` rein 'vaterläna'isc/L 

gesinnt `erweist, kann iÍzn uns nur wer 
tÍzer machen. 



MÁSODIKIDÖSZAK. 
1821 _ 1830. 

____. 

Harmincz esztendös ìrale Kisfaludy Ka' 
'1‘oly, következöleg_a’ férfîúi erö’ és tù'z’ 
legelevenebb virágjában, midön kevesebb 
mint két év alatt tíz аrатát a’ világba 
bocsátván; egy felöl azon helyben hagyás, 
melly nagyohb zajjal és közönségesebb 
tapssal nem iidvezelhet senkit, mint шn 
költöt, Швeй teremtményei számos kö 
zönség elött, karöltve a’ szinéni szem 
fényvesztés’ minden eszközeivel lépnek é 
letbc; más felöl a’ dolgozásban tapasztalt 
szertelen könnyú'ség: az iróirelcsábíttatás' 
legnagyobh veszedelmébe `ejték úgy, hogy 
ha akkor Pesten álló magyar Színházunk 
vala, csapatjai tüntek volna fel rejta ha 
maŕkodva kés'zülQdarabjainak; ’s {дуют 
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mékenyen , de elébb utóbb önmagáltjul 
élendve, futotta volna lle irói pályáját. А’ 
praemissńk’ ezen igen ternlészetes követ 
kezése'töl méltán lehete félni, тeгt a’ ben 
ne  вléggé meuthetô'leg .. támadt el 
hizottsńgot nem mérsékelte, annál Киes!» 
hé {панa16 a’ kritika, melly mégr ak 
kor nälunk allg születettlueg, ’s még 
most is vajmi ritka jelenet. Értem pedig 
az ‘Народ, czélirányost Aés józanúl e'lest, 
mart a’ melly nem illyen, nem kriîika. 
’S hányszor nem emlegeté ezt Kisfaludy 
utóbbi éveihen! mint fájlalta, hogy ad 
dig hagyák hllnyt szemmel járni , és sen 
kinek lsem annyi kritikája, sem annyi ha 
rátsága nem volt бt тiзздatartбпaшi, hogy 
a’ mi a‘ színpadon azon korra jó volt, 
nyomtatásban az utóvilágnak Аt ne adje! 
Söt unszolák, ösztönlék arra, mit eleinte 
némi félelemmel tett. Kazinczy’ olvasá 
sa sokat tön ugyan, mit nem fog tagadni 
az, ki Kemónyt a’ Tatárokkal,i Ianus Pan 
nonius’ apotheosisát, söt `Irénét is, Ilká 
val _és Stiborral veйösнe. Ö nyelvünk’ 
lclké'vel„mellyet a’ külföldön, kíviil min. ' 

C 
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den tudós közködésen a’ hazával, nem ta 
nulhata, szorosabban ismerkedék, gondo 
sahban íЦ, prosája ’s verse numerusban, 
az utóbbik prosodial hibátlanságbzîn jis nem 
keveset nyere; de ez nem volt elég. Hel 
meczy költéfel álmaiból , ’s ennek Кб 
szònhetjük nagy részben azon szerencsés 
változást, melly Kisfaludy’ irói éltében 
kétség kivül a’ legfontosabb. Az egy literatori körben vala, hol a’` 
Еёt férfiu egymást elëslzöx' látta. Kisfaludy l 
nyájasan közelíte Helmeczyhez, kinek ne 
vét Kaz'mczy’ és Berzsenyi’ munkáik’ kia 
dásáról ismerte. Alig fordult a’ beszéd 
költönk’ dolgozásaira, Helmeczy nem k1' 
mélö egyenességgel mondá neki: „Az'lir 
nem hánik a’ nyelvvel lígy mint irónak 
bánni illik, versei roszak; dramái te 
hetséget mutatnak ugyan, de melly stu' 
dium nélkůl soha sem fog _вид kifej 
leni, a’ mivé kellene.“ Kisfalndynak 
{А}t az illy itélet, mellyhez szokva nem 
volt; (le még inkább a’ hang ’s az arcz, l 
mellyel az mondatott, ’s magát elidege 
nültnek érze' Helmeczlytöl. Azonban е’ 
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korholás’ hasznai el nem maradtak. Уiт 

gálgatni kezdé kiadott тuщит; egy és más 
tekintetböl, napról napra növekedö зzi 
gorusággal; ’s mig így az eléádás’ hibáit 
kémlelné, szemébe tl'íntek azok is, mely 
lyek az alkotást, charaktereket ’stb. ille 
tik. Hogy azokat újabb dolgozásaihan ke 
rû'lhesse, szorgalommal tanulta a’ koru 
kat, mellyekböl tárgyai véve voltak; u 
gyan azon man_kát többször elvetette, is 
mét elkezdé ’s újra elhagyta, mit részint 
egу bizonyos félénkségnek kell tulajdom' 
tanunk , de azon küszködésnek, azon ma; 
gával riieg nem egyezhete'snek is; melly 'ter 
mészetes következése a’ sebes haladásnak. 

Felebb kezdé becsülni azt, ki hibáira fi, 
gyelmezteté, mint kik mindent javallá` 
nak; érzé hogy ezelc elkényeztették , mi 
dön amattól öszinte itéletet ты — és 

gyözött végre hüszkese'gén, ’s felke 
reste Helmeczyt, ki tulajdonképen béve 
zette literatu'ráukba.` Mind ezeket magá 
tól tudom elhúnyt làarátomtól. 

Csak hamar érzé Kisfaludy , hogy mind 
addig csak lassan menendünk elc'f, míg a’ 

c* 
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_ szép neшие! nem kedveltethetjükmeg a’ 
magyar olvasást. Ez штaтá nála egy von 
zó külsejů'. alma`nach’ ideáját melly , poe 
sis, rajzolás és lńuzsika fegvän benne ke 
zet, leginkábls képes asszonyainkat nyel 
vünkhez'_éclesgetni; egy llittal legalkal 
mash eszköznek is láttatott az й] iskola’ 
lelkében terjeszleni köztünk a’ nemest es 
szépet. l 

'Az 1818diki. Marczibányi ~díjt Kisfa 
ludy Sándpr’ regëi__py,e11tékmeg. A’ ná 
dor и! 18'20. Martins’ 23. adááltal , 
a’ többi díjakkal együtt, a’ pesti egye~ 
tem’ palot‘ájában ‘ar1:0tt fényes gyüleke 

lzetbem Sándor beteg leve'n , nem 1611г 
te fel, ’s testvérénél tétettele a’ pénzt, 
annak valamelly tudományos czéll'a for 
ilíttatását erre ln'zván. KisfnludyKároly az 
Aurora’ kiadását magában eltöke'lvén, több 
barátjaival közlé a’ dolgot, kik helyben 
hagyván a’ tervet,' hazafi lélekkel igye 
keztek azon` költséges merényt lehetö 
vé tenni. Alapítványaikból, mikhez az 
érdeklett dij is csatoltatott, csak ugyan 
kikerült a’ summa, melly a’ dalog’ meg` 
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kezdéséhez szükséges volt. Kisfaludyaz 
alatt felkérvén iró társait ‚ kiknek tehet 
ségöket leginkáhb hecsù'lte, clolgozások’ 
gyüjtésében fáradozott; ’s így 1821. Nov’. 
25. az Aurora’ elsö (1822re szóló) éve, 
felséges asszonynnk" nevével dísze'sítve, 
megjelent nem csak fényes külsövel, de l 
ragy'ogva tartalmának gyöngyeivel is.` Tu 
lajdon munka'i benne még most` gyéren 
{'oltak elhintve, mint ha lelkв’ szerénységé 
ben inkább másoke'inak kivánna helyt en 
gedni; de azon kevés is világosan mutati 
a’ nagy m'et‘amorphosist, mellyen 'Irene’ 
költöjel keresztl'ílment. E’ két kön'yv’_ ki 
jövetelét egy egész ё" sem választáel, ’s 
[gy a’ lélek, melly az Éle_t’ [vomit feste, 
nem haladásnak hanem repüllésnek adta itt 
tanuságait. Felfogva egészen az й] isko 
la’ szellemét, ideáit tömöttség és hatziro 
zottság,l elöadásái; so'kszinüség , nyelvét 
hibátlanság, új fordulatok és rhythmui, ' 
verseit mértékkel testvér'û'lt tiszta rím je 
leltékmeg. Ezen lélekben szerkezteté 
Aurorát tiz évig, és gazdagítá ön (10130 
zataival, mellyek» számos formáira a’ köl 
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tészségnek nyujtanak példányokat (komoly 
és v(в szíujáték, epos, ballad, románcz, 
novella, elbeszélés, allegoria, parodia, 
mese , didact. és_ satyr. költ. , elegiafepi 
gramma , sonett, triolett, kälön schemán 
dalok ’s tb.) , ’s név szerint — mint egye 
bütl; ezen idöszakban nyomtatott müvei 
isfelhordva láthatók ezennek végén. ’S 
ha végig щиnцы: azon Нz kötetií gyüj 
teményt (Aurora), ’s azt mit azon kívi'íl zula 
ki költönk; ’s mind ezt ismét literaturánk’ 
menetelével vetjüköszve, el nem mu 
lasztva a’ két rész közti kölcsönös Нaш 

sok’ fonala’ szorgalmatos szemmel köve 
теt: nem leszünk e kénytelenek valla' 
ni, hogy Kisfalucly Káro'ly’ ezen {nитьe 
alapítámeg ’s hozá életbe , divátba azon 
islŕolát, mellynekl eîsö' lszerzöjét Kazin 
czyban tiszteli a’ baza ? Járdalt рeйд; 
elhúnyt költönk e’ pályáu soha néze 
tei’ feláldozásával nem keresve , nem 
дым a’ sokaság’ kedvezéseit, egyedl'il a’ 
müvészség’ postulatumait tartván szemei 
elött. Az a’ türedelmetlenség, melly sa 
játja volt az életbeìl, távol `volt töle mint 
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irótól. Mi elött ö teljesen meg nem ba 
rátkozott tárgyával , ’s ш mindern oldal 
ról tisztáha nem hozta, nem ragadt tol 
lat. Dramáinak nem csak váza volt elebb 
alkotva fejében , ’s a’ charakterek mega 
]apítva , hanem elrendelve‘ a’ scenák is és 

gi‘mdolva a’ beszélgelsési folyam’ nevezetesb 
fordulatjai; papirosra mind az által skiz 
zéit soha sem tette , mit azon darabokra_ 
nézve kell sajnálni, mellyek töredékesen 
jutottak reank. Színjátékai még akkoi‘ is 
tárgyai maradtak elmélkedéseinek, midön 
már ki voltak adva, némellyeknek (РАН: 
ütök, Irene,Leányò‘rzö) átclolgozása is fel 
volt nála teve ’s részintlmeg is kezdve ; 
Tihamérnak, alig jöveki', már más ki 
fejlés vala szánva. Illy`gond’ és studium’ 
resultatuma lön azon müvés‘zi érdem,_ melly 
1821tól fogva _szinte mindenik müvén tün 
döklik. ‘ . 

Érdeklém , hogy тnnы? nagy része 
`szehla , de nem egyetlen `díszei közél tar 
Lozik zsebkönyvének. Mind `az (Щи! nekii' 
ez egyehet is köszön, t. i. eg)r értelmes 
és miodenkor bizonyos czélt maga elött 
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tartó szerkezést ’s az innen természetesen 
eredö eg'y szellemet. Érzék a’ Marczibá 
nyijutalmakra ügyelö liirák azt: meny 
nyiben e’ nemes gyümölcs az ö érdeme,` 
’s az 1826diki díjjal öt tisztelémfeg. 

Ned1 lehet a! olvasóra `nelzve nem ér 
dekes tudni, milly vélernénnyel vala ö H 
teraturánk felöl `aи utóbbi évtizedbenI 
mellyhen alinak szorgalmas szemmel tar 
tója volt. E’ végre legjobhnak itéltem еgу, 
általa 18271). l'rt rhapsodiábo'l, melly az 
akkori idö’ jelenéseire czélozván, mint 
egész mál’ . elavult, вашему 'helyeket 
kiszakasntva adńi, ’s így б! magáb e’ Ищу 
han heszéltetni. 

‘г _. .‘ 
vr х ‚ 

'Íl‘l . г‘ ».rs''w wld'«nm . 

"w1 '„ [штамnы hasonló еду otthon ü 
lö 'gyámoltalan emberllez, kinek jó a’ tü 
deje, lńha roл, keze jó, {Не szédeleg'7 
mindég panaszkodikfde nem seg“ magán; 
szökni akar ’s a’ ponyvára esik. Jön a’ 
sok orvos,. ki`régi, ki й} szerrel neki áll, 
c'zibzilja; metéli , Юнoнa és'éktelen 1:51‘ 
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mával a’` józanok’ szavaii:` felůti. Зараз: 
dag földi idegent majmol ’s lovakra таз)’ 
kcgyes szépekre ligyelve nem aggódik ró 
la2 ha odal tekint is, koldusnak véli, vagy 
nyelvét nem éщé", hidegen odábl) megy 
’s ott seё“, hol  lkinevetik.“ ' 

‘К k 

'„Ki nem örú'l, ha a’ vándorló Tha 
lia’ papjaitól ama’ nagy vitézi játékot: 
„ А’ hét magyar fövezér“ ország szerte 
látl1atja! Milly képzelet uralkodik itt {s 

'sainte oda suit honszerzöink’ elsö korába. 
Ott állnak a’ kapitányok felvàsalvafmin 
denféle börökkel tele нажaтa, köztök a’ 
nagy l1ódító Árpád. Szólás'okból nem vél 

де az ember, hogy annyi »lélek lakozik 
hennök , csak reczegö ellépésök ’s Lehel’ 
szürnyü kiirtjè sejteti velünk a’ nagy 
kö‘vetkezést. És milly szépen szöviöszve 
a’ „eщё a’ hajdant a’ jelen korral, midön 
látjuk mikép Árpá‘d a' tömlöczbe menvén 
foglyához, `hasonló egу huszárkáplárhoz , 
egy nagy veresb'o'rpugyillárist vенeа 
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elö, ’s felelet helyett néhány sorokat (г. 
Melly kár, hogy Z'aTán’ irója ezt '’s eh 
hez hasonló vitézjátékait mostani _Вo 
scinsainknak nem lvette példányul ’s Á'rpá. 
dot ’s Leheljét illy elöképek ntán nem fes 
жé: mert jobban tetszenének mint a’ ko 
moly erб, ’s a’ hajdannak egyszerü , de 
tettel gazdag idöképe. 

Valóban ‚ literaturánk több illy сso 
dákkal bövölkedik, mellyek haladásunk’ 
mind annyi „мамы. jclei! Az enohex.` 
olvas, törtéuetet hall, átteszi honába, 
vagy készet lop ’s elbc'rm‘ál, elég ha a’ 
magyar vitéz , ’s a’ szerelmesek sohajtoz 
nak , vagy meghalnak , vagy megházasod 
nak. Minek.a’ vitézt mint embert erejé 
ben ’s gyöngéjében ’s belsö harczaiban fes 
Leni? azi elöitc‘let’ hatalmát', az indulat’ 
szökéseit, az embert szük ’s terjedtebb 
körébeu mutatni? minek, 'végre, За olva 
sót ' vagу nézöt tartalommal terhelni ? Egy 
i'ránt bajos magasra fellengeni ’s mélybe 
szállni  jobb a’ feliíleten uszkálni l“ 

Я Sk» 



39 

„ Majd minden olyasóra jut nálunk 
egy iró, ’s versben prosában szórja elme 
vfirágit. Irígyeink tagadják `hogy az mind 
virág . elég hogy van, ’s 'boldogok a’ 
birtokosak. Ki számolni tanult, meg tud 
ja olvasni a’ szótagokat, Simaiban össze 
ha'ngzó szókat lel ,' ’s kész a’ vers. Minek 
metrum! Minek` a’ szó’ gyökerét áskálni, 
a.’ nyelvet csinosítani ‚ ш a’ tárgyhoz 
alkalmaztatni ? Az пер a’ mit könnyen ér 
tenek , ha viszont kön'nyen. elfelejtik is. 
Minek a’ rövidség? Hisz a’ jámbor pa 

l raзы, kitöl ha mindent , legalábh a’ gyö 
keres magyarsá'got nem lehet eldisputalni, 
nem mond alkalmat alkalmatosság helyett, 
sem gyözüdelem he'lyett gyözelmet. Ma 
radjunlc a’ szent régiben, ez alapja nem 
zeti éltünknek! — Шу fonák vélemény 
vezet sok írót; ’s ök azok, kik durvaság 
ban erò't , hiu salangokban hazañságot 
keresve , a’ literatura’ méltóságát leala 
csom'tják, a’ miveltebb publicumot elide 
genitik ’s a’ köztünk lakó jövevényeket mél 
tó gúnyra fakasztják. 
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De nem kevesebbet аrа a’ csupa é 
dességtöl elkeseredett Те! is, sziszeg pisz 
szeg, ‘vizsgálatlaiml körülmetéli a’ szókat; 
most franczia, majd ndmet finomsággal `a’ 
nyelvet természetéböl 1:iгeз:i', ’s mit az 
értelmes buvár alkot, ш vakon ’s a’ tul 
ságig utánozva lerontja. Nem a’ felvett 
tárgy’ lelkes ‘kidolgozásm csak úi hang 
fô'czélja. Illy peldákat mutatnak .   
ltt látunk feszes stanzákat, csigázott so 
netteket , mellyek ha' атм gerjesztenek, 
az csak szánakodás a’ szembe szökö eröl 

ködésen .  . 

De illy bátor gyermekek miatt min 
den líjl'tást megvetni, képtelenség.' Rég 
éx‘zék azt Gyöngyösi ’s a’ derek Bessenyei, 
megmutaták a’ Berzsenyi’ második Мaда 
sálmn álló lelkes értekezés ’s mind azon 

jeles férlìak, kik tettel, nem ‘рusнa szó 
val igyekszenek a’ literatura’ clöre vite 
lén. A’ költö keresiki a’ nyelv’ virágait, 
szükségeihez képest, de a’ nyelv’` termé 
szete'vel egyezöleg; t'eremt ’s az illy me 
részség hathatósban vezet elò, mint a’ 
vétkes vagy ízctlen szókás’védöje, ki`hogy 



41 
a’ régit kedvellö sokaságnak tessék, enyé 
szö dicséretc'rt leszáll inkább', mint sem 
az olvasót magához emelné.“ 

’è l# 

„A’ feszességet, erölködést nem annyi 
ra az új nyelv teszi, mint a’ bitang ide 
618 zavara; a’ tárgy’ és lképzés’ hiánya. 
Ha a’ Игрe egy óriás’ ruháját ölti fel , 
’s menteben botorkál', le lebukík, oka 
nem a’ ruba. Az igaz talentum meggyöz 
minden nehézséget; félénken nem köttet 
ve egyes gondolathoz, apró czifrához, 
lelke az egészen csügg; a’ legforróbb ér 
zemény’ titkait, a’ magasb ‹51e1в jelenéseit 
követvén, nyelve is tömöttebb, képesвbb: 
de nem `tiìmve semmit sem mo'ncló_ 
széр `’s nem szép й} szókkal; ’s Вéрei' vi i 
lágosítók ; ,`’s ha eltér in’ szokot`tól, ar 
ról számotK adhat; ki szabadahb fonia_ 
latit nem értiel magátóll, jele hogy 
nem röpl'ílhet az író’ lelkével. Illy mun 
ka méiyebb vizsgálatot kiván, de szebben 
is jntalmaz. ' 
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A’ mit a’ józan ujítás’ befnlyása az 
újahb korhan szült,` annak érdemét egye 
dül a’ megátalkodott önhittség tagadhat 
ja' e'l egészen. Ha némelly hivatlan visz 
szaél vele , ’s a’ reg’ .tora'nya’ pira'nya'tól 
fogva késó' estig minden` rend és törvény 
nélkül Ы!‘ farag ’s így koholt szókból ’s 
Olymp’ isteneiböl szövi üres beszédét: 
csak azt hirdeti, hogy mind az új1'tás’, 
mind a’ költés’ szelleme töle messze )'ár. 
De illy íferdc kinövések mindem'itt van 
nak, csak l1ogy nálunk ezek üzik a’ leg 
nagyobb lármát, ’s a’ pnblicumot a’ li 

'teraturától elidegem'tik. “ 

i’ * 

„ Hogy asszonyaink inkább magyaro 
Í sodja1‘l'ak, ’s a’ közönség hazai nyelvét in 

kább pártolja , élelmet kell neki nyujta _ 
nunk; »tettel vívnunk», nem hiú sopánko 
dással, az elöitéletfellen, melly a’ ma 
`gym‘t most ' színjátékra , majd ismét 
nyelvét fínomabb társalkodásra alkalmat 
lannak itéli. Ha a’ közönség nem olly me 

l 
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leg is, mint lelìetne, .magok az irók okai, 
a.’ sokszori megcsalatás idegenséget szül, 
midön az. elöfizetésnek az olvasás lesz ká 
ra. A’ könyv ollyan mint a’ szép leány: 
a’ szív édesen vonzatik hozzá mint honja’ 
virágához; ha rosz, kettösen sínli vesz ` 
teségét. A’ 'miveltebb rész idegenuél ke 
res éleményt, ’s a’ nemzetiségtöl már ugy 
is gyengén vonzatva, hidegen_ny1il a’ ma 
gyar könyvhez vagy épen megveti._ A’ na 
gyokat minden _bokorban várja egy ёne1‹ 
lö, ’s ök azt tartják hogy hazai nyelvöket 
már eléggé becsû'lik, `ha hiszik, mit a’ 
hizelkedö reájok tapaszt. A’ dedicatiót 
nem nëzik dicsöségnek, mert attól , mi az 
után következik,F dicsc'ít nem várnak. A’ 
töbhi olvasó, kit helyezteté'se távol tart 
a’ külföld’ izlc'sétó'l, habár kedveli anуa 
nyelvét, mi'nden készsége mellett, ennyi 
zavar közt nem veг5бд11eti1с1’elti52t6111) ` 
izlésre, helyes itéletre; ’s a’ lelkesebb 
iró’ mû'veiben sem lel gyönyörù'séget. 

Mind ennek {б oka, hogy nincs kri 
tika, melly részre hajlás _nélkül, akár 
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kakas, akár kereszt álljon a’ tornyon a’ 
jót kimutassa, a’ kezdöt vezesse, a’ 111 
vatlant a’ lpályától elrettentse: de állandó 
an szem elc'itt tartván , hogy midön más’ 
tehetségeit birálja , maga is a’ józan ész’l 
’s az igazság’ birószéke elött áll. 
i Hazafisâgból valami munkát dicsérni 
annyi,' mint a’ hazával elhitetni, hogy 
szehbre', jobbra számot már nem tarthat. 
V'agy olly nyomorlilt állapotra jutiánk, 
hogy minden magyäî'nyelvenfrt aprósá 
gért mar hálával tartozunk, ’s ezt torok 
tátva` hirdetni kötelességünk 'I Ha `litera 
turánk, nyelvünk’ minden szépségei mel 
lett, azon fényes ponton nem áll is, mely~ 
lyen a’ nyúgati nemzeteké; vannak még is 
férfiaink, »kik bárhol is érdemmel гнeвá“ 
nainak: neml szükség azért minden idétlen 
versfaragónak tomjc'nt hintenünk. Mi ma 
rad 'az érdemnek, lla a’ gyöngét is iste 
m'tjük ? Hány fe'lszegů` itélet alatt nyög az 
igazság! ’s annak, ki minden, véres 
veritékkel kicsikart hangban fůlmilétlnem 
hall! Nincs emher, kinek nella jó gondo 
latja ne lenne, ezen elsc'íség teszi бt em 
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herré; de azért nem minden gondolat ért 
meg a’ világnak. A’ müvészet többet ki 
ván, a’ mivelt ember többet чай‘. A’ mez 
telen gondolat faragatlan gyémánt, a' mü 
vészet adja meg fényét. l 

Az ember bölcs lehet, de rosz poe 
ta: régi igazság. Ész és képzelem külön 

' dolgok, ’s ki az utóbbival nem bŕr, hagy 
joufel a’ költéssel, mert csak hóból rak 
ja alakját, melly a’ kelö napnál hirtelen 
enyészik. De legyen bármi nagy a’ köl 
tői tehetség is, ritkán terjed el mégis 
a’ mûvéazség’ minden ágaira. Ki minden 
szívet elragad в'neke’ bájával, édes an 
dalgńsival minden bút elaltat, viszont 
például — unalmas dramával ásítni kész l 
tet. {И a’ kritika visszainti _az eltévedtet, 
’s elérhetö koszorúra mutat. Nem retteg 
tőle a’ valódi talentum, csak a’ gyenge 
félti kérkedö tollait. ' Amannak minden 
észrevétel új utat tör saját vizsgálódásra, 
eláradt képzelmet egy pontra gyüjti, hogy 
onnan annál szebben sugározzákki; ez 
megakad , ’s bizonytalan törekede'se ma 
gától elalszik. Hányszor a’ kisebb, de a’ 
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ml'ivészsëg’ titkaiba avatott, gohdolkodó 
elme, gyenge szikráival isla’l lángésznek , 
szövétneket gyújtott, melljnek fényénél 
az és’ utját föllelé! Volhának több lki 
meríßö, nem szemelyt, de nem is рusнa 
szót hanem ldolgot érdeklö birálatink: ha 
számra nem is, de érdemre több Зaк]; 
kal birnápk“_’s tb. ' 

 

Ön doIgioîásainak Kisfaludy legkemé 
nyebb bírája volt. Több ízben ösztönzém 
munkái’ egy te'ljes kiadására, б arra nem 
igen volt hajlandó. Alîg volt valamie, 
mi ellen ne lettek volna kifogásai; ö 

l munkáin rendre akart változtatni. Sti 
bornak ’s Irenének ‘Маскat 

kivánt tenni alkótásában'is ;` Keményt nem 
mint jó dramát, egyedíx'l mint türhetöleg 
írt ’s egy ritka tettЪ érzéseket dicsöítö 
darabot vette volna fel gyüjteményéhe; 
a’ ъГatАroЬcaК: pedig, Щи“ és Szécsi Má 
riát annyira nem szerette , hogy egykor 
“в kedvében azokat ki is epigrammázmi 
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’s munkái’ sorából kitiltaná. Azért áll 

e’ három darab a’ pótolékkötetekben; a 
dám pedig azokat hogy egy teljes kiadá 
sát birjuk költönknek; de literaturánk’ 
állapotja sem olly fényes még, hogy a' 
zokra vagy olvasóink’ egy része, vagy já 
tékszinünk többé ne szorulna. 

Érdeklett epigrammáit, min`thogy ma 
ga is szándékozott egykor versei között 
kiadni: ngу hiszem, nem vétek ha itt 
közlöm. Azok költőnkl lelke, és feje’ cha 
rakteristikájához valók. 

А’ tatárok magyar országban. 
Sok hazapuffoga‘tás, ok scmmi, dc szörnyü ma 

gyarság, 
Bundás indulatok: oh bc шт müv cz! 

l l ll a. 

Jambuac , pro'sac vagy micsodán lény? Drama 
pcdig szép! 

Szép? Hm! győz a’ magyar ’s tapsra az ott fcn 
` clég. 

Szécsi Mária. 

Szécsi Marinka dörög ’s' hőst szöktct az özvegyi 
várba; 

Ablakból kapu lcsz: azép dolog és nem is új. 
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Hogy загс; is mcnc:it 1.al lyukon, kcll mál‘ 
. oda sok hit , 

Több mint Thalia kc'r , bár lcleme'nye szcgény. 
Vígjáte'kaival egyéb dolgozásainál in 

kábh` volt megelégedve. Dr. Bowring Já 
nos Londonban, ki „Poetry of the Ма 
gyars“ munkájával szép figyelmet gerjész 
te honában hazánkfìai’ törekedésçi iránt, 
18301). Kisfaludy’ vígjátékait is akará an; 
golzta fordítani. Melly шnагиt velem kö 
zölvén, arról` ç_lhgiqyi.„barát9;pat шаш 
tám, ki egyebek közt hozzám 1830. Apri« 
lis’ 7. ezeket На: „Нa Bowring vigjáté 
kaimat fordŕtja, mondjameg neki, hogy 
most mc'g a’` Байт/67262 hagynáki; Из 
változtutásokkal még jót lehetne belöle csi 
nálni, 'azért sajnálna'm , ha így 1Ёönцe a’ 
kl'x'lföld çléber ¿I‘ninŕa'lauígaßF edèiglènielë 
nél jobbakat irhatok, ’s azoikkal jöhetne` 
ki aztán а’ Leányörzö, ’s egyszersmind l 
haludásúnkat is mutatná. Én úgy vедeт, 
barátom ezeket‘javasolhatná neki: Csaló 
da'sok, Í/ígj‘a'tdb, Betegek, Hû'se'g’ pro' 
[кг/а ‚ Ke'lzytelen jósziwû'sdg. A’ Fösve'rzyt 
is, delcsaklazért, теr: jelentßné, milly 
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karhan‘áll szinünk, ’s milly nehéè köz 
részvétr’s állandó szín nc'lkül (melly mind 
az iró’, mind a’ játszó’ föiskolája) Ищу 
Ьaп haladni.“ Miért nem említi. itt 
költò'nk a’ Pártůtö'ket , könnyü megérte 
ni; a’ darab annyira nemzeti, hogy for 
ditásban nem is`hasonyl1'tanа magához'; de 
a’ Fösvény ellen igazságtalan, 'mint a’ melly' 
sok tekintetb'en felette jeles munka. 

1829. vége felé kezdödött költò'nk’ 
betegeskedése. „Majd' mindég szobámha 
zár a’ köszvény . ezt {rá nekem Nov’. 
IZ. , ’s az alatt “мы, mellyek tán 
néha töbhet is ugrottak mint ke'llett volll 
na, nagy szerënységben tartja. Бaйт! gyak 
ran `látom ,. ’s ez 'inost nagyobb része 6’ 
römimnek. Jövö hónapban neki ülök Tren 
Lsdnyi Магда} _ mi leszen belöle, az 
egek tudjáld“ Hozzá is fogott, minek 11125. 
na a’ Ш. Endrére kö'vetkezö interregnum' 
Кoта“ több i415 (Нa szorgalomńml tañulta 
volna ; olly kedvvel és készülettel, millyen 
nel semmi más munkájához nem. Tiz éve 
múlt vala el, hogy a’ tragicus nemben 
nem бывшей, „Csák — ugy mond  
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legyen abbeli tehetségeim’ próbaköve“, 1 
mellyek után Salamon kira'l‘y’ ve'ge, Elsó' 
Ula'szló (mellynek „ Várnai пишeт“ 
czím allxtt volt már meg fele), Kún ‚Еди 
lo', Hunyaa'i Дай9216 (legkedvesebb ideá 
ja) , за‘; nemzetség ’s egyéb tervei léte 
sültek volna. Csák annyira foglaltael lel 
ke't, .ö azt annyi tl'ízzel, elmélkedéssel, 
éjjelez'éssel folytattu, ho'gy orvosa зziikа‘! 
gesnek ММ öt a’ munkától eltiltani. Jobb 
raffordnlt ngyan'állggqtja a’ ßgél’ végével, 
‚nай boum aj'us 1;‘ = „вы igëń ja 
vúlok, a’ `tavasz jóltevöleg hat reám, dol,F 
gozni is van kedvem , és reményem e'lte 
met ezen и“ lszebben és a’ köznek több 
sikerrel szentelhetni;“` 'de ezen javúlás . 
rövid volt. Saját vf'ítkei .. merborvosa'i 
nak, nem fggìdgjt szót __«.hpßk vissza 
bajait `’sl nevelék шokat; a’ mihez még 
györi útja (August. 1830.) is jöve, mely 
lyet'barátjai’ in_tése ellen тeтe. Allg 1бtt 

 

‘ vБазы, betegsége csak hamar a’ legveszse~ 
delmesehb Гаити: vcvéfel, mert tudöit 
sиднa‘11%, ’s olly mértékben pusztítá, 
hogy, midön Septemh. elcjén az olasz 
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földröl visszajönék noha barátink a’ dol 
gok’ szomoru’ állapotjáról elöre értesíté 
nek . hozzá beléptemkor borzanat fo ` 
gottel. A’ magos, szertelen erejù'., vi 
rító ege'szségů férfî össze volt roskadva , 
erötlen vймá összeaszva; агaтa hangatlan, 
tompa; ’s fájdalmas mosolygása, mellyel 
üdvezlett, elhervasztálegott a’ rég ohaj 
tott viszonlátás’ minden örömvirágit. Ve 
szedelemben nem hivé magát lenni,. de 
gyötrò' türelmetlenséggel várta épülését. 
Azonban eзду naр múlt a’ másik után , ’s 
a’ kórtünetek nem tágultak. Váltogatta 
orvosait , mert bizodalma irántok ingott, 
a’ mit teатр nkart, az neki ma töb 
bé nem kelle; ’s így la’ gyógymesterség 
senem vigasztalhatta, sem távolabb idó're 

_nem {oпишуЫ hizonyos 'vesztéL Mind 
az ШИН 1‹б2eРeЦ:e sz_envedéseinek is goud 
ja volt az Aurora’J Jelmŕor’ és Тата]. 
kodó’ (melly két utóbbi folyó levelek’ ki 
adására felsöbb helyröl engedelmet nye 
re) ügyökre; ezeket hirdetvén ’s a’ r'e 
dactiót organisálváu,r az amarra gyíílt iro 
‘заnускаt a’ szerkeztete'ssel együti: Bajzá~ 
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nak advánáltaL A’ tiidösorvadás kórjel 
társaival már szinte sírja’ sze'leihez köze 
líté, midön hévvel szeretett nénje , Суб 
rött lakó táblabíró Farkas úrnak hit 

vese’ halálának ln're veg csapás gya. 
nánt éré. Könyek közt dictála nekem e 
gyik gyó'ri rokonához levelet, melly 
ben néhány elöfte nagy becsü apróságon 
kívû'l azon kendc'ít is kikéré magának szo 
moru emlc'kül, mcllycl: kedves testvére , 
élete’ végémlaasznált. Ezeli1 _iëötöl гoд“ szo 

 

’_M 

katlan szomoruság hatalmazottel lelkén , 
ágyát többé el nem hagyta; ’s velem, 
ki utólsó napjaiban és éjjeleiben csak 6 
rákra hagyámel öt, gyakran heszéle a’ 
halálról, mellyet sejteni kende, melly 
löl talán félt is, mert szófogadó lett mint 
egу gyermek , az orvosságokatn’» Лавров 
tosabhan vevé, ’s az orvos’ rendeleteit a’ 
legszig'orúhhan lcövette. De késön. A’bú 
hoz, lelki e‘lcsüggedéshez hozzá járultak 
élte’ utólsó hetében a’ fuldoklás’ ijedel ‚ 
mei és szenvedései is, ’s ezek mind ösz 
sze végkép kimerítvén ereit, November’ 
21. мамы harmadfél órakor lenni meg~ 
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забит. Akkor hozta volt a’ pozsonyi posi 
ta akademiai megválasztatásáról af tudósí 
bist, haráti hozzá siettek euye'szését e’ 
ln'rrel felden'teni  ’s hülten lelék'. Te 

temei a’ váczi g‘áton tuli temet'óben nутё 
szanak; ’s ugyan azon sírban barátjai’ még 
várandó öröminek jó része. Meri: ö me _ 
leg részvéttel teljes vigasztalója, buzdi 
tója , gyámolítója volt barátinak; fú'szere 
a’ köröknek holmegjelent; jól sokakkaL. 
megbizott kevesekkel, `de ezeket mint ön 
magát szerette. 

Kisfalfndy Károly’ irásait'Siánelor test 
lv'éréiöl hálálantán általvettem. Azon nyom 
tatatlan dolgozásokon mellyek az I. VIII. 
és `X.kötetben Аllana]: elszórva; ligyBru 
tnson, három lr'égi`elbeßzëlésex; ’s több ver 
:aezeteken` МНЕ! , mellyek kiadhetlanok: 
mindenîhagyományai a’ korán elhúnytnak 

` töredékekböl állanak. l‘Ezek l közů'l említést 
érdcmelnek a) „A’ lgyilkos“l szomorujá 
ték’ elsö fel'vonása „,’s a’ 2dik" eleje ;lva1a_ 
mint egy késöbhi átdolgoqás’íkez‘dete. Ь) 
és с) az átdolgozott Pártüfök’ és Irene’ «_’s 
d) ‚‚ А’ korcsházi vásár“ czímü «gуша 

d _ 
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töredékeik. e) „Az elbeszélés“ czímii vígi. 
kezdete. Ez ellendarabja lett volna a’ 
„ V1'gjáték “ czímünek, ’s jó részt ugyan 
azon személyekkel. f) „Az Orday ház“ 
philosophicus román’ ’s g) egу levelekben 
(rt régiebb román’ töredékei; valamint 
h) Tollagi Jónás’ barmadik részéböl két 
levél. i) „Dobozi“ epos’ elsö énekéböl 
45 vers ’s tb. Az elhlinytnak gondatlan 
sága illy dolgok’ örizésében Oka, hogy több 
irásai , mellyeket nála lîi‘iŕlön idökben lát 
tam, elvesztek  — _ 

Kisfaludy nem csak költö volt, ha? 
nem képiró is. Viszontagságai’ éveiben, 
feketében és színekkel, de lvízszínekkel 
festeц, töbhnyire arczokat; ’s csak 1822 
óta olajban. Képzelete a’ fellázadt ter 
mészet’ scenáibau gyönyörködött; innen 
darabjai többnyire tengeri vészeket, vi 
harokat ábrázolnak; de bfrunk tóle né 
hány nyugalmas tájakat is, és fìatalabb ko 
rából két, _önnön találmá'nyu rajы ntán 
maga kezével készült rézmetszetet. 
Az egyik’ czín'ie: „Koldustársaság,“ a’ má_ 

‘знай „сдёёnуишуa.“ Mind a’ kettö bur 

 

lml 
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lesk népscenák’ szép .eredetiséggel adott 
compositiója. Önmagát ö igen Щn korá 
ban fesféle; ennyit tudok, nem aн: is, 
hol legyen a’ kép? Ö szerénységében el 
nem l1itetheté magával, hogy a’ községnek 
cgykor kedves dolog leszen vonásait hi'i 
képhen birni , és soha sem ült. E’ sorok’ 
irója a’ kárt kipótolni akarván, legott ba 
rátja’ halála után képétfgipszben vétetéle 
a’ holttetemröl; ’s a’ festö, ki öt épsége’ 
korában jól ismerte, visszaállítá az elvál 
toziotl, Ieltünt vonásokat olly szerencsé 
vel, hogy a’ melly kép шunкá? kiadását 
ékesíti, hozzá jól hasonlít. Azonban az 
nem a’ duzzadozó épségü Kisfaludy töhbé; 
a’ müvész letörlé arczairól az élet’ тeчét, 
’з‹э2eшei1)en a’ szertelen tüzet azon ke'm 
leus tckinteuel wimfel , muy a’ ‚ш 
dönek , utólsó életszakában зaйцa volt. 
Az Kisfaludyt mútatja 1829’ végén. 

di' 
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Kisfaludy Károly” 
éltében kijött munkái 

' időrcnd szcrint 

Toldy’ kiadására való utasítással. 

Ncm szükség cmlíteni, hogy legnagyobb része 
Kisf. munkáinak más évben készült mint kijött. 
A' mcnnyire a.’ készülés’ idcjc az olvasót érdc 
kclhcti, azt al'muukák' I. költ: mutatóján ’s az 
élctipásbau аллеи. ` 

Munk'k' czlmei. ` EM uuu.. 'may' „umban 
1819. 

A’ tatárok magyar 
országban 'külön 1x. 5. 

Ilka l külön ` 1x. 105. 

` k _ ш. . _, 'hw_4 ̀  ‘f r . , .r 

Stibor vajda ` külön u. Ё. Szécsi Mária. _ .. .. x. . A’ kérők г _\ kulun Iv. 5. 
Kcmény Simon __ n пг 165. Barátság és nagy g kulon lclkiiség n. 205. 
A’ pártütők h IV.85. 
Mikor pattant, ncm kulon 

hittcm volna ‘ xv. 229. 
Ircnc . m.` 5. 
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x 

1821. 

A’ lcgszcbb gyöngy x. 205. 
Tiszta szcrclcm (tö« _ 

rcdékcscn) Sz. lit. ajánd. 
Rikkancs (törcd. 211311 

Ьы) ‘ i 
Gnóma I. 250. 51. sz. 

1822. 

Nelzor és Amx'da f Í щ. 179. Elc. é. ham vmxws. 
Az élct’ korai __ I. 195. 
Dalforrás Aurçra. I. 229. 50.»sz. 
_Rcmény (Böködi alá 

irással) I. 212. 
Élct és Phantasia s `1. 198. 
A’ nyugtató (M. J. alá ' ‘ irással) L n.l 97; 

1l823. 

Szilágyi’ szabadulása` Í nl. 165 lzóra’ monologja (а’ ` 
Váruai ütközctbôl) x. 85. 

Багдад; és szclfclem` ‘Ш. 111. ` 
A’ vérpohár' (B. K. alá ` 

Í irással) L' ` vln. 1. 
Tollagi Jónás’ viszon 

tagságai (I. rész. Sza Aurora. 
lay Bcnjamin aláirás 
sal) ‘ vm. 55. 

Palma 'és cyprus VIII. 205. 
Honvágy I. 86. 
Lantos’ szcrelmc `I. 205. 

1. 1_5. A’ szcm1 hgtalma(M.F.)| 
Az élct (Zordy) l lrói t`anács (Zordy) I. 207. 

I. 225. 8..sz. 
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Epigramma 29. _ _ Gnómák (_Zordy) 2 Amma 
_ 1824. 

Viszonlátás ` ‘ 
Sulyosd’i Simon (Sza 

lay B.) ' 
nait c.iná1 а’ gólya? l 

( Szalay B.) 
A’ szellôhöz 
Végpart 
Tünö élctkorom 
Vigasztaló dal (Sza 

lay` B.) 
Különfélc (Szalay B.) 

Aurora. 

1825. 
Tihamér Sok baj scmmiért (Sla1l 

lay B.) 
Andor és дней ( Sza 

lay B. ) 
A’ jövevény ' Mohács 1 

Aurora. 

_1. 221 ’s köv. 
vm. l25'4. 

vm. 167. 

' vn. 259. 

vu1..155. 
1. 5. 
1.` 26. 
I. 25. 
I. 5. 

vm. 259. 

vu. 1. 

vn. 175. 

vm. 211. 
I. 149. 

I. 79. 

‘IsuU‘"‘*“"“”*î ”’ 
Mázyá. атак 
A’ fcjérköpcnycg(Sza 

lay B.) _ _ 

(Szalay B.) 
Dal (‘Гоша szárnyam ! ) 
Erzsébct _ 
Titoktartás (Zordy) 
Vád és мы (Zordy) 

f». 
I 

Bajjal mcnt', Иван jötti Aurora. 
I 
l 

1v. 211. 

vn. 209. 

vnl. 25. 
I. 19. 
I. 89. 

1. 229. 29 sz. 

I. 250.55 sz. 
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1827. 

Af vígjáték l _ „ Iv.172, ` А’ betegck Amma' v. 95_ 
A’ leányörzö Ё!“ és Lit. п. v. 5. 
Tollagi Jónás (lid. rész. Szalay B.) ' 2 Aurora. VIII. 107. 
Elle I. 161. 

H828. 
Hů'ség’ próbája ` v. 155. Kényœlcn jószivfíség ^‘”°“‘ v. ‘185. 
Szcgct_ виде! Koszoru v. 257. 
Csalódások _ Handb. d. u. vl. 5. 
Záh nemzctség Poesic. l11.175. 
A? két hajós _1. 179. 
Alkonyi dal l. 15. Kcdves tájamhoz Ё Aurora ' I. 8. 

l Pipadal (Szalay B.) 1. 21. 
_ 1829. ' 

Áltudósok v1. 162. 
Лот mehctki а’ szo v1. 111. ыьы (A’ fölvény) l | 
Népdnlok (Szalqy B.) I. 54 ’s köv. 
Eprészleány Aurora. I. 116. 
Budai harczjáték I. 129. 
Lcánybu I. 1.55. 
Csalódás _ I. 11. 
Pontyi’ szerclmc (Sza ` . щ в.) l 1. 209. 
Hös Fnrcsi (Szalay B.) Élet és LitÃIv. пи. 219. 
A’ szerclem (törcdékcscn) Urania 
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1830. 

` Három egyszlîrrc l П. 221. Az álmatlan ìrály `_ l ' 1. 155. 
Ngprcgék l` Auw" 1. 107.124. 141. Nepdalok (Szalay B.) l I. 54 ’s kò'v 

  
 

Népdalok (szalay в.) Minerva, 1I. 1. 65 ’s 75'. 
_ Еду szó 'Aurora 1. .17. 

 

Halála után iöttekki: 

Bajnokdíj f _ I. 152. 
A’ szcretök’ sírja I. 158.. A’ sastoll ' l _ `'1. 215. _A’ bánkodó [érj ' Auì‘ora , 1851’ 1. 217. 
A’ lantos l 1.122. 

l D11 (ваша @161.111) l 1. 21. 
Elsö Ulászló _ х. 85. 
Csák lMátc' ` х. 99. 
Kclcti közmondások 'v1I1.229. 
Viscgrád ' , I. 95. 
Szcrclcm ' I. 215. 
A’ szcrclcm ‚ x. 191. 

‹ Hadì énck _' x. 195. 
A' rcményhcz 198. 
r1‘hemist9l1lcs` ‹ ` x. 202. 
Elválás ` x. 205. 
A’ vándor x. 207. 
Eltökélct x. 215. 
A’ kcdves’ sirjánál x. 215. 
Bcjtctt szó . х. 218. 
Éjjcli mcnyckzñ x. 219 
A' barátsághçz х. 251. 
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