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JÁNOSFIÁNAK 

EGYENES HÜ MívEL'r LÉLEKNEK 

A NEMzETI швы‘ s шошьом 

и: NÉLKÜL 

DE ßUzGó PÁn'roLóJÁNAx. 

ткзгтвьвт zÁLouÃUL. 
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nLöBnszim 

Kazlnczy Ferencz’ irói pályájának két , hason 
nevezetességü oldala van , a’ köz és a’ magányos. 
Nem volt még írónk, ki munkái és személyes« 
sége által, miket egymástól elválasztani nem 
папа‘, olly roppant, olly тает, ’s olIy húza 
mos маты gyakm-lon iròkra ’s irodalomra , mint 
6: ’s az мотив ‚ а‘ személyessége általit---xnertl 
távol lakott a’ literaturai középpunttól -majd 
kizáròlag levelei által. A’ hol tehetséget; bár 
melly szerényet is, Юго“, ö, korának elsöje им 
tekintetben , fölkereste аж soraival, vagy {биш 
restetve viszonzá a’ közèledést; ’s mivel а&quot;; 
vult iróì’nk кап, ki Жду vagy amúgfvele nem 
èrintkezett,mondhatni hogy i-ro‘dalmi mozgalmai‘nk' 
öszvesége ama» fél машет, mellybemö líëmhń 
ы megszakadást kivévén folyton шаман; ‘és 
levelezett: levelei’ öszveségében ‘Щи-66211: ‘Пи 

a I~ 
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на; nem mindig elég bîztosan ugyan, részím 
inert nem mindenkor állt vagy elég közel, vagy 
elég távol a' dolgok’ llelyes láthatására; részint 
шея‘: forrásaî nem mindig шеи; részínt vé'gre , 
mert nem ritkán személyes érdekeltetés, Базов 
és ellenszenv, melly nélkül а’ legnemesebb ke 
bel sincsen , zavartńk a’ felfogás’ tisztaságát. De 
:nelly emberi források elég kristálytiszták, mim 
den salakja. ’s fellegeì nélkiiI az emberiségnek? 
Kazimfzy' levelei ‘ем: а’ magyar irodalom’ ba 
rátjának nem feltétlen hitelességü kútföiil ajánl 
koznak: psycholog olvasó ’s hirálati szellem kt 
‚атак ide is, mint minden levelezések, emlék~ 
шик, söt évkönyvek, штык és történetköny 
тек’ ьашымапм is ; de rendkivüli becsüek тег; 
is mind azért, inert kilencz tizedét ‘ваш: annak, mi 
ez idöszakbòl femnaradva, az irodalolu’ belsö ише 
neteire, az iròi visz0nyok,szövödések és magànjel 
leluL'kre fényt vet; mind azért , xncrt literaturánk' 
еду egészen Щ ága alapittatîk meg általok: a’ le 
vélir 0 d alom. Sexmni sem lehet könnyedebb , 
Площади), élénkehb és ткань , az érzékenység' 
és szeszély’ sajátos vegyületével 's az érdekes 
nek és tanulságosnak olly gazdagságával mint е’ 
levelek; e' mellett semmi nem видам» és szebb 
mint a.’ nyelv,mellyen e' szellemi tàrsalkodások 
folynak. Minél Гора tartalom, forma ésy nyelv 
nl_ly ritka erede‘tiséggé egyesülnek bennök, hogy 
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Ka zin c zy’ L e v el ei t mìnden kétkede's пена“ 
irodalmunk’ classical rangu müvei közé sorozhat 
juk. 

E' meggyözödés Мг: reá, hogy e’ levelek’ közzé 
tételét az örökösök’helybenhagyńsával, magunk 
han elhatározzuk. Több tekintetben а’ Kis Já 

noshoz попа}: követelœk az elsöséget, mint а‘ 
mellyek legnagyobb idökört, harmincznyolcz évet , 
foglalnak he, ’s a.’ rájok következöknek legalkal 
шагов!) támaszpontul szolgálhatnak. És siettette 
a’ gyüjtemény’ megindulását, mit наша! , a’ lite 
ratura.’ nevében hálával említiink, a’ nyelviigy’ 
szolgálatában máx’ most fél századot eltöltött, 
’s még folyton munkás , tiszteletre méltó férfiú 
пак, kíhez ezek итак, szép lelkü ’s áldozatra 
kész idösb ña, Kis Laj о s m. kir. udvari 115)‘ 
viselö úr, ki mind atyja és atyjánakbarátja irán 
И nemes ragaszkodás és fiúì pietásból, mind a’ 
literatura’ tekìntetéhöl módot nyújtott és канва 
gen e’ levelek’ штата, és pedig illy (Киев , 
illy a' helsö becsnek megfelelö kiadására. 

El kell mondanunk, hogy e’ levelek nem jö 
hettek ki egészen úgy mint ohajtottuk; de ma 
gunk’ részéröl is шишек törlések , ‘аду nevek’ 
elburkolása, hol részìnt a’ levélirú , részînt a’]e~ 
vèlvevö, részìnt a' llelylyel közzel érdeklettek 
ìrànti свыше: ш múlhatatlanul parancsolni lát 
szott. Viszont meghagyánk, hol azokban гаши 

s 
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ságot штык, ткёпуез ищет is, de mellyek 
csaka’ hiúságnak, dölyfnekJ, vagy àl szemérem 
nek kényesek. Nem kellene felednünk вона, hogy 
папы а’ dicséret ked’vesv dolog, de az ìgazság 
нет, még akkor is habàntó. El kell иным 
mondanunk ш is, Воду minden felelösség egye 
‘Ш magunkat illet: nem Kazinczyt , ki gondolko 
dását ’s érzését barátjával bizodalmasan közöl 
hette , 's mert ezzel ás lgyy közölte, sérteni aka~ 
газ nélkül tette; nem Kist, ki hozzánk тент , 
általunk soha. eléggé nem becsiilhetö штампа 
han szahad kezet engedett, Мг szive’ nemes su 
gal‘latát követve , barátságosan figyelmeztete 
azon tekintetekre , mik szorosabh szemlèt шт 
nak мы kívánni. 

Egyéhiránt, ha ki ez elözmények шёл ma~ 
ф‘ egy illy bizudalmas levelezès’közzé te'tele’jo 
я“ is kétséghe hozná; a’ nélkül hogy e’ neve 
zetesr-kérdés' megoldàsába ez мы bocsátkozni 
kívánnánk, megiegyezzük, Воду minden 'szò-, 
irásbeli ‘аду tettleges. nyilatkozús tény, ’s а’ 
mennyiben valamelly köz ügygyel , vagy köz 
szemékyesség’ügyével kapcsolatban van, ими; 
а’ nyilatkozò’ halála utàn , a’ történet’ köre'be 
szàll, hol а’ fö elv nem többé a’ „а „м bene, ha~ 
nem a5’ nin' vere. Kazinczy, ’s шип ö itt ott 
e’ levelekbe-n nyilatkozik, типа ezek költek, 
publicas. charactexekké lettek, ’s igy gondolko 
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(навык, cselekedeteik nem csupán övék шине, 
hanem а’ történet’ hirószéke elébefvalók. ’S kik 

még is bal néven hajlandók venni, под шне 
seinkben nem voltunk több szîgprral a’ levélirú, 
’s több kedvezéssel az élök нам, nyugtassa 
meg öket az , hogy magunk iránt sem gyakorlot 
шик kíméletet; söt,bár lehetett, sem jegyzések, 
sem elöszóhan védelmünket még csak meg sem 
kísértök: nehogy egyfelül kiadói helyzetiinkkel 
visszaélni látassunk; ’s hogy másfelül példát ad 
junk az illy csa'pások’ türésére, ha igazságosak 
e's érdemlettek, az önmegtagadásra, ha щетк 
lanok. ' 

Meghagyandóknak “так azon apròlékos tán' 
gyakat is, mellyek csak а’ levélirót és levélve 
vöt, ’s шт is csak a’ levél’ iratásakor illethet 
ték, 's így nxagokban sem érdekesek, sem {anul 
ságosak ; de mint a’ Ми.’ falán a’ hozzá illöleg 
alkalmazott lombozatok és` czifrák, úgy levelek 
»en az alkalom és személyes viszonyok által 
сие“; ezen mellékrészek az egésznek kára пе} 
kül e1 nem maradhatnak. Ezek öregbitik а’ 1e 
vélnek a’ maga levélszerüségét, életvalòságot 
kölcsönöznek neki, ’smindenek felett segítik fri 
seségét éreztetni; ollyanok mint az alföhìi Тевт 
iskola.’ genreképeip egy еду pókhálò vagy roz 
ш: ‘шт; és sajátságos öröm, ‘витамин а’ tu, 
dományok’ országàlmn нашла!‘ ’s annyira felet 
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tünk állónak ismeriink, a’magánélet’ арго viszo 
nyaî közt meglesve, magunkkal еду fajúnak ta 
lálnunk. ’S kiilönben is e’ részben a’levélkìadòk' 
покой шоадас köveuük. 

Kérdésbe jött azon helyek ‘аду levelek’ 
meghagyása ‘аду mellözése is, mellyekben — 
Kis Jànos’ kifejezése szerint -- „sok tulzò ba 
ràtsági dicséretek“ vannak. Ezekröl a’ ищем 
férfiu ekképen nyilatkozott hozzánk írt levelé~ 
hen: „Igaz, hogy ezek engem sem kevélylyé ‚ 
sem- a’ literaturai dolgozásban дыма nem tet 
тек, ’s Файл ez utolsò tekìntetben inkább ösz 
töniil szolgzflltak; штампы, mikor illy gyüj 
teményben úgy „от“ egy halomban танцах, 
az olvasòkat csömörlésre ’s az engem nem islne 
röket irántam а’ kiadás’ iuegengedéseért hal vé 
lekedésl‘e birhatják. Azonbqn én, K1 а’ llll't пе 
vet elébb sem vadásztam, ’s most még kevesebbé 
vadàszom, ’s kinek eleitöl Гоша elegendö jó ba 
rátim voltak , ’s reménylem,11oltomig is lesznek, 
igen egykedvüleg veszem,akármit itèlnek e’ душ 
teményröl azok, kik nem ismernek, ’s a.’ kör 
nyülményeket, mellyek каши: а’ levelek ìrattak, 
jòl meg nem gondolják. Egészen теток hízom 
е’ rèszben is a’ feli'igyelést“ stb. Mi a.’ Kìsre hal~ 
mozott magasztalásokat a’ Kazìnczy’ viszonya’ 

‚ annál le'nyegesb részeinek tartottuk, шеи ez en 
thusiasti ragaszkodàs és úbrándos tiszteìet’s sze 
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retet nem múlù felhevülés &quot;аду formaságkèpen 
tünik fel nála, hanem az elsö percztöl kezdve 
1793. едем’. halálaig eröbèn és kìfejezéshen ‘1111- 
tozatlan és inghatatlanul azonegy шагам: a’ mi 
mind Kazinczy’,1nind Kis’ szivének becsiiletére 
vàlik. Mert ha nem fogja is az olvasò Kist min 
denkor Kazinczy' szemeivel nézni, e1 [ода is~ 
merni hogy Kis’ lelkületében цепей: а’ felsöség’ 
bizonyos nemének lenni, melly Kazinczy’ moz 
gékony jellemére örökké új ’s egyforma erövel 
наши/3 öt feloldhatatlan vonzalommal kötötte 
шагами. 

Vannak végre homályos helyek is, mellye‘ 
ket., mert utúbh tán felderíthetök, meghagynì 
kötelességünknek tartottunk ; vannak , mellyeket 
felvilágosíthattunk , de e’ felvilágositást még 
korainak tartottuk. Lesz idö, midön Kazìnczy Fe 
rencz’ eredeti munkái’ teljes megjelente ’s még 
több kötetnyi levelei' kijötte után biztosabhan, 
de e’ levelek’dolgainak mind inkńhb háttérhe lép 
tével nyiltabban is lehetend némellyeket magya 
ráznì. Legyen ez azon idönek fentartva, és pe 
dig magunknak, ha. éliink; ha nem, másoknak, 
kik Kazinczy’ pályáját studiumokká teendettèk, 

Nyelv- ’s irásmód’ tekintetében sz0r0sanra~ 
gaszkodtunk az eredetinek betüjéhez, Воду az 
abbanì fejlödés és változások is folyton észreve 
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hetök legyenek , mi legaláhb a’ grammaticus elim 
ваша: némi é'rdekkel. 

' Ha az irodalom’ Ватт kedvezöleg fogadand 
ják Kaz'ìnczy Ferencz’ Levelez't, nem fogunk 
ke'sni a’ harmadik kötetet is,mellybe a’ D. Мещ 
györgyi Józsefhez irottak vannak szánva, sajtú 
alá hocsátanî. Egy úttal megragadjuk ez alkal 
mat kérést intézni Kazinczy’ levelei’ ‘токами 
levò hazánkfìaihoz, hogy azokat, hacsak lehet 
eredetiben , kiadás végett hozzánk bekiildeni ne 
terheltetnének. Az iigy nem mienk:.hanem az 
irodalomé , melly gazdagulást, tudománytörténe 
tünké , melly azokhól sok ‘глади kölcsönöz. 

Irtuk Pesten, aug. 1. 1842. 

Bajza J. és Schede! F. 
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IGAZÍTÁS 

A’ jelen I. kötet’ 82~d_ lapján, а’ XVIII-d. le 
vélben e’ helyhez: „Rendet a’ mit Kulhár felől 
írsz...&quot; Kis János ezt jegyzi meg: „A’ pályázó 
munkák között volt egy, német nyelven irt érte 
kezés is, mellyet, mint utóbb megtudtam, Miller 
Jakab , a.’ nemzeti könyvtár&quot; gondviselője, Кевина&quot;. 
E’ felől mondhatta Kultsár vagy más valaki, hogy 
kétséges ha. nem az nyeri-e el a' jutalmat. Ne'metń 
László barátomnak eszében sem volt concurrálnì. 

Kazinczy vagy nem jól értett, vagy tudósitásomat 
hibás kifejezéseim miatt nem érthette jól.“ 

„__ ‚ ‚.—.‚. .-...r 
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PòTLtm 

A’ XLVlII-d. levélhez (I. köt. 239.1.) csatolt 
её)’ külön шишек elhányódván, és csak a’ lI-d. kötet’ 
nyomtatásakor kerülvén elé, kénytelenek vagyunk 
azt itt pótlólag közleni. Az is 1808. januárban 
папой, ’s igy hangzik: 

A’ Наш 'rudósnások’ ez idei 2diklevelében 

вы) volt az én Ix'ásom felöl is, eggy Bokre'la felöì 
is. Irni akarék épen, hogy küldjék, mìdön Cserépi 
Károly Úr eggy levélben megkiildé. A’ mint meg 
nyitám, legelébb is az én nevem tůne szemembe az 
ajánló'levél elôtt. Nagyon meghökkentem, 's и: 
мы kedvem rá mondani, a’ mit Caesar monda, mi 
kor a’ Cassiusok és Brutusok késelni kezdék: AIsm 

quìdem vis est! -Barátom, mikor “пьёт; Poetács 
kák nyujtanak al1/La7: bokrétát, a.’ kit Kis a’ magyar 
ének’ triumphusával úgy (ей halhatatlanná , mint Pin 
dax‘us a’ maga kocsizójit ’s az a’ kinek а’ bokre'ta 
nyujtatìk, ollyan forma érzést érez, mint Napoleon 
érzett, mikor neki а’ legparányìbb , p. о. a’ Portu 
gálliai, пуща)“ Ordót, mìnekutána 6 már Bécsból, 
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Péterváradról, Berlinból , Madridból карт keresz 
tet a’ kereszt helyébe! De elolvasván a.’ kis ajánló 
levelet , még рейд; úgy mint ha az másnak volt vol 
na ìrva, szemérmem örömmé ‘Щи-Б! in hoc pe 
ctore dii sunt. Fáy András poetai szîkrákat kap'ott. 
Cultiválnì fogom barátságát. lrása uncorrect supra 
quam cui credibile! De olvasd csak Juratusi ‘Май 
р. l5.-Vigasztalását p. 11.-két Epigramm p. 6. 
’s meséit, meg fog0d1ámi,hogy belöle várhatunk 
valamìt. Tüzelni fogom ötet többekre. — Nevét, úgy 
beszélli Cserépi, azért hallgatta-el, тег! egy ìrtóz 
то atyja van, a.’ ki mindég а.’ Bibliát olvassa., ’s 
yrophetìzál belöle. Jaj volna Fáy Andrásnak , ha az 
Atyja megtudná, ногу е’ bolondságot az ö ñja та. 
-Ez a’ Fáy András Bay Ferencz mellett Juratus, 
’s most fel fog esküdnì Prókátornak, de osztán Job 
bágyiba megyen ноша Vgybe, hol élnì fog sibi et 
Musis.-p. 23. et seqq. Cserépìnek a’ verseì Тот 
dulnak elö. 

Wesselényi Mìklós engem tisztele meg azon 
parancsolatjával, Ногу Zsìbói kastélyának kapuja fe 
libe eggy márványon államló ты készitsek. 

Olvasd: Nicolaus L. B. Wesselényî de Hadad, 
Stephani et Polyxenae L. В, Dániel de Vargyas ‚ ра 
rentum sanctiss. f. Regi Apostolico a Cubic. et provînc. 
huic supr.potest.praef. fumlum avitum apto lare caren 
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tem, cum coniuge Helena Csereia Nagy-Aìtensì ‚ 
Wolfgangì, Viri illustr. fìlìa, Nicolao, ñlìo ex multis 
unico , adhuc praetextato, ut sp1-eta ambitìosornm тё 

*seria sorte sua laetus domi habitet, his aedibus orna 
verum, nmcccvm. 



KAZINCZY FEBENCZ’ 

LEVELE`I 

KIs JANosHoz. 





I. 

KAZINCZY FERENCZ KIS JÃNOS ÚRNAK, 

Kinek barátságát kellene nekem nem топает wbb 
készséggel, hanem több örömmel, kevélykedéssel 
elfogadni , mint a’ Tiédet, szeretett Щи! kit barát 
ságos irigykedéssel nézek шт közelltenì oda, а’ 
hová én sok esztendei mászás мы juthattam; kit 
már meghaladni látom az_t a’ роты‘, а’ hol én nem 
mindén ñgyelem nélkül ‘Шок; kinek ifjú súgár nö 
véséböl elöre látom egykorì magosságát. Elfogadom 
зимой szeretetedet, kedves в} Barát,kedves Társ! 
’s forro csókom buzg-ó esedezés a’ Багдад}; ’s ha 
zai Literatúra. Istenségeìhez, hogy az a’ szövetség, 
mellyet Veled imé itt kötölx, légyen felbonthatatlan 
мы Szövetség! 

Над egykor barátok leszìink, штат, vártam, 
óhajtottam; de под illy hama?,&gt; illy szent érzések 
kel fogod nekem ajánlani jobbodat,” ш, Uram, re 
ményleni nem mertem. Becsülöm jószivíiségedet, ’s 
azon leszek , hogy okod legyen hinni, мы úgy Sze 
rettetel, mint szeretsz. 
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A’ mit а‘ Társaságba kelésröl irsz , annyira ér 
zélseim nekem, mintha szivembôl loptad vólna. ki. 
На а’ barátságos , szelid , nemes vetélkedést eihall 
gatom is, mennyì édesség van máx' abban, hogy Жду 
oily lelkek lesznek barátokká., kik kiilömben egy 
mást nem ismerték vólna. lilyetén érzések ragadtak 
engemíarra. hog .Kassáp 1788ban атака.’ Társa 
ságnak aikotásánn igyekeztem ,melly а’ magyar Mu 
seumot adogatta. vaia ki; illyetén érzések ragadtak 
arm hogy Наше; BattyániL'ajosnak 1790ben eggy 
pianumot küldöttem eggy arkádiai Társaság джой 
sa eráni, mellynek ö lett чёт-а. Feìe. Ez‘nem ért 
feljeseûésre', amazt pedig B. ,.úrnak garhoncásko 
давай sirba. juttaiták. -- Lakos Társunk МЫ végïe 
bévezettettem a.’ Sopronyiba; ’s шаг erról .merem 
reményleni, hogy ez ,ha‘csak eggy két Kist és La 
kost találunk, dicsóségére fog НИМ nemzetiinknek. 
Én nem sokára valamelly munkám homloklevelére 
iiiggesztem еще megtiszteltetésemet. ‚. ‚ 

Debrecen ш ьагшъааа nekein. 'Az'eggyik Cso 
konay iiflihály, eggyœok jeles tulajdonságukkal biró 
ìfjú; ki mind virtusiban , mind —- liìbáiban isl- má 
sodik Horváth Àd‘ám пазы.‘ Ennek mìnden munkái 
mon kìvül egy [дети ’s Bürgenlv kiildöttem, ’s 
kértem, hogy ezeknek pélůájok szerint ne. névnapi 
köszöntôket., ne {так marsokßtirjen, &gt;himemilali 
ja. а’ sziv’ szelid érzékenységeit, &gt;szerelmet, bal-áb 
ságot, bort, tepnészet’ szépségeit. J'légznddig ke 
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vés jelét adta megtérésének. A’ másodìk Nagy Sá 
muel, Bibliothekariusa a’Kollegyiumnak. -- De már 
erröl kevélykedve szólok. _ Ez a’ szeretetre méltó 
ember Aprilisban irt nekem elôször, ’s elsö levelé 
benn az a’ kérés vala, hogy engedjem meg néki, 
hogy ö egy munkáját, Sander von der VVeisheìt u. 
Güte Gottes in der Natur (б ezt a’ magyar 101111145 
ban igy nevezi: REND A’ TERMÉSZETBEN; — Ва 
1‘1110111, mit sejditessz? — Jer, hadd öleljelek meg , 
hadd szoritsalak szivemre !—- _)nékem dedikálhas 
sa. -- Maga ez a’ cselekedet та!‘ ollyan, hogy én 
ezt az embert szeretném érette, ha. mást tîsztelt vol 
na 15 meg ůedikatzìojával; mert én nem személye 
met nézem benne hanem az 6 szive érzékenységét. 

' ___De szóljunk az én irásaimról. 
A’ kiadott munkák ezek: 1) Gessnernek Idylliu 

mi. 2) Bácsmegyeinek levelei. 3) Hamlet. 4) Her 
dernek Paramythionjai. 5) Wielandnak Diogenese. 
6) Lanassza. 7) Orfeusz, nyolc darab. --~ A’ nyom 
tató gazsága miatt, а’ ki tizenegy hónap alatt csak 
2 árkust n'yomtattatott,a’ Sdik darabnál félbeszakadt. 
Folytatódnì fog. -- 8) Helìkoni Virágok, —- -- A’ 
nyomtató panaszolkodik, hogyŕ a’ munka nem kél. 
Már tehát magam költségemen fogom nyomtattatni. 
Tegnap érkeze kezemhez a.’ 2dik esztemlei darab 
kézirása., VVébertôl. Készülnek, ’s készen vannak 
részszerint 1)Klopstock Messziásának 10 éneke.-'- 
2) Az elsö ének jámbusban. 3) a’ Gratziák Wieland 

1 k 
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szerint. 4) Emilia Galotti. 5) Makbeth és Hamlet. 
6) Sztella és die Geschwister Göthe мы. 7) a’vak 
Lantos (Webers Sagen der Vorzelt)` 8) Themisztck 
les Metasztazìó мы‘. А’ Genevaiszerencsétlen Pol 

gár’ Шанхай! megégettem, de a’ két elsô könyvét 
ujra leforditottam. Ez nem fog világot látni , mert az 
idök nem úgy folynak, hogyláthasson. De jó embe 
rek msptumban olvassák. Élj , Uram, szerencsésenn 
es szeress. En köszönöm barátságodat, ’s ölellek. 
Regmetzen, 'l‘okajhoz 5 mértföldnyire Jul. 27d. 1793. 

Verseìdet igen érzékeny gyönyörködéssel ol 
vastam Kassán sokakkal. 
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II. 

KISNEK KAZINCZY. 

Valamikor kedves képed lebeg lelkem előtt, meg 
mernék esküdni hogy szeretetem erántad nem vehet 
többé semmi gyarapodást: és még is osztán ha szép 
leveled érkezik, mellyben barátságod mindenkor va 
lamelly szép énekecskét ismertet velem , úgy tetszik, 
hogy annakelőtte nem szerettelek, és hogy csak ez 
a’ szép levél, ’s csak ez а’ szép dal tett barátoddá. 
Ó szeretlek, kedves Barát, és úgy szeretlek, hogy 
vesszek-el, ha. valakit inkább szeretek! ha valaha 
valakit inkább szerettem. Ez az érzékeny szív és 
az az isteni geniusz! -- ó Barátom, ki szerethet té 
ged kevesbbe! _ 

A’ Bölcseséghez (nem Bölcsességhez) irt éne 
ked mennyei dal. Olvastam azt Prof. Szentgyörgyi 
Игла!‘ Patakon , és sokaknak másoknak , és elhültek 
rajta. Szép az a.’ dalod is, mellyet a’ Duna’ hátán 
éneklettél наш’ szeretetétől lángra lobbanva, melly 
nek első nagyságú csillagai köztt vagy. Kis! mi 
km' ezeket olvasom, térdre bukok, ’s úgy áldom az 
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так Végzéseket hogy Téged nékem, ’s engem Né 
ked teremtett! Sok Barátom tesz kevéllyé; de én 
senkinek barátságában nem kevélykedem úgy, mint 
а’ Kisébenn! 

Sztellám Göthe után, és a.’ vak` Lantos 
Veit Webernek Sagen der Vorzelt nevü irásából, 
Pozsonyban most jöve.-ki. A’ mai posta viszi rende 
lésemet Aszalayhoz, под а’ Sopronyi Társak $221 
mára. 50 nyomtatvány ajándékban küldödjék hozzád. 
Homloklevelén úgy jelenék-meg mint Tagja и’ Sop 
ronyz' Magg'. Társas. és а’ boritékon eggyet’s mást 
mondottam ezen titulus felöl,attól шт“, 110557116 
mellyek félre ne értsenek. - Sz‘tellám Abaujvári 
szolgabiró B....Fer. итак van dedikálva. Ez a.’ 
szegény Barátom épen úgy дам mint Sztellábań се 
cilia. Ceciliát szerette Fernando, yde Yaz Штатами 
Fernando Ceciliátelhagyá., ‘ée Sztellált kezdé ze 
retni. Azonban szerette Ceciliá't'is S'z'tellát is. Ez 
vala. az én szegény Barátom' sorsa. Jermy ötet` is 
szerette, de ‚мы is! Ezt senk'i sem {ода érteni , 
csak Jenny, az én Ferim, és én. ' ‘ ‘ ̀  ' 

A’ vak Lantos Rajnisé 'Györbem Csak vïerseit 
kell olvasni, és aklior&gt; lehetetlètr tôle megta'gadni a.’ 
азиаты, ha szintén magát Выход és másokon Ré 
vainak bimtásábói elmocskoita is. Néked, édes Ki 
sem, most Год“ nyomtatni A’ Testve’relaet;‘ennél 
édesebb kis darabot nem ismerek; ez nekem чаю 
ságos szerelmem. А’ darabot nationalizáltam ,‘ ’s a.’ 



ms xâmosnoz. 7 

személyek ezek :_ Pál, Каши keresked6.» Mariska, 
Mcgyerz'.' 

De- halld Daykánakezt ya’ búcsńzeját. ‘Базы 
eresztett-.el Lócséröl Jamai'. ßldikéii. 

Indulsz a’KPammn’y Édenébe stb *).Nem képzel 
heted-el, melly kedves vólt elóttem ez.az érzékeny 
vers. Sirtam örömömben. О mi ehhez a’ dígito mon 
strarierhic est! Y . î . ---„ ‘ . 

'l‘udd még ezt- kedves Шведы Halandóbah iuég 
én nem találtam ‘több'm‘éltóságot mint Railvánszky 
Therézben. Ez. a.’ Наш özvegy bálványa mindnyá. 
junknak Kassán. Sirva ment el а’ ш1пар karjaink 
közzül. En csak'tisztel6je,csa_k barátja vagyok,nincs 
is senkì , a.’ ki tiìbb vólna. ennél. Еду kis leánykája. 
van, ’s leveleiiìetnlvasván. hozzám, azon go'ndolko 
(Мак, hogy téged megnyerjünk. De doigai zavarbau 
‘атак, ’s téged Gyöŕ eliogott. —— Elmenvén The- _ 
réz közzüiiink, nékemìeszembe {та а” Kleist’ Lala 
géja. Leforditám, egy ievélbe шт“ ’s utánna kül 
dém minden levé] nélkül . . desen vala meglepve. -- 
Itéld meg, melly s'zerencsével forditottam. Két szép 
festés elveszett, de quae desperat faites-cere posse , 
reh'uguit. 

1. Elment Theréz! oda. van nyugodalmam — 
Nagy hézag zár el töle engemet —- Jer hůs Zefyr, 

*) Lásd e’ darabot Dag/ka’ Verseiben, az elsö Riad-301., 
а’ másodikban 45 l. — А’ kíada’k. › 
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jer enyhìtsd aggodalmam, _ ’a szárazd fel köny 
nyemet. ‚ ‘1 

2. Elment! elmentl o csermely mondjad 116111 
hogy érite vész virágink bíbora —- hogy hervadnak 
а’ szép táj’ édességì — ’s haldoklik pásztora. 

3. Melly völgyre száll pìllantásából új disz! _ 
hol tölti el a’ völgyet szép üaia?--hol lépeget kis lá 
ba? melly boldog viz -- lesz szebbé áltaia? 

. 4. Вы rámnézésl, egy gyeng‘e kézszoritást _ 
еду csókot ah! mint tegnap is 1111011 _ engedj ne 
kem ez egyszer , 's ölj meg hìzvást _vail sors, ha 
akarod. - 

5. Igy éneklé Kazinczy a’ h gyeknek Kisirt 
szemmel hogy elhagyá Theréz. Érzették ök gyötrel 
mit ’s igy feleltek: Ne sìrj, szeret Theréz! 

15‘ 

.l’ 

Nagy Várad 4 Mart. 1794. hoi- 23 nap ólta 
fekszem aranyérben. ‚ _ ‘ ‚ .. 5; . 
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III. 

Regmetz , Martz. 17d. 1794. 

“lost nem az aesthetikus, hanem a’ merkantilis K. 
irja hozzád Levelét, kedves Kisem! De ezt nem kel] 
kevésbbé szeretned, mint amazt. Kevéssel jövök 
elödbe; azzal a’ kéré¥sse1, hogy Gyórì könyvkötó 
Miller Ferenc Urat, ki а’ Magyar Lìteraturáért olly 
pélilásan iparkodott egykor, hivassd magadhoz,` és tu 
dakozzd meg micsoda exemplárjaim tevödtek-le ke 
zénél, mennyit árúlt belölök, és mik 'vannak még el 
nem kelhetöleg nála?-Adj „еще az elköltek. 4116 
ból valamit, а’ mit akarsz, és а’ mìvel 6 meg fog 
elégedni, ‘аду még inkább, adj nékie Rabat helyett ' 
egyneháuy exemplárt az el nem költekból, a’ többit 
a’ pénzzel едут: vedd~‘lnagadhoz, es&gt; valamelly 
alkalmatoss'ág'gal' 'küldj‘ed A'szalay _ Jáńos‘ Uŕnàk. ̀  Po 
zsonyba; lakik ez 'a’Barátom Kochmeisterí vólt Рай 
kárius házánál. На leveledet, а’ pénzt, és az'el nem 
költ explumok esomóját Pr'òf. Fábri »'Urho'zfküldöd', 
kezéhez jut Aszalaynknak‘biàbńyosánnŕ' &quot; i“ À A &quot; 

A’ másik a’ mire kérïek ~az , hogy Щ ЗбрЬоПуЬа, 
és ott is az el nem költ `l-lex'dex‘eket~és Dîogeneszei 
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met vétessd söt ‘Невы! мы Aszalayhoz, azzal a’ péuz 
zel eggyütt a’ mi talám némelly explumokért be 
gyült.- ’S imé а’ merkantìlis K. elvégzette dolgát 
Veled. 

Következik az aesthetikus K. fecsegése. — Fo 
god Мат tudni, бане}: szeretettkedves Ваши, hogy 
én az úgy nevezett magyar skandálatlan Alexandri 
nusokat, sermóknak tartom; és hogy nem könnyen 
esem abba. а’ рвет. temáezióba ,_ hog-yollyakat lrjak, 
— Nem tagadom én и: hogy azok szépek nem le 
hetnek, mert avagy nem elragadtatott örömmel о!» 
vastam é én az én KISe'm verseìt Szgyörgyißarát 
jához? de щи ugyan igaLaz, hogy.- ez az epìatola , 
еда.’ kedves sermo sokkal hátrább 4van a’ Duna. hág 
gún irtl-lagedqrnì s_zép dqlnál г mßllyet uuénnßaráf» 
tpm nçmlZcSIak Демоны, hanem- &gt;poemi-láslmkmfie 
_szedett. --_ Mçgt ,Vámdgn Ilxeteg,«e,~_n ¿,feküdv‘én, ,midön 
gyógyúlni цемент „Yiçe lßpánßôthyerñvel ebéd 
re vitt magához. Azfç'péd után: olly gyellgeävóltam, 
Воду székemröl nemuçzggal;i felkelnivhàlnem` Ott. сна!‘ 
eggyet _ шогщнщ ` is .Lehntetmnl vó1t._, Az ёсзёт; egy 
.Göuipggm 786mm ‚ мцведаншавсмщщыыеш ‚. is 
ezt mondá :v Нашем‘: щита! 'Szégyenlem hautár. 
вавйёд’ш аггцющёхеашшвЫ.111053‘ мыши nyom 
tattattam ,y d@ в; ёевёшпедм д’‚(2цщр]11цещ]е‹ ._œtsœu. 

Y Valóban kedvqsgbb yólynékemhal.ßürgery;MMlliseon_ 
és Salisïlvgrwit,,_ulyagnhnmint »Az aßszpnyg &quot;в férfl 
pagódákv` „тише: halluni.~ Egyv‘lnmbnßk готы 
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зап ragyogni kezdett képem mint a’ Mózesé mikor 
az Istennel való tanácskozás után leszállt a’ неду 
röl. Tudni akarták, mi az. Olvastattaxn, 

Tändeley., 
Ich war ein Turteltänbchen 

Im allerschönsten Traum, 
Und ‚ваз: bey meinem Weibchen ‚ 
Auf einem grünen Baum. 

'n 

Zwar Liebchen that sehr spx-öde, 
Und schien von mir zu iliehn, 
Doch ich war nicht so blöde 

Wie ich es sonst wohl bin. 

Ich girrte meine Klagen , 
Und trippelt um sie her ‚ 
Sie nickt, und schien zu sagen: 
Begehx‘ev nur noch mehr. ` 

Wir flogen girrend beyde 
Aufs nächste' Halmendhch ‚’ ' ' 
Sie duckte sich ---- о Freude ' Y' ' ‘ 

Und ich 3 —— schnell ward ich wach. ‘ ‘ш 

‘L ‘п Ё!“ ‚. ` ’ &quot; . 5013.7» ‚ш; Í 

— r :j ___-1.- -— ~ц1Ё-7' «&quot;x-l. 
Temen. En а’ ki relatie roysgakönyvnélküua 

núló “док, ezt a’ szép darabocskahßétszeri elols 
vasás után megkaptam. Hazninentem, ’n gyengesé 
gen1 ágyba шеи. Elaludtam. Két óra. „шт megköny 
_nyebbedvecébredteni fel. Az öcvsém halbe ment. .Én 
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kaptaln а’ pennát , ’s igy irtam a' Szálisz verse’t ma 
gyarúl. ' 

Az (Пот. 

Álmomban az ты gerlicévé villain, 
’S szép nösténykém mellé egy szilfára szálltam. 
Felreppent, ’s úgy látszott mintha félne tölem, 
Meri megszl'inet nélkůl szállongott elôlem. 
De elijeszteni nem hagyám magamat ‚ 
’S еды ágról más ágra követtem Társamat. 

Panaszlani kezdém mint_égek érette, 
’S uyögve elébb ’s tovább tipegtem mallette. 
Értett, ’s и: mutatta szeme hunyorgása 
Hogy niucs ellenére szivem kivánása. 
Jer, úgymond, gyorsz szárnyan repülvén elöre 
’S leszállott csak llamar a’ Templomtetöre, 
’S egg'yet guggolt `-~ de да] ! az irigy lstenek 
Álmomból hirtelen felserkentettenek! 

 

Emlékezel é, édes Barátom, Höltynek erre a’ 
dalára: Mich träumts ichwar ein Vögelein stb. О be 
mennyei édesség van ebben. Ki fogja ezt valaha for 
dltafni közzüliink‘fI-De illyenbe belé fogni nékem vak 
meröség vóina. -Ezt а’ Szálisz Чех-561 mihelyt ma 
gyarúl le vala irva, utánna’ kiildöttem az&quot; öcsëmnek. 
Ö elragadtatva mutatis. másoknak. Váradon, ‘1111111 el', 
en vóltam az, talám csak magam, a.’ Aki vele leg 
kevésbbé elégedett meg. мазок igen szépnek 'tar 
tották. Eggynek, a’ kitôl, úgy véltem, nem tagadták 
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meg a.’ Мин“: az igazabbi érzést, mutattam Dunai 
младшим Kleistból tett forditásomat, de még 
ennek sem tetszett sem _ez, sem az; csak а’ Tän 
deley fordítása tetszett. Illyenek az izeveszettek! 
De a.’ Rafaelek, а’ Corregiók nem kérnek tudatla 
noktól tanácsot, ’s magokat követik ha a.’ bámúló cso 
port munkáikat nem becsüli is. Én nem vagyok Ra 
fael és Corregio: de a’ Váradiak csak bámúlók.. Elf 
bóldogúl. 

P. S. n 
Csak eggyet még. --- 6a Maji Kassán a' Gyii 

lésben egy Religionaria Investigatiót kezd olvasni a' 
Notárius, ’s e’ szókonn kezdi: ltae Ursitatis humill. 
servì Samuel Domonkos ex pte Не“. Conf. add. 
exmissus Assessor. -- -- Én felpattanok. T. N. 
Vmegye, mondám , avvagy nem nem vólté még elég 
időnk, alkalmatosságunk , okunk megtanulni hogy 
mikor az igazs tfot nyomozzuk, nem kell lenni Re 
ligiónknak (а’ Papság és némelly kopasz ősz fej zaj 
gott. Megijedtem) hogy ollykor, és akkormikor itt va 
gyunkmem kell lenni Pápistáknak, Kálvinistaknak,ha 
nem csak embernek és polgárnak. — _ _ — -—-— 
Addig beszélltem, hogy csak nem applaudaltak az ősz 
fejek is. Én örvendeztem az Igazság triumfusán , ’s 
а.’ Notárius elővevé a' tollat, ’s az ex parte' Hela. 
Conf addictommot kitörlötte manu notariali, 
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Révain а’ typotheta. еду vágást tett а’ Sztella 
veres papìrosán. Azt года gondolni , тег! az ember 
epés, под én ejtettem rajta. a’ HAzÁTszERETö НА 
zÁTszERETövÉ “штаммы. Pedig еду levelem 
ben megfeddett-em barátsággal a.’ ладу piaristasa’. 
gért. 

НМ Rájnis mit esinál г Haragszik é még 1111111 
ra? és ki ellen készül most? Mert ö nincs bajvi 
vás nélkül, kivált ha Révaival tart és általa tü 
zeltefik. ’ 
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IV. 
Ll &quot; 

Regmec, Maj. 11d. 1794. 

Hozzâm il'tl versedben meg „так dicsôitve. Én 
ehnondhatom azt.minden hizelkedés nélkiil, hogy 
.magyarúl szebbet, söt olly szépet, soha sem опав 
tam. Sentimentum, Phantazia, és a’ legédesebb 
festes és szóllás van benne elejétöl&gt; fogva eèész vé 
gìglen. igen sok szemek olvasták, és шаг annyira 
elrongyollott, annyira el van moeskolva, hogy kén 
telen „док kérni, hogy azt nékem újabban leirni 
méltóztassál, Elszoktam tenni azokntv a’ шагом, 
mellyeket 'nékem Barátim nyujtan'ak. De ha ещё!’ 
koszorúkat el nem tettem vó'lna is, ezt bizonyosan 
elteitem vólna. ~ 

Szépnek találják ezt meg a’ legtanúlatlanabb 
szemek is, és én `örülòk, hogy атм à.&quot; szunnya 
dásban Iévö Szépnek érzését ébredeznî lńtom. Ó 
Barátom, a’tél’tenglìceit, csizeit, kenderìkéit csn-- 
“Каша láttam vìsitgatni; de elöre jöve a’ ‘атм’ 
fiilemiléje, és elhallgattak a’ visitó madarak. «_ 

А’ magyar alexandrinusok igen мкм-111111050!‘ 
Epistolákra. Folytassd azokatkedves Kisem, és ta 
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nltsd Hazalitársaidat érzésre, virtusra és szebb 826- 
zafra. Te ‘аду az magad, a’kitöl ezt varhatjuk, A’ 
skandált versek, igaz, szebbek: de az iró addig 
küszködik a’ szyllabákkal, hogy kéntelen feláldozni 
a’ gondolatot. ì 

Hogy Àlmomat sokkal ha'trább veted T he 
réz emnek, mint a’ mennyire azt mások ele'bb vit 
ték, igen örülök. -- Vannak bizon'yos szempillan 
tások, mellyekben mintegy kéntelen teszünk ollya. 
kat, a’ miket шт szégyenliink. Olly szempillan 
tás vala az, midön én álmomat Мат, és azt ugyan, 
és az ollyakat, még a’ Dulce est den'pere in loco 
sem menti-ki. 

Sztellám és a.’ Vak lantos tehát kezedben van. 

Mit нем Ге1б|е ?--Itéletet, és'nem dicséretet vár 
nék ezen kérdésemre. Az volt igyekezetem Sztellá 
ban, hogy a’ nyelvnek _energíát, patńo'szt, den 
Топ der grossen Welt, mellyet azok a’ kik — -— 
--- kougaínak harangot! -- nem értenek, és gör 
gest adhassak. Elértem e, nem tudom. De szeret 
ném ha Barátim „от a’. helyeket, a’ mellyek az 
ö fiileiknek nem tetszenek, kijegyzenék. ë- - A’ 
vak lantosban еду Rembrandi fényben festëtt komor 
tableaut akartam festeni. Azért hordtam beléa’ régi 
elavult szókat. 

Wéber Mátyásilózsefnek verseit adta ki.----- 
Micsoda monstrózns fyzionomiäja van ennek az idét 
en szüleménynek ! на: maga a’munka! Én nem tud 
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tam, kacagjak e, vagy szélyel tépjem a’ könyvet. 
De а’ versiíikátzió igen könnyü. Вы deák verset 
elkezdtem olvasni, és megelégedtem vele. A’ Saty 
ru’ közép syllabája néki hosszú, mert vval iródik 
görögül. És igy ö jobban tudta a’ nyelv természe 
(ё! és a’ prozódiát mint Horatius. — а’ Mece'na'sz 
nevében az -ellsö syllaba. rövid. Rossz teháta’ Ho 
rátz’ irása: Миесе’шв atam': sib. А’ Sappho ge 
nitivusza Sapphom's; vagy, a’ mint ö irja Saphpńo. 
nis. pag. 169. Ó Istenek, üzzétek-el az elmék 1163 
halálái. ’ 

А2 Erdélyi M. Társakról nem tudok egyebet, 
‘ hanem azt, a’ mit az ille zárt két papiros mond. --- 

Megirtam Arankának itéletemet, ’s kértem hogy vagy 
ne dicsekedjenek nyelvmiveléssel, vagy tanuljanak 
grammatikát és ortograiiát. Ha hisztoriai ’s 111020-` 
fìai tárgyat tesznek ezélul, ugy senki sem botránko 
zik-meg az ö rossz magyarságokon ’s rossz orto 
graliájokon; de ha nyelvmìvelés peng а’ szájokon, 
már akkor pironság éri. Illyen az midôn az aposz 
troféval nem а’ betü kimaradását, hanem a.’ beti'i 
elváltozását jegyzik: a’dz'g, a’ny'i, a’bau, a’nali. 
на: a’ Ròmaiak irtak-é igy: í’potens, í’merem, 
offero , a’sz'slo? Illyen а’ „gmail pro ‘едешь, vel 
segz’te’s. Illyen azitte’lünl: pro íte'h'z'nla — Dyale- 
от stb, a’ maga soraiban pedig leveledze’s pro Ie 
veleze's. 

2 
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Én mindég dolgozom ortograñai jegyzéseìm’ 
rendbeszedésében , de bajaim félbeszakasztatják a.’ 
шапка‘, ’s elmúl kedvem. Engedd hogy itt a.’ C 
betü apologiáját rövideden elöadjam. 

1) Azért ho'gy a’ deák sìlilplex betü панды tö 
kéletesen ki lehet egynehány más betük öszveraká-- 
sa. дна! nyomni, nem következik hogy a.’ simplex be 
tüvel élni nem kell többé. Szembe tünó és magya 
гейши)‘; nem Штаб haszontalanság Xerxest Клетк 
szesńek irni. 

2) iA’ c наша: hogy дяде! festeni nem jó, 
mutatja. az, под ez a’ hang az elötte álló штаны 
nem tészi keménnyé ha. шахта ismét vokálìs követ 
kezik: rece, гцоа, párduca, pereceg'l‘enné 
pedig igy-: r'etze`, типа, stb. 

3) A’ régiek vele igy éltek.` Cécei, Lo son 
ci, Kazinci. 

4) Az az ok, hogy ez дед!‘ betü, nem elég ok, 
inert hìszen mind а’ 25 betü дед}: és nem szcytha 
betü. ' 

5) Ez а’ megtévedés onnan eredtt, под a.’ ta 
núlatlanok a’ kompozìtumokban midôn t betüt s kö 
vette cs hañgot видам láaak (mint német-ség; 
mìntha úgy iródna német o_rtogratìával) ’s {аран 
talván ш, hogy a.’ cs Yagy ts hang rokon a’ c-vel , 
a’ vékony c-ét is ‘те! festeuék: nem külömböztet 
vén а.’ compositiói c: hangot az eredetitöl; olly for 
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mán éppen , mint más tanúlatlanokfßz ‚ну-е} szélté 
ben élnek l-j helyett, péld. пищи, nem vallya. 

Mindazáltal irjon ugy minden, a’ mint 111510111) 
uak látja.. 

Az Urania’ kiadójit nem ismerem. Úgy tariom, 
Kármán köz-öttök vagyon, és talán éppen Directe 
rok. Ezegjy'iìatal PestiPrókátonNekem eránxte lnem 
irta.k„ és gyanitomrmogy ljeá okok ,-1. jó»okolk vólt. 
Az ide való Colleeterok,¿lf`ö szolgepiró Dawes Já 
nos Úr‘sem @adjafk'tk légyenek. Schediusz BaQi'álunk/ 
bizonyosan fogja'tudnì; he. nyughatatlan lettem _vólna 
eránta, tudnám. én iseddig. Elvárom mi lessz az 
elsö Darabból. Ь- Elles .Kisem„ bár a? mi Sopronyi 
Társaságunk állliatnmtalpra. Nem kell ‚116112, nem 
kell fény, c_sak. eggyetériésl és barátság kell; akár 
adunk ki munkát рег101111в0К011Кё111‚;а1‹ё‚1‘ nem.. 

Kertem, Gyülésekre járásom, a’ Husvgéti ka 
landozás nagyon el-vontak a’ munkától. De kipó 
1010111. ‘ f ^ 
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v.i 

Bacchusznak Pataki hegyeiröl , 0ctob.6d. 1794. 

Ah, Kis! oda tehát Gessneremnek 15ds`zeri for 
ditása, oda. a’- Wieland штатах fragmentuma, 
oda Anakreonomnak némelly dalai! -- Sirj velem, 
sírj! Csekélységek! de olly csekélységek, a’ mily 
lyeneknél többet jobbat Kazinczydtól nem várhatsz! 
de Kazinczydnak csekélységei! Elfojt az a.’ gondo~ 
laç, hngy örökre oda vannak. A’néked készitett 
Testvéreket megkaphutom meg,&gt; mert Pesten 
és Erdélyben le vannak másolva; de Gessnerem, 
de Gratziáim, de Anakreonom, de Makbethem! de 
Klopstockomnak egynehány 61111111! 

Ó mìcsoda kegyes sugall'án vólt az, a’ :nelly 
eltilta melléjek tenni а’ Messziás 5 elsö énekei't! 
Mit tennék most! Nein merem relnényleni, hogy ú 
jabb pròbáim Gessnelfböl azt csinálhassák, а.’ mit 
már csináltam vólt. Söt nem merem Gessnert csak 

kezembe is venni. — Az Anakreon 311. dalalt újra 
fnrdítottam vólna; de haszontalan! -- 

A’ rab Sz.... vittc ш Sch..na.k tölem Кё 

rolyból Juliusnak elejénn! -- Elképzelheted, melly 
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bajos vólna csak nyomozni is hová lett! Ne szóllj 
rólok; mert maga ez az ártatlan dolog is gyanút 
szülhetne; de kérlek járj végére valahogy Sch... 
пай, nem kapott é valamelly nyalábot számodra Ju 
liusban vagy Augusztusban? — Ó be kettőztetve 
örvendeznék,- ha TE volnál az, a’ ki vigasztalást 
nyujtana bánatomnak! TE, a’ kit mindenek felett 
tisztelek. szeretek! 

Uraniának első darabját láttad. Az nem érdem 
li az Uránia nevet. — Sch . .tól is egyebet vártam; 
azt, hogy a’ Vallást más oldalról fogja szépnek ,f sze 
retetre méltónak festeni! és másképpen! Azonban 
tisztelem a’ szándékot, és igyekezni fogok rajta, ha 
igyekeznem szabad lessz, hogy többet nyujtson K ár 
шёл, kitől sok fog kitelhetni, ha vezető Barátjai 
lesznek. 

Erdélyből nem tudok semmit. Azt a’ pe’nze’rl 
való Taggá le'telt nem szenvedhetem. Egy más 
nemesebb Társaságban sem leltem semmit egyebet, 
а’ mit undorodással kellett volna néznem , azon ki 
vül, hogy béfogadásra érdemes személytől a.’ felvé 
telén-t pénzt kívántak. Igyekeztem azt eltörletni, de 
nem lehetett. — Ezért, és azért is, mert az én 
gondolkozásom az Erdélyiekével éppen nem eggyezik, 
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én Tag nem &gt;is lettem. (lhaútmn 11111111112111111 annak 
gyaragodásá‘t. --- Mégzsemmit seniadúnmh-ki.: ‚2 - „д 

-‘.'.’v' l -. ‚Ё ' :-....ll\iï.\» 

ы} y'..Ii‘w- -.1&quot;&quot;1 :‚.,г1‚ 
011011011111111 bátor vallásteteledet hallaniß mint 

tetsze Horváthjßenne a’ejo’ mhbèrt'q: a? jó'Ha'zœfit, 
a.’ Лиц/г, Igazmls,'és Бирма, la’lurl- ezekrev rá 
ismér , és boldogtalan D . .. ofuszt'ußaffèlx'enem-vei 
zeti, barátjút, a.’ hiv банда‘, a' némelly jó gon 
dolutokat szülô elmésséget minden egyenes Biró fog 
ja becsülni: de -~v némelly -Qlilalait Barátjai 11111310 
léknek-ohajthatják, Énfutottam elötte, ha. Lessing 
ròl vagy а’. most élö nemzetek Irójiról -’- vagy Val 
láßrßl- esetß szó. . - l . 1 ’ du'. 

Helikoni_,virágokat nem szedtem, шеф-нет 
vólt hol, és mert másféle virágokat akartam szedni. 
E’ szüreten az Abel halála'u esem által végképpen, 
hogy , ha Idyllíumím megkerülnek , a’ Genner Ira' 
saz't bocsáthassam-ki mindenek elött. Ezt fogja Mes 
szíásom követni. На jönnek fordltott apró 111130110 
nak egynehány köttheteif-Orfeuszomnak eggy új da. 
rabját csakugyan készltem. — 'ff 

Oeser hazati társunk Lipsiában a.’ Messziás e 
libe egy szép Gabrieli: fest. lMái- megigérte azt. 
Kérkedni fogok ezzel a’ darabbal, és nem tudom, 
ha nem nietszetem é Londonban? - &quot; &quot;i 
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Élj szerencsésen Barátom! ismét elfogott а 
búslakodás. Az atyai sorge édes érzéseket is szül 
пауза, de keserüket is! Most látom szüleményìm’ 
elveszteken ! 

Dorisodtól века! lvárok. - -- Tanitsd illy ér 
zésekre шашки és Lyánykáinkat, éůe‘s Barátom! A’ 
РИФ szerelme ismeretlen Istenség vidékinken. Én 
eggy kis sze'p rekeszt akarok neki anglus ivzlésxü kep 
temben зависеть —- На kész lesz‘lîDlorisod, elvâ' 
rom egészen. 

. &quot; l In!! _ 

'I 1.'. ‘Н! 1.1&quot;'. 
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VI. 

Regmecz. Nov. 2l»d. 1801. 

Nagy; érdemü Barátom! 

Tìsztelettel, szeretettel, diesöségeden való örven 
déssel járulok hozzád. Ismered érzéseimet erántaxl, 
's képzelhetd mit érzettem, Kniggét ’s Me'merszt 
még Munkácson - Zsebkönyveìdet pedig az anyám 
házánál, Biharban, olvasván. Kedvesebben olvas 
ható prósát nem ismerek, mint Kniggéd és Mei 
nersz‘ed, ezt mondottam Munkácson: ezt osztán, 
midôn а’ tudakolt oldal darabját és a’ többit Ér 
Semjénben olvastam. мази-1011011 elragadott. Ezt 
mondanám róla, ha forditója. a’ Iegszeretettebb ba 
rátom nem volna. is. A’ magyart olvasván, a’ né 
metnek , mellyet csak nem könyv nélkül tudok, 111111 
den zengzete rezgett fúleìmben. Az örökkévalósá 
got érdemlett munka lessz, ’s óhajtom, hogy mendi 
kánsi harangkongatáshoz szokott publicumunk egé 
szen birhassa; hogy valaha érezhesse mi az igazán 
пер. -- Nem mondhatom neked, melly édesen va 
lék ellepve, mìdön az Anacharsìs Boldogságát 

b 
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találtam -eggyik darabodban. Szenvedesem’ idej’e alatt 
аж а’ részf, és azt, a’ 1101 a’ Ceres’ papja a’ Reli 
gìóról szol , .igen sok részben megolvastam ,és 11111 
dékoztam volt barátim kedvekért leforditani. Az g'yö 
nyörü, forditásban зиме úgy mint az origìnálban. 

` Kérded, hogy mit dolgozom. Kevés idô mulva 
megt’udod. 2387 napìg lévén lflegfosztva tintátòî , 
visszanyervén szabadságomat, mohón estem volna 
lnunkának: de ezer akadályok adták elö magokat. 

' Azonban Emilia Galotti ’s 'Minna von Barnhelm, 
Clavigó ’s Gessznernek talán minden munkáji nem 
sokára. hozzád veszik utjokat, hogy harátságos iga 
zitásaidat megnyerjék, minekelötte sajtó allá men 
jenek. Azoknak mindenike úgy készült, Воду а’ 
nagy seregnek ne tessék. Eddig elértem czélomat: 

-nekili: nem tetszik; az van hátra, hogy Kisnek ’s 
Virágnak tessék. i 

Némethünknekmost veszem levelét. Irja, hogy 
hozzá utasitott leveleimet neked megküldötte. En 
gedd hát, csak ад: 1по1111а11о111, hogy leveleidet, 
meliyeket kines gyanánt tartottam magamnál, Brünn 
ben tôlem 179811. elezedték minden egíênpapirosa 
immal együtt, 's öket soha több'é meg nem kaptam. 
Azonban а’ „Szere tìim’V édes honn'jaŕ‘t а’ Du 
nán én` is zengettem, midön tavaly Kufsteinból Mun 
kácsra vitettem. Geniusod megjövendölte, midòn 
ад irtaa, hogy barátodnak egykor enyhitésére fog 

enni;&quot; ' ` 

3 
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У Azonban Páycharion még távol vagyon, s 
meg én mem emelhetek oltárt a&quot;Dioskuroszoknak. 
De biztat а’ remény, hogy fogom emelni nem so 
kára. Nekem sem kell egyéb, mint nyugodalom; 
's neln kellett volna semmi egyéb csak az, ha nem 
üldözött volna is a’ szél. A’ nagyravágyás’ зиме 
soha nem tudott elszédíteni. 

A’ Méltóságos Úr’ neve 
Mellyért magát Millók puffasztja;, 
’S csikarva gyúlt pénzét fogyasztja ‚ 
Már sokakat földre teve. 
Ez a’ bolondság nem aggasztja 
Kevésre vágyó lelkemet; 
Еда‘ hív Uram ked engemet 
Bajszos napszámosom szájából 
Sokkal inkább gyönyörködtet, 
Mint Pesthnek titulàréjából 
Bár melly czikornyás nevezet, 
Hová fondorkodás vezet. 

Hol а’ mi Lakosunk? nem esett-é el? Semmi шт 

пет_1ш|1‘гй.п, félek, hogy borostyánja elviritott mi 
nekelötte kifakadhatott. Kérlek, ne felejtsd el, ha 
írni fogsz, hogy élete eránt gondban vagyok. I 

Ez n’ Videk nem áldozik a’ Gratz-iáknak. Ш 
magyar munkákat nem kapni. Z§eblgönyvedet még 
nem láttam több helytt, mint D . „ben lakó Prókai- 
tor Nagy Gábor Úrnál, és a’ 2dik esztendeit az ö 
csémnél Dienesnél Váradon. Nem is ismerik шкалу 
vet. Ez az orthoglottus D . ‚. anathemát kiált min 
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ilenre, a.’ mi nem az ó nálok készült Grammatika 
izlésében этаж; ’s finnyás Urficskáink ’s asszeny 
káìnk szégyenlenek magyai‘ könyvet olvasni. Nekik 
Schikanéder ’s Kolzebiie а’ bájolójok. Fogadom, 
Kassa és Várad köztt az én Himfymnél nìncs több Him 
fy; és ha talán ‘зданий sz. . v..i édes-úr eggy пуош 
tatványt, elszédlttve a’ könyv’ külseje által, meg 
vett is , az olvasatlan fog heverni, тег‘ az nem a’ 
Mátyási és Csokonai módja szerintl zen”. -- Én а. 
zonban álmélkodva nézem ezt а’ váx‘atlan jelenést, 
’s örvendek hazám’nyelvének. Ш] boldogul szere- ‘ 
iett шаге!‘ barátom! ’s ajánlj kedves hitvesednek. 

33* 
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VII. 

Nagy-Váradnak на‘ mei közn , Májusnak 8d. 1802. 

Nekem pedig, édes barátóm, az a.’ штатива; 
az eggy bálványom, a’ mi elól te ‘мы. Csak ez lé 
gyen enyém , örömest lemondok az életnek minden 
örömeiról, öx'ömest eltûröm az életnek minden Изя 
szás eseteit. Ahlazt képzelni, под а’ Szépnek , 
Запах ‚ Igaznak késöbb ищет: , mìdón шаг régen' 
sorvadnì fogunk, Иван fognak kivánni magokhoz, 
hogy dicsöségünk el года verni álmaikat, hogy sir 
ni fognak ollyakká lehetni, mint mi „так, hogy 
képeink „шумы; 1еЧег1„б|‹е$, mint а’ mennyei vi 
нужд, hogy ncveìnk zengése а’ virtusnak szere 
tetìre, a’ legszebb feláldozatokra года öket buzdita 
ni, mint minket buzditanak Azoké, а’ kikben az em 
berí nagyságot imádjuk, azt látni , hogy а’ legjobb 
jai a.’ mostan élóknek rokon lélek gyanánt néznek 
bennünket ’s gyönyörköúnek eggy kevéssé létünkön 
— «le mi МС, mi МС, kérlek, az életnek minden 
örömei КМ“, a’ mi éx‘demes lehessen eggy eszes 
embernek kivánságára, ha a’ hir nem az? A’ mit 
a’ szédelgó sereg (МЫ-те; ragyogás gyanánt, az 
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e'ppen nem ragyogás. Nincs az virtus nélkül; ’s га 
gyogásra törlekedvén , tudom melly ber vár. -- Men, 
jünk a’ kitett ещё! felé, barátom, ’s szeretetünk’ e'iles 
ségeit vegyük kezességéül а’ Halhatatlanságnak, 
melly bizonyosan miénk, 

De ezt а’ becses bért nem adják olcsón. Azé 
lesz az, a’ ki панно: vet ищут], hogy a.’ termé 
szet mire'hivta, ’s а.’ ki hiv marad mind végìg. - 
A’ Correctie, Schillernek ismert epigrammája sze 
rint,legkissebb és legfóbb érdeme az Irónak. Ne 
únjuk-el muukáinkat a’ szennytôl tisztogatni. -- -- 
Klvánságod szerint ime itt megyen itéletem Idylliu 
mod fel6l.- ' 

Mind a’ francz poeta, a.’ ki itt Geszneremnek 
utolsó Idylliumát szedte lábakra, mind a.’ magyar, 
bájoló ecsettel dolgozott. -- A’ kezdet nem lehetv 
szebb. Valakinek аж még olvasnì engedtem, а’ 4ei 
вб sor után, eltelve'a.’ legédesebb csudátlkozzíssal2 
elakad, ’s érzi , hogy fiilében és lelkében szokatlan 
Ванда!“ zengenek. Igy akad-el а’ lélek e’ sor 
М! is: ' 

„perét melly veszély követì“ -- — 
de а.’ legédesbb esudállással nem éri-bé, mídön er 
re ér: _ »_ I v 

„’S ha pályáját végzì; lia. órája lejár“ (oh, 
ez igenìszép l) I 
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„Csendesen elszunnyad ’s boldogabb éltet vár“, 
-és „Mit félhet, a’ kinek jók cselekedeti? 

Az élet’ szép napját csendes éj követi“. — 
Hiszen én sírok örömömben, még mikor ezt lrorn is l 
Szép a.’ 

„Más, hogy halhatatlan hír ’s név légyen 
része stb“ 

Szép ez mind végig, de а’ két utolsó sor még szebb: 
„Késő dicsőségre mit használ szert tennem? 
Most élek most ver még érzékenység bennem E 

zengett e valaha magyar lant illyen hangzatokat? 
De te nem az én exultatióimat várod, hanem 

criticámat. Imhol vvannak azok, el mik változtatást 
látszanak kívánni. 

 

1) „Mi kellene több, ha téged elérnélek stb. 
Minthogy verseid nem'scandáltatnak, mint a’ né 
metek alexandrinusai , illő, hogy azon két czikkely 
ben, mellyek által а’ szép prózától külömböznek, 
szorossan megtartsd a’ törvényt. Ez a’ két czikkely 
pedig 1 al legtisztább reim, és 2 а’ caesuranak ott 
ejtése а’ hol megállani vagy kell, vagy legalább 
lehet. Ott megállani, а’ hol а’ te hemistichonod 
végződik, nem lehet. -—- А’ most mondottak miatt 
elműlhatatlanúl meg kell változtatnod. 

2) ezeket is- - — szívét татар, sze 
meit megnyitja -- — ezer czinkos ellen üldözi szün 



KIs JÄNosnoz. 3l 

telen.-----versét а’ szůzek _ -- szebb tüzek. 

szüzek és так nem állnamak „мы. г- А ré» 
:ze és elnéssze szenvedhetö; ezt nem is veszi észre 
minden [й]. A' _ 

3) Bürger kárhoztatta mégg,~ barátját is, hogy а’ 
männlicher reimra ismét új männlicher reimot 
kezdett, inert az monotoniát okoz. Szabad‘legyen 
igy kijegyeznem a’ következendö csalmem eggy rei 
mu 4 s0rt_- — danlása'ra , fuvallatja'ra, nézése're, 
szönyege’re. Ã- És ezt a’ más 4 sort: folyáxa,ma's-' 
sa (rectius шага) szemléle’se`, felkele’se. 

4) „Sem a’ jövendökön szivét nem hervaszfja“ 
-ha van e itt helye ‘Щ metaforának? és en nek 
a’ metaforának? _ 

5) „A’ nyájas barátság e'kgs formájában Ми! 
kodás lappang ’s me’rget rejt markában“ — az e’kes 
helyett más epithetumot szeretnék, nem csak azért, 
mert az ék-es а’ nyáj-as-sal eggyformán megyen 
ki; hanem лёг: 13; inert alkalmasint mail. (Illyen 
a.’ 7d. sorban a’ еще}! ártatlanság) -Á Osztán a’ ma 
roliba inkább tó'r illene , mintv me'reg. 

6) Virág,nyáj, fény, ösvény, nemzet, sereg, 
bálvány, elhányja а’ sufûxnmot. Virága nem рейд; 
virágja --- nemzete — serege, féuye, ösvénye, 
bálványa , nyája. _ (Szabad legyen itt megjegyeznem, 
hogy Её‘ szónak j sufñxumdt ád az usus, ho‘lott 
nem kellene; ’s Adelung,az¢ parancsolja., Воду az` 
usustól a’fgug-bau (lnellyfragtè) az analogiaìtör 
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vényhez vissza kell térni, — nem tartanám rossz 
nak, ha az usus’ oktalan uralkodasától e’ 2 szóban 
elállana a'jobb író ’s ne írná: árva és mássa, ha-- 
nem ára és mása) —- NB. Az s betű soha nem szen 
ved kettőztetést, csak a’ verbumok tempusaiban és 
postpositiókban :mossa in iudicat. mással, azaz; más 
val — tehát nem kedvessen, hanem kedvesen, ad 

' verb. — tehát nem kedvesse, hanem kedvese, ad 
ject. - Más az üressen , sebessen, pirossan; mert 
ezeknek а’ themájokban is két s van: Шел’, pi 
ross, sebess (celer), mert sebes vulneratum. 

4) „Bátorkodnám nézni a' kárpiton belől“ és 
„Hogy neked tetszhessem“_a'praesens ugyan bá 
torkodom és nem bátorkodok; és tetszem, noha jó 
a’ tetszek is. De а’ praes. iudicat-n kívül bátran le-l 
het az m helyett k-val is élni, p.~o.vbátorkodne'k, tet 
szene'k -- Nem jól van mondva: ha neki tetszene'm; 
dejól, ha neki tetszene'lt. _ 

8) „Felséges nótára“ -- a’ nóta szóval illy 
szép poemácskában nem mernék élni. 

9) „Legszebb csillagait az embet-illemnek, ’s 
a’ virtust választnám tárgyú] énekemnek! Gyönyörü 
idea és gyönyörü vers! f 

V__Imhol ez vala az, édes barátom , а’ mit én jegy, 
zettem lme’g.versçlgben. Azért hogy nékem változta 
tást látszik ez vagy amaz sorod kívánni ‚‹ meglehet , 
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под nem kiván: valamint más részröl megeshetik , 
hogy ez vagy amaz valóbau kivánja. а’ váuoztatász , 
а’ mit meg nem jegyzettem. Zsebbelidet elhozám 
magammal, ’s abban is ki fogmn jegyzeni, а’ mit 
másképpen szeretnék. Kérlek adj и) darabot; ап 
nak kár volt megrekedni', olly csinatlan formáb'an 
megjelenni is kár. Melly kényesen nyomtatódnak а.’ 
németek zsebkönyvei! — D, Szent Györgyit Debre 
czenben az examen Май láttam. Örülök ismeret 
ségének. Azolta nem volt szerencém , szóllani ve 
le. De megkeresem. Elég, hogy ô Kist és‘ Néme 
thet szereti. ‹ 

Anîmae, quales ,neque candidiores 
Terra шт, nec queis -me sit devinctior alter 

Eltessen az életnek Istene sokáig és frissen. Adieu. 
 

GEsszNERNEK ELsö IDYLLIUMA. 

D afnéhez. -- Nein a’ ve'rrel mocßlws~ baj 
nokot, nem a’ csatáknak МИ piaczát énekli enyelgö 
músám: шпаги ’s remegve Jut ö, kà'nnyů ‚душ‘ 
jobbjában а’ fegyver csattogás elöl. 

Elszeuderz’tve a’ шт csermelyek’ ¿des см 
cwgása ’s a’ szent erdök несёт мы ‚ а’ sásos par 
ton-,tévedez, va.,g‘y.a&quot;magas Ш; zöld ernyöi КМ“ 
lépdell az illatos virágokon. Gyakorta a’ lágy han 
ton hever , ’s башка! költ веке‘! , édes Dafne! Meri 
a’ te Идёт elméd kellemesbb, mint a’ tavasz’ leg 
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tisztább reggele. Élesztö tréfa ’s bájoló mosolygás 
lebdes szünetlen szép orczáidon ’s pix’os szácskádnak 
tündér gödröcskéin , ’s нет szemedböl vigaság ne 
vet. Иду Vall Szép Dafne, úgy van ; mert miolta ba 
rátodnak hivsz, kétséges jövendôm’ elöre tisztának 
szemlélem, és örömre kel-fel mindenik napom. 

0h, ha azok a’ И; dalok, mellyeket músám a’ 
pásztoroktól tamil-el, tetszenének néked! Meglopja 
ó нём. а’ fák’ nympháit is a’ sürii bokrok köztt; ’s 
a’ kecskelábú erdei всем, ’s а’ folyamok leányis 
tenkéit à.’ szivbarlangokban. Ollykor mohos fedelü 
kalyibába tér, mellyek köriìl a’ Идёт Iöldmiveló 
esendes árnyékokat ültetett, ’s regéket hord-elô a&quot; 
nagysziviìség, jótét ’s mindenkor и; ártauanság fe 
löl. De gyakorta viszont ötet 1s meglesi a.’ szerelem’ 
lstene , а’ sürün öszve штат: bokrok Май, vagy 
a.’ füzesben, a’ kis patakok megett. Gyönyörködve 
hallgatja ollykor énekét , ’s koszorút tesz lobogó ha. 
ига, ha szerelmet dall ’s vig nyájaskodást, 

Nem kell szép Dafne, nem kell az én énekeiln 
nek más jutalom, nem kell nekem egyéb javallás 
azon kivül, melly midön melletted ülök, édes sze 
meidböl mosolyog-le rám. Hadd gyulasszák ад, а’ 
ki nincs illy boldog mint én , unokáink késö magasz 
talásai. Hintsenek, nem irigylem, sirjárß virágokat, 
's iiltessenek friss árnyékot az elaszott мм felibe. 
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Az elvont sorok eránt sokaknak szeretném ér 

teni ítéleteket. - vér'rel mocskos — édes csalódás 

--- de kivált а’ die leichte Flőt' in ihrer Hand, melly 
a’ németnél is új szóllás volt, sok küszködésembe 
került. -- Az elszenilerítve nem t'eszi azt mit a’ 
német, de meg kell neki maradni, mert igen szép 
szó, és illik a’ patak” mormolásához. 
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VIII. 

1'802. Sept. 29. Ér-Semlyén. 

Barátom ! 

Ma inneplem hetedik izben azon elfelejthetetlen 
napom emlékezetét, mellyben Tégedet штык. Melly 
érzésekl melly emlékezet! ah , ne adjunk szót nekiek 
’s érezzük (же! egy néma szent ölelésben! -- -- — 

Én ezt a’ пары; Daykám’ verseìnek тащи 
sával szenteltem a’ Те emlékezetednek. Nyomtatás 
alá készitem. Igazán mondje VIRÁG, а’ kìtôl ezt a 
becses kézirást kaptaln, hogy ez az Ifjú hamar holt 
meg Lìtteraturánknak. Lelke rokon lélek volta’ (бёд 
del. Azok a’ versek, a’ lnellyeket számodrekiirok 
e’ levelembe, azt fogják veled éreztetni. És én sze 
rencsés valék (Не: személyesen ismerni, mind ak 
Ко!‘ mikor még a’ Pesti seminariumban, a’ fekete uni 
formot hordotta; mind mikor Egerben a’ Bahr-dt’ mun 
kájinàk ’s képének (ах-шва ’s ismertetése miatt Püs 
pökje kedvetlenségét чета magára; — és osztán 
Löcsén, hol vìlági ruhában, egy elegans frakkban 
’s lobogó hajjal lépett az oskolaì tribúnre, magyar 
nyelvre tanitani német hallgatóit; -- ’s tudon1,hogy 
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lelke a’ tiédhez hasonlitott. Az az édes Höltyi bús‘ 
lakodás, а’ mellyet egynehány dal’aibu öntött,A el fog 
hatni mìnden érzékeny szivre. Kár, hogy Некто! 
mi méltatlan tárgyra is vesztegotte; azokat a.’ ge 
legenheitsgedichteket értem, a’ mellyeket ezennyom 
tatás alé. készitett darabjai közzé fe'lvett , és а’ ше1у 
lyeket én , а’ ki az én Daykámnak eggy sorát is за] 
nálom elveszteni, mintegy akaratom ellen vészek 
fel kiadásomba. — Minekelötte sajtó ай mennek, 
шт fogod, és kérni foglak, под а’ mi diszt rajtok 
tehetsz, (еда-те; А’ Dayka.’ árnyéka köszönnifog 
ja halottì áldòzatodat. 

Ideáljaid felette szépek. A’ mint vettem, e16 
kapám Schiilel‘emet, ’s összehasonlitottam vele тип-ь 
kádat. Nem sorról sorra, hanem elolvasván elöbb 
a’ németet végig , azután végig а’ xpagyart. A’ te 
fm‘ditásod jó effektet tesz; és az minden forditás 
han elég; a’ ki többrç vágy, szerencsétlen lessz. 
Azt irám minap Cancell. Его!‘ Telekinek, hogy а’ 
forditónak jó magát arl‘a emlékeztetniL a’ mit Emi~ 
lia Galottiban mond Continak a’ Festönek a? Her 
czege, hogy nem olly hiven, még hiveb--- 
ben lett volna.. 

А’ 3dik strofában szenvedhetetlen а’ toll a után 
a’ ‘шума. Ezt meg kell változtatnod. 

Barátom , nem volna e ked'veü Schìllernek két 
ŕ 
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felséges darabját мамаша! 1) Nein, länger werd' 
ich diesen Kampf nicht kämpfen. 2) Auch ich War 
in Arkadien geboren. — -- Nem irigylem senki thró 
шаг, de ezt a’ két dalt még вона sem olvastam , 
hogy el ne keseredjek, hogy а’ természet engem olly 
felette messze , olly véghetetleniil messze hagyott а’ 
Schillerek` után. ‘ 

A’ Halhatatlanlrág’ szeretete eránt még kedvem 
volna veled versengeni; de ninos idóm. Arra emlé 
keztetlek, a’ mit Klopstockunk mond: 

Die Unsterblichkeit 

Ist ein grosser Gedankel 
Ist des Schweisses der Edlen wel-th! 

Idvezlek и] lakodban! Irja Németh, hogy и] 
Ielekezeted irigyeiddé tész sokakat. Kevélykedem, 
hogy barátom megtiszteltetett; hogy barátomnak ér-ì 
demeit mintegy kéntelen ismerik. De még ez nékem 
nem elég. Én ш ohajtom, hogy Piispök lehess; 
nem hogy annál inkább ragyogj-mi зиме; arra г -- 
hanem hogy annál többet tehess. 

Tartson-meg Шел életben, épségben, nyugo-' 
dalomban ! 

tisztelód , barátod. 
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‘ _ IX. 

Ér-Semlyén April. Íì~d. 1803. 

Szeretett nagy Férjii ! 

Betegen vettem leveledet, de feléledtem', ’s bajo 
шаг nem érzem többé. Ime midön azon kesergek, 
hogy az a.’ szent Щи, melly7 már csak kevesek’ szl 
vében tápláltatik , közellt elalvása felé ,‚ eggy, dicsö 
lángot Юго!‘ fellobbannì véletlenül. lláládatosan bo 
nuok а’ szent anyának, a’TERMÉszETIfek, lábai 
hoz, 's tisztelettel ilnádonl bölcseségét, под а’ 
történetek’ {опиши olly szorosan “те а’ segédet я.’ 
veszély mellé. ’l‘égedet рейд, becsülhetetlen barát. 
örvendö köszönettel szoritlak mellyemre. Orvendj,v 
édesem! és nem csak Literatúránknak örvendj, ha 
nem örvendj magadnak is. Mert ha a’ te Berzsenyîd 
(Sak titokban îrogatta is , és Néked vezérlésed né] 
kül, verseit: de' ötet а’ Természeten kivül bizonyo 
san leginkább és legközelébb a: Te példád szólitot 
ta. a’ Múzsák’ tiszteletéx’e. Nem azért mondom ezt, 
mivel ôhozzá. Te élsz legközelébb; hanem azért, 
тег! ‚ simbár betü szerint igaznak hiszem,_ hogy 
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megküldöu verseîben semmit nem дамп a’ magadé 
bol: de azoknak némelly soraiban — és ez nékiek 
legföbb divcsérele! --- egészen Tégedet папа!‘ zen 
geni. -- -- Adja Apollo, hogy ez a’ szeretetrc mél» 
tó Щи az légyen Néked, a’ mi Mathissonnak lett' 
Salis ’s Bürgernek Schlegel.- Én csendes gyönyö~ 
rüséggel nézem messzlnnen аж а’ gyönyörů hajnal 
ты, mellyet egünkön az а’ szep Phosphorus ter 
jeszt, ’s kérem az Не!’ fonalát nyujtó lyányokat, 
hogy az enyémet el ne messék, mig megláthatom 
déli ragyogását! 

Elsö dolgom megolvasások után az volt, hogy 
Alkaìkusait leirjam , es а’ mai posta viszl az én Vi 
rágomnak, ki nem kevésbbé érdemll mind szerete~ 
telnet, mind becsůlésemet, mint az, kinél jobban 
senkit nem szeretek , ’s becsülök — KIS. _ Kép 
zelem azö örömét. Мех‘! én nem tudom mit (Запад! 

jak inkább а’ mi új barátunkban, a’ szép , noha né 
hol hibás magyarságof e, vagy а’ poétai bátor és 
harsogó ömledezést? ezt a’ jól elkészült nagy lelket 
’s tanúlását è, ‘аду azt, a’ mi nélkül mind ezt sem 
minek venne'm, az ö szent hazafìságát?l -- Kérd ç 
мы az &gt;Ódák útjárol el ne térjen. Az (Не! eggykor 
f6 polczig vezeti; ’s Literatúránk itt kiván legìnkább 
munkńs kezeket, mert “газон kivül még ninos eggy 
poétánk is, a’ ki а’ Horátz’ Iantjának méltóságát ér 
zette volna. Óhajtanám, hogy a’ két Stolbergek’ 
verseit, ’s a’ ваше deák Ódáját Herdernek Ter 
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psìchoréjával, ismerje', és kezei Кбит ki ne ‘еще; 
de esküdjön-meg, magát a’ Lant’ Múzsájának $201 
gálatjába avatván, hogy énekeit `soha seln ‘гение 
geti hasztalan mßasztalásra ’s innepek’ fényesìté 
sére. _ Mondjad néki, hogy (Не! szeretem. 

Végy idôt, miné] lehet hamarább , és ird-meg, 
под leued Himfyt, ’s s_zóllj a’legapróságosabb de 
tail’ {еще-„115. Nem ‘Шаги-ы engem azokkal, ha 
óròla szóllasz. A’ kiv úgy énekel, nem lehet nem 
eggyìke a’ szeretetre legméltóbb emb'ereknek; ’s eggy 
bìzonyos nemü lelkekszerették egymást, minekelôt 
te шагах vala, Воду vannak.---Irj hitveséröl is, 
es ha szerelmek nem foggy-e? Ezt psychologue veg 
ból óhajtanám mani. --- Én, a’ki гопшои darabjai 
mat most együtt akarom kiadnì , és а’‹ ki minden da 
.rabom elibe eggy jó ember’ nevét szándékozom fel 
tennì , Clavigómat néki inscribálom, igy: 

HlMFY-KISFALUDYNAK 

Ou ya@ от 
Ov де Осип’ asm] п уез’вадш та теафауеэ’ ‘n 

A’ Göthe’ Geschwìsterjei - mellynél érdeklóbb да 
rahot én ugyan nem ìsmerek, ezt az inscripliót 
kapják: 
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А’ TESTVÉREK 

DRAMA 

KIs JANos és NÉMETH LAszLó 
_ barátimnak 

-- --- ~-- animee, quales neque candidiores 
Terra шт, neque queis me sit devinctior alter 

Dr SzentGyörgyì eggy excellens természeti his 
toriát irt magyarul. Nem, mert bal'át‘om’muukája, 
de, meri valóban excellens, nem tudom csudálni e 
léggé. Beszédje képzelhetetlenül bóv és, а’ mi ott 
nagy tökélletesség, folyó és igen érthetö; ‘то! 
minden eröszaktól. De nem tanácslanám, hogy а’ 
szép tudományok körül próbáljon чаши“. Atlnyìra 
cllensége а’ neologismusnak, soloecismusnak, hogy 
még Kist és engem is vádol ezért. Mi pedig tudjuk, 
под azt cselekednünk szaba'd, söt kell. 

Virágnak Kininger мы festett szép képét most 
küldöm metszenì ponctirt munkában. Az övé uŕán a.’ 
Tiédet ohajtanám megkapni ; úgy a’Himfyét. A’Gra 
tziák körülttünk megfůzték a’ magok viráglánezaikat 
’s szövetségünk megszakadhatatlan. Mondjad Him 
fynek, hogy nyugtalau vagyok érteni, мы szeret. 
-— Élj szerencsésen. 
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X. 

`Pásztón Hev. várm. Jul. 23d. 1803. 

Èdes barátom ! 

Mújusnak 3dikán hozzám irt leveleilet Jl'm. 29111 
kén vettem, mìdön Bécsi útamból Semlye'nbe értem. 
мыса mindagldig а’ Váradi hév vizek köztt múlattam, 
mig ezelött ötöd nappal ide nem kelle útaznom, meg 
tekinteni eggy kevéssé az anyámnak itt-lévö birto 
kát. Légyen ez mentsége hosszas hallgatásomnak. 

Tudod , hogy az volt planomban, hogy lBécsböl 
vissza jövén Sopronyt , Köszeget , Szombathelyt, Kür-_ 
möndöt, Kámot, és Nemes Dömölköt meglássam. 
Ezen szerencsémtôl megfosztott а’ Tatán Maj. 2161 
kén történt feldölésem. Orrgm’ porczogója ketté tört . 
balkarom szörnyü iitést kaputt; e’miatt siètnem kel 
lett а’ ferdöbe, és meg akaráîn kémélni sérült ka 
romat a’ rázástól, szekeremet hajóra rakattam, ’s 
úgy jöttem le Pestre. E’ szerint nem láthattam sem 
Kist, sem Himfyt, sem Némethet. ‘Bár mint hizel 
kedjem a’ te szereteteddel — mivel hizellredjem pe 
dig, ha azzal nein? -- а1‘1‘61 bizonyossá teszlek, 
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hogy e’ veszteséget Ti, barátim, nem érzitek úgy’ 
koránt is, mint én! 

Sophied’halálát kesergô Elegiád gyönyörü. Melly 
irt озере; az a’ szenvedö szivbe! Hadd ismerje va. 
laha nemzetem а’ költés’y felséges czélját, hadd é 
rezze mennyei erejét. Szép az, édes barátom! igen 
sze'p! -- De óhajtanám, hogy eggy Strofában két 
hasonló hangzásu Reimot meg ne нитей]. 

Bécsben fél koncz velint hagytam Krause 
кашу-кают! más egyéb könyveimmel, под azt 
kösse be piros maroquinbe minél lehet pompásbbgn , 
illy &gt;titulussnl : 

K I s J AN 0 s' 

vEnsEI. 

Az kezellhez mégye‘n, ’s kerni foglak , xni’helytt 
-megkapom, мы Muzarz'onodat, .a’ Ёи’ге’йт’е2 
des, ’s Ószí elegía'dat ’s legkedvesb énekeidet ird 
мадам kezeddel belé. 

(a'ryörött csak Fábry Urat láttam, a’ ki téged 
szeret, és ваш Urat. Elsiettem az utolsótól - 

Bécsben régi ismeróseim кант leginkább 
örvendettem lzithatnit Báróczyt, -—- а’ ki eggyi 
ke а’ legjobb embereknek. Gyönyörüséggel 16! 
töttem társaságában fél пара! a.’ Scliönbrunni ker 
tekben urnapját követö vasárnap, mellyen а’ kül 
városokban штык а‘ búcsúk. Oda. toldult Bécs 

lnek szép serege. __ De én Bécset nagyobb öröm 
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mel hagytam oda. Jun. 15dikén, mint a’ hogy ‘I3 
esztendei ott nem létel után megláttam volna, mert 
én ruris amator vagyok. 

Élj szerencsésen, barátom. Emlékezzél ró 
шт, ha Múzsád ism'ét шт dalokat -sugalland, 
’s szex‘essl ` 
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Xl. 

Ér~Semlyén , Decemb. 19d. 1803. 

Édes barátom! 

Зак ideje lehet, [ходу Preůikátorunknak levele hoz 
zád elért és elrémitett. Ilne ismét élek. Az isteni 

kar, melly végig тенге“ a.’ halálnak minden ki 
sértetei köztt, vissza. is hozott e’ мы’ mezejébñl. 
Irtóztató ez a’ nyavalya. Három nap feküdtem el 
métlenül és штампы, ’s jajgattam sziìntelen, én, 
а.’ ki minden testi fájdalmakat kiilönben spartaì el 
keményiiléssel szoktaln türni. A’ mi kedves Заем 
györgyínk volt egyik angyalom. Nálam volt еду nap; 
haza menvén felbukott a’ székével valamelly bete 
génél , ’s sok щей; ki nem héphetett szobájából; ’s 
szerencsémre nemis vala szükségem hogy ide fárasz 
szam. Ámbár a’ betegség igen dühösen rohant re 
ám, de csakugyan nem lvolt olly dühös mint Kassán 
laktomban máx' egyszer. ’S ez а’ betegség nekem 
az életnck ismét felette hecses édeskeserü örömeit 

nyújtotta. 0h valóban nem а’ nyomorult' щиты“ 
az a’ hit, Воду a’ Gondviselés igazságos és abban а’ 
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mérte'kben lnyujtjv. a’jutalmat és pótolékot, a.’ melly 
ben bennüuket slujtotr'. Mihelyt szemeim eròsödnì 
kezdtek, Senecát loptam ágyamba, ’s olvasni kez 
dettem a.’ Gondviselés apologìáját, de rajta ‘юные! 
tem. Az anyám, az én jó anyám, észrevette, hogy 
paplanom ат! valami van, és под szemeim тетей 
ten fúggnek rajta. Elvette a.’ könyvet. --- A’ Gond 
viselés kedvét leli abban, ногу engemet új meg új 
szerencsétlenség játékává tégyen, de kegyes min 
denkor ki is ragadni belôle, ’s tudhatnád csak édes 
barátom, tmlhatnád csak, mellyédes bért nyujtott 

vnekem! Az volt vigasztalásom fogságomban _ nem 
végasztalásom — bátorltóm, kevelyitöm, lnagylti'nn 
volt, hogy а’ szerencsétlen közelébb áll az Isten’ ke 
zében, és под‘ szép dolog eszközůl мамаша az 
isteni ßéznek! — Visszanyerve'n az életet, igyekez 
ni годах azt megérdemleni, ’s új erövel {atom-meg 
ezt в’ pályát, а’ mire az lsten hitt. I 
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XII. 

Ér-Semlyén , Febr. 12d. „1804. . 

82е1‘е1е11’е .méltó barátom ! 

Benned vetett bizodalmam meg nem csalt. Kösz-ö 
nöm kéresem’ tellyesltését. Botlásaim’kimutatása lì 
gyelmese‘bbé tett, és ha irásaim a.’ Szépség’ 110161311 
innk` javallásokat megnyerendik , szerencsémet i0V 
részben‘ Neked fog'om köszönni. --- lrásaimnak négy 
kötete mál‘ kijött szerencsésen а’ Váradi I‘evisnr, 
Prof. Szerdahelyi Antal Úr’ kezeiböl: de azért ~újra 
meg’ újra olvasom ‚ hogy minden gyomot kihányhas 
sak belölök, ’s olly tisztán bocsáthassam ki kezeim 
böl, а’ hogy’ tölem kitelik. 

Engedd-meg már most, édes barátom, hogy 
jegyzéseirdre azzal а’ szabadsággai feleljek, а’ 111е1у 
1уе1 а’ te szép barátságoll hátlá gyanánt kiván tölem, 
es а’ melly legcsalhatatlanabb bizonysága az éntisz 
teletemnek ’s szeretetemnek Teerántad. Nélnellyikét 
ezen jegyzéseimnek a’ munka vegében Gramm а 
tikai ‚Ищу: 6 sek nevezete alatt akarom 6161101 
ni; mert igazságod van: hogy új szavaim, úi syn 
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taxisom, új frázisaim, sok helyt egészen különböző 
ortbographiája, nem csak а’ tanúlatlan olvasót, ha 
nem még iróinkat is -- és félek, hogy ezeket in 
kább mint azokat -- meg fogják botránkoztatni. Hogy 
ne félnék? Hiszen а.’ mi kedves Szentgyörgyink, a.’ 
ki nem csak a’ legbecsesebb ember, hanem egy 
szersmind a.’ maga. nemében eggy tiszteletet érdemlő 
Író is - ez a’ mi kedves Szentgyörgyink még a’ 
barátné nevezetet sem szenvedi meg, és a’ mi 
Kisünk’ nem látott barátnéját az én füleimnek 
bosszantására, mindég a.’ mi s z ép b a r át-a нио 
nyunknak mondja. _ Ez a’ mi kedves Szent 
györgyink nem tűri, el még ezt а’ szóllást is: h al 
lom jőni, ezen régibb és megavulandó helyett: 
hallom hogy jó. Pedig érzi, hogy a’ hogynak 
’s prolixìtás nak elkerülhetése ezt javasolja; pe 
dig érzi, hogy a’ fentebb nemében az írásnak más 
képpen szóllhatunk, mint a’ konyhában szóllanak. - 

Az а’ kérdés, mi ígér több előmenetelt a’ nyelv 
nek, az e, ha úgy beszéllünk a' mint atyáink be 
széllettek, ’s nyelvünktőyeltiltunk minden új szóllást, 
mintha nyelvünk kiholt nyelv és annak kincses tárja 

‘ abgeschlossen volna? vagy az, ha megismerkedvén 
a.’ szomszéd nemzetek' litteratúrájivai , ’s azt a’ szép 
séget, a’ mellyet az ő nyelveknek az ő irójik ad 
tak, mi is igyekeziink megadni a’ magunkénak? I 
gaz, hogy ezen az úton könnyen a’ Rauscher’ 
(Jenisch, pag. 19) esete érhet bennünket is: de va~V 

5 



50 xAzxNczY гвюшсг Lxvxun ‘ 

lo'ban minden attól függ, hogy az újltásokkal csak 
ott;A éljünk, al’ hol az olvasó látja. , hogy újltássa] él 
&gt;ni kellett; és hogy az újitás’ kedvetlenségéért az 
olvosó szépséget lelt pótolékul. --- ’S а’ mi legtöbb 
hogy ne irjlmk 06ml avsu‘rl‘rwr. I 

Ki nem érzi, mennyire szegény a’ mi nyelvünk, 
ha valaha az idegen nemzeteknek valamelly classi 
спад.‘ akarta мамаша Eggy helytt álljunk e hát 
mindég? Halt a’ német eggy hel-ytt álle mindég г Hát 
Göthe, а’ kit én legìnkább kedvellek а’ németek’ 
iróji Кбит, ha talán а’ hìdegebb ищем mást illet 
is , ‘Еду ir e , mint ezelôtt 40, 50 esztendóvel irtak? 
На“ Wieland a’ Menander és Glycerion leveleìben 
úgy szóll е, mint millón Agathont шаг Nem engede 
magának új szóllást, új flexiojú зайка‘? etc. etc. 

Gusztáv, (az Ankarströxh (Защита) érezvén 
nyelvének szükvoltát, új szókat, új szóllásokat fa 
ragott; ’s ez a’ philologìai шапка nem volt claudlusi 
játék. Az académie francz -új szóllásokat ’s szókat 
sanotionál. Nekünk nincs sem Gusztávunk, sem aca. 
aemie francais-ank, ’s пеш tehetünk egyeb'ot, nanem 
azt, а’ mit én merek. 

De hadd fogjak hozzá, а’ mi itt [б czél! 

Alcìbìádban az 5.1apon . 2d. sorban: „Én így 
tenném (ezt irod) hogy Alcibiádôt a’ legbold. памп 
dóvá ‘вы/й“ nem: tem'k. -- adoptálcam «- nem 
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шаге!‘ — Шбгш‘ш -- ß’ Kia’ kedvéért теги&quot;; 
ааоршсаш --- végre megìnt‘kitörlöttem. Nem, ba- 
тают, itt ennek kell állani: te szik, az ангел 
ni fo gják. A’ német ezt igy mondaná: Natur und 
Zufall hatten.- sich das Wort gegeben, dass sie den 
Ale. -zum glückl. MenschenÍ machen werden ‚ 
és nem: machen sollen. Igy moudaná a’ fran 
czia. is', ha a’ nyelv дети“ engedné, hogy а’ шь 
ы: ßzóról szóra nyomje-ki, qu’ ils f airont. Вы 
mondaná a’ deák is, ha az egész szoros так“ szen~ 
vedhetetlen barbarismus nem volna: quod ex Alci 
bìade hominem felicìssimum s unt f acturi. --&gt;Nem 
так tehát Kisemnek tekintete ellen, ha. и! Кё 
vetem, а’ mit magam Шок jobbnak. 
_. _mennyi czj'm, мы szelesedni stb. 
Ezt Báróczy az 1775b. Надо“ Marmontel „мы 
mesqîz'ben így ‘опиши: „А’ természet láttatott a.’ 
szerencsével öszve eskünni Alcibiades holdogságá 
ra.. Gazdagság, erkölcs, szépség, születés , az if 
ju elevenségnek vlrágja; mennyi nevezetes minémü~ 
ségek, nevetségessé tenui такт“ Hasonlitsd базе, 
ve ezt is amazt is a’ f_rancziával. Mit tehettem egye 
bet? azt ymondjam е hogy: mennyi jus г ltt vágni 
kellett а’ csomót, minthogy felbontani hasztalanigye 
kezet lett volna, _ 

a.’ Prüdöt (németúl Spróde; noha a’PPüde е 
gyéb) Báróczy Gögösnek tette. A&quot;gó gös шшев 
nélkül kevélj; а’ prüde рейд; :membra érzéketlen. 

5 'h 
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.A’ Begy e s ke d ő nevetséges ideát támaszt : azt 
azonban megvallom, hogy nekem sem tesz elegetl 

látogatásáBól —— czikkelyNél fogva; adoptál 
tam.-ollyábrázattal e’ helyett :v k éppel;--ezt 
iS.-E r Ő s tt állott, e r ő s e n állott-tá változtatott... 
„bizatlanságot, infidelité, hűségtelenség, 
а’ contextus is ezt a’jelentést kívánja.“ — Nem sik 
lott el a' kezem, midőn ezt. így tettem. A’ Prüde 
még midőn megvallja&quot; is, hogy inkább Aristíppnek 
mint Platónak tanítványa, elmellőzi azt az ideát, ha 
kitaiáltatni kívánja is, hogy ő neheztelne , ha szere 
tője másutt keresne titkos &quot;örömöket. Én tehát itt a’ 
b iz atlan k o d á st azért tettem , hogy a’ Prüde lát 
tassék inkább csak а’ szebb vle-lkek’ érzésével bírni. 

„rózsával elhintett ágy.&quot; Te javaslod: Мг sá 
val hintett. Nekem nem lehet ez ínyem szerint. 
_ „Fiatalbb, miért nem fiatalabb г“ — Igazságod 
van. Igaz , hogy az: Id óseb b szót a’ nevek előtt, 
p. о. idősebb Ráday Gedeon, mai napig mindig 
idősbbnek, és nem idősebbnek, írták. ’S az irtóztató 
hosszaságu szókban mentséget érdemei az eggyik e 
elisioja; de annak a.’ fiatalbb és vidámbb-ban nincs 
helye. 

„A’ Glycerion védte“- azt kérded miért nem: 
Glycerion védte? ’s minek oda az А’? — a’ kérdés 
érezteti a’ túl a’ dunáni születésü magyart, mert ott 
beszéllnek így. De nálunk ez hallatlan. A' fenntebb 
nemü írásban (in der höheren Schreibart) vagyon 
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igen is helye az А’ штык a’ nevek előtt: de 
nem az alacsonyabb .nemüekben. Jól mondom: Plu 
tarch Dionnak és Brutusnak képeiket festi legna 
gyobb Мне]. De nem jól: Vay' helye üresen ma 
гад‘. Jól mondanám e: Curtius Sándor, tetteit та г 

Bizonyosan nem-Károli Gáspár ugyan így ir: „Da 
niel’ profetziája.“ De ezt is'mondja: az Abrahám 
Istene. Osztán az A’ itt nem a.’ nomen propriumé , 
mellynek nincs „artiqzulusa (hanem hogy körülttetek 
hallani ezt: u’ János, az “István , а’ 'Czindery, а‘ 
Spisich) hanem а’ nomen proprium praedicatumáé. 
Tudniillik: Abrahámnak az Istene, Sándornak а’ 
tette, Vaynak a’ helye stb. 

Nem vetekedésből kérdem, hanem azért, hogy 
értsem, mit csinálnál belőle: Mint mondanád ezt 
Alcíbiádban? 

a’ Socrates’ philosophiája az Alcibiád’ szájában 

- és -— а.’ Socr. leczkéji az Alcib. lelkéból.. . nekem Härte nek tetszenék így mondani: 
Socrates’ philosophiája Alcibiád” szájában-és 

- Socrates, leczkéji Alcibiád’ lelkében. --- 
Az Anikóban előforduló úri nevek iránt tészesz 

eggy kis intést. Barátom, te nem tudsz csintalan 
lenni, а’ mint sejditem, Azonban még is azt tartom, 
hogy а’ Kövesd' Urának hitvese igen édesen érzi 
magát csiklándva, hogy ott hozattatik elő, a’ hol 
nem várta, — hogy véle eggyütt nagy és tiszteletet 
érdemlő testvére is emlitetik-n hogy jószága vá 
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щитом a’ történet’ scénájává. Osztán а’ nagylel 
ка Földes Ш, körüllebegve Náp. „мышцам, 
mutatja mind civilis, mind moralis nagyságát. 

Kis Ist. Úr a’ Debr. vásárra kevés nyomtat 
чашу‘; hozott az Emb. ind. tiìköréböl , és m-idön a’ vá 
sûr’ elsö napján lÁérdeztem, mìje van ‘Шаг ш fe 
lelte, hogy semmije sìncs. Igy osztán nem is kapék 
exemplárt. Ezt csak нём from, hogy Швей, mint 
segéuik-eló könyvarosaink Liuerafúránkm. ш; sze 
rencsésen öröme és büszkélkedése 

Kazinczydnak. 
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хп1._ ` 

1805. Jan. l. Kázmérról. 

Elsóje mìnden barátimnak! 

Elmult két holnapja, hogy Novemb. lldikén ‘мг; 
hez ment házasságom mìatt Ér-Semlyént oda 1111351 
tam , és az én imádást érdemló Sophiem’ karja 116 
zött, lpamnak, Gróf Török Lajosnak , házánál' mú 
latok. Ezen hosszú idö alatt nem vettem harátimnak 

semmi levelét. Végre rendelést tettem, a’ Semlyéni 
postán, hogy halomra gyült leveleim’ csomójátküld 
jék-fel, ’s lme а’ csomó itt van ; ’s képzeld , kiét bon 
tottmn-fel legelébb? Édes barátom ez .a’ te leveled 
bizonyossá {ей azon tartalékomban, hogy Septbr. 
elsô napján hozzád irt és 'l‘okajban feladott levelem, 
valamint az, a’ mellyet én ugyan akkor és ugyan 
onnan а’ 1111 kedves Némethünknek irtam ‚ elveszett. 
Nem szóllasz semmit házasságom felôl , mellyet né 
ked is Némethnek is béjelentettem; ez csalhatatlan 
jele, hogy ат)! Novembr. 2káig semmit nem tud 
tál. --- Hagyd elmondanom tehát, a’ mit ezen leve 
lemben néked jelentettem volt. 
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Januar. шапка volt az, 178411. s.’ midón его‘ 
'l‘örök Lajos, fija az egykori nevezetes‘ Referenda 
riusnak, és testvér öccse a’ testi szemeire nézve 
megvakult его‘ Török Jósefnek, reám atyai csók 
ját legelöször nyomtaf Azolta. mindég (этой erán 
tam való barátsága. -— Elképzelheted, melly дуб 
nyörüséget leltem én negyedféi esztendö elött baza 
szabadulván ezen szomszédságban! — Elsö kimené 
sem az anyám маты Kázmérra volt. A’ Grófmás 
nap vìssza adta látogatásunkat, ’s elhozta eggyetlen 
eggy fiját Jósefet, és а’ két leányait, Sophiet és Ма 
rie~Susiet. Vicenotariusságomban eggy háznái lak 
tam Kassán a’ Gróffal. Hányszor rengettem az eg 
душ térdemen Sophiet, a.’ másîkon a’ kissebbìket! 
Én valék az a’ Notarius, a’ ki Sophienak, mìdön 
1786ban a.’ Bécsi Salesianákhoz kellett mennie os 
kolába (a’ napamnak хе: tcstvére felöltözött apácza 
ottan) тент‘; atyái felöl а’ Testimonialist expe 
Штат. Én akkor 27 esztendös voltam, Sophie 7. 
-- — Most tehát ugy néztem а’ ké: leáuyt, mint 
testvérimet. _'Sophienak a’ mellyén eggy férñ kép 
ищут. Kérdém, ki az? ’s Sophie elpirult. Mama, 
Wär’ er hier, er Wäre sein Freund! monde. Apo 
theizáltattam a’ nem-értett felelet мы. -- A’ kép 
Maximilien Comte d’ Etoile volt, a’ ki Sophieval 
„шашек jóvá hagyása mellett jegyet шт. A’ há 
zasság akkorúra дышит, mig a.’ sors kimutatja, 
ha remélheti е hazájába_való visszamenetelét. .Végre 
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kuörölfefeef az emigráns‘ok 1istájából,’s ez idén egg 
300 ezer livráju személyt el-vett, és Párishoz közel 
eggy (ада: szerze. -- Én шт, hogy Sophie másé, 
mint mìudeu lekó'telezett саду fè’wjes szeme’llyel, 
tartózkodva. bántam “Не, úgy hogy б az én magam 
viseletemet valamelly homályosan érzett idegenség 
nek vélte. Azonban én megváltoztattam Regmeczì 
lakásomat, lementeln Biharba , ’s úgy tetszett, под 
a.’ Kázméri házzal то szövetségnek örökre vége 
szakadt, ш kivévén ‚ hogy néha. leveleztünk, de nem 
Sophieval, hanem az angyali kedvességü, és Sevìgnei 
szépséggel elboritott levelkéket irogató SusieveLKét 
esztendeig hordott rabbilincsen Sárosìné. Nem lép 
tem soha túl а’ határ’ lineáján, söt házasságì Вые 
1е1‹г6! álmodoztam. Meguntam а’ grimassziére és a’ 
tudományos szép asszonyt, а’ ki minden új gondolko 
zás mellett mágn ás férjet kívánt, ’s ott hagytam. 

A’ házasság nálam elmulaszthatatlan köteles--‘ 
ségnek tetszett mìndég. Midôn hánykódnám, hogy 
kit válasszak , valamelly jó Daemon а’ Sophie nevét 
sugá. fúlembe. De én a’ Török Lajos’ Мина!‘ nem 
csak &quot;б: ‚ hanem ragyogó vöt is óhajtottam; Én pe 
Ш; az nem vagyok. Rettentett а’ vanas’ különbsége 
is; nem azért, mintha nem ismerném a’Lessing’ Ná 
thánját és szeretetre méltó Telnplariusát , hanem más 
tekintetekböl. ’S nem is remélhettem, hogy kivá‘nsá 
gom tellyesedést érhet. Végre , hogy elmémet meg 



5S KAzINczY rlznsNcz LEVELE: 

nyugtassam, под el nem sül, jónak látiam egy 
шаг tenni Kázmérba, ’s Aug. 24`-dikén oda értem. 

Hanyatlott a’ nap midön kocsîm az udvarba 
beért. A’ Grófné a’ két leánnyal ШИН ült. Unser 
FerencziunserFerenB-z! ez volt a’ kissebbik’ szava. 
midön reám ismert; mert a’kissebbik аж hìtte,hogy 
én ötet exclusive szeretem. Wie lange bleiben sie 
hier Ferencz? kèrdé sophie, mihelyit nekiek kö 
szöntem. So lange Sie mich nicht verjagen.'- Da 
können Sie hier grau werden , monde, ’s felindultunk 
а’ grádìeson, Lieber F. mondel itt, Was Sie mìrpro 
fezeiet haben, ist geschehen; Etoile hat geheira 
thet. Szántam Sophiet, de örvendettem magamnak. 
Tudvavolt elöttem, hogy eggy két kérôjét Etoile miait 
eleresztette. — А’ Gróf ágyban fekiidtgrázta а’ hi 
deg. Kért, vinném félre gyermekeit, inert neki al 
kalmatlan a’ zsibongás.- Feltettem vala magamban, 
[югу bái‘ mi érjen , мая; kérésemet elö nem adom, 
mig Pepivel nem szóllok, ha. az én lépésem az ó 
szerencséjét gátlani nem года e? тег! kész voltanl 
lemondani Sophieról, ha az az övének utjába állg’s 
Pepi nem volt Шпон. — Sophie Susie теней V6 
lem Etoile felôl beszé11t;keseregte elvesztét, de nem 
vádolta. Én a&quot; házas ‘Не!’ boldogságait magasztal 
tam. — Rendes, monda Sophie , hogy te, édes Ъа 
rátom, mindég ebböl a.’ tónusból szo'llasz; ’s én né 
ked аж jöveudölöm, Богу te ezeket az örömöket so 
На kóstolni nem fogod. S miért nem? kérdém meg 
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ütközve. — Azt én nem tudom; de látod, nékem 
úgy tetszik, hogy te valamelly leánynak vagy öz 
vegynek házassági jelentést &quot;tenni nem is mernél. - 
Azt, gondolám magamban, meglátod, ha. а’ bátyád 
haza jő , ’s mosolyogtam. - Pepi más nap délig --- 
más nap estig sem jött, és én erősen állék Végzésem 
mellett, nem szóll'ani Sophienak, míg Pepivel nem 
végzek. Azonban 25ben estve magam maradván So 
phieval, egyszer csak azon veszem észre magam”, 
midőn a’ declaratìónak közepette vagyok. Kedves 
Leány! mondám, te engem ismersz minden részei 
ben szívemnek; ismered fekvésemet; ismered azo 
kat, a’ kikkel a’ természet öszveszőtt és а’ kik, а’ 
mint tudod, életemet kegyetlenül keserltik;mondd-el, 
reá bírhatnád e magadat, hogy enyém légy ’s engem 
a’ sírig elkésérj? - „Kazinczylmicsoda neme ez a.’ 
tréfának Zim-Nem, kedves Leány, én nem так já 
tékot; ezért jöttem egyedül; szőllj, remélhetek e? 
Tehát így fognád tenni a’ házassági jelentést? -&gt; 
Nem, édes Sophie! te tudod, hogy sok esztendők 
olta. te vagy szemeimben &quot;az első személy. Sokáig 
küszködtem; nem reménylek semmit; de mondd-ki , 
hogy meg legyek nyugtatva. - Sophie ekkor vette 
észre, hogy majd csupa Ш: а’ képem ,‚ majd fagyos 
mint a’hó. Nem, Ferencz , úgymond, ezt én nem vár 
tam. Látom, hogy nem játék а’ mit előmbe adsz: de 
hiszen mi úgy néztük egymást mint testvérek, soha 
sem is álmodtunk erről. - Az én főm szédelgett, ’s 
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vSophie érzette hogy nyugodalomra vagyon szüksége , 
’s ment. 

Und Wo werden wir denn Wohnen? kérdé , mi 
11611 kevés 1116 mulva. vissza jött.- Az angyali lélek! 
Ez vala. tehát a’ felelet kérdésemre — Barátom, 
ugymond,v én az anyámmal szóllottam. Örömmel fo 
gad-el; ’s 11115 Susienek vittem a’hírt, béjelentelt az 
atyámnál, ’s ez neked ime ezt izenì: Ó sokkal in 
kább barátja. Ferencznek , mint hogy vele 111162611 
séges 111011 járjon. A’ Ceremonìel azt kivánná, hogy 
te szóllj az atyámmal,de az atyám azt meg nem en 
gedi; б szóll veled. ---- Vendégek voltak а’ háznál. 
Ott maradtak más nap is. Aug. 27dikén végre a’ 
Gróf szóllott ’s Sophie a’ húség’ zálogát ujjomra 
voná. I 

Elvégeztük,hogy eggyikünk a’ másikára. semmìt 
ne költsön; készüljön kiki а’ mint tetszik, ’s Sophie 
megigérte önnmagától, hogy azt az eggy pár ezret, 
a’ mit az atyja néki kikészltésül ád , reszketötůre ’s 
csillogó kövekre nem vesztegeti. Én, ugymond, luin- I 
dég úgy leszek öltözve mint eddig, csínosan, az uj 
izlet szerint, de mindég gazdálkodó móddal; ruhám 
annyi van, hogy újakat éppen ninos szükségem var 
ratni: de e’ helyett azt kivánom, hogy te jelenj meg 
elöttem midég ìzletesen. Várj csak, várj, én még 
megifjitalak, én törlöm le szenvedéseid könyhulla 
tásait. 

November lldikén, 111111611 az oltárhoz kelle 
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lépni, el nem fogadta vezetője” kai-iát. Kazinczy, 
nun komme! monda ’s kézen fogva mentünk a.’ Pap' 
elibe, ’s kezünk a’ stóla által öszvekötve , öszve szo 
rúlt. Ő fejér atlaszban, kövek nélkül, de gazdag 
brabantziai csipkékkel, haja fekete firtjeiben, ’s a’ 
rozmarint csak kezébe fogván; én eggy vas szín sec 
lyemmel tűzött posztó magyar ruhában; ’s oh miért 
nem festhetem-le neked azt a’ hangot, midőn nevét 
mondta ki: Török Sophie! ésezt: szeretem! 
-- Ezt а’ szót franczia modulatióval mondta, nem 
úgy ‚’ mint D....ben mondanák, ’s megY van kötve 
a’ kötés, a’ szerelem” legszebb kötése örökre és 
megmásolhatlanúl l 

Németben mi még most is Sie-nek szállítjuk 
egymást, nem mindég ugyan, de töb b n yi re;nem 
hiú affectatioból, hanem hogy magunkat emlékeztes-~ 
sük, hogy egymást becsülnünk kell. Igy megy a'ti 
tulázás valamig a’ nap а’ tirmamentumon van: de ha 
onnan leszállott, а’ biztosb Du áll elő, és rendes, 
Sophie akkor velem mindég magyarúl szól]. ’S azt 
magától cselekszi, nem az én kérésemre. 

Előtted, édes barátom, ismeretesek a’ házas 
sági élet” boldogságai. Ismered, melly gyönyörüség 
van abban, midőn az én Sophiem ölembe ül, nya 
kamat által fogja, és házi gondainkat forgatjuk. Vagy 
midőn ő még alszik, és én az ő lassú pihegéseit fü 
lelem. ’S midőn végre hosszan vont ébredési fellé.. 
lekzetéböl veszem észre,hogy álma eltün,de én még 
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meg nem mozdúlok, hogy Vha ismét e1 akar aludni , 
álma visszatérhessen; 6 pedig, az angyal! a’ leg 
szebb, leglágyabb, logfejérebb Вега‘, а’ melly ‘ш 
laha az isteni kéz által terexntetett, felém nyujtja ’s 
rám lassan leteszi, hogy lássa, ha alszom-e? -- Ah, 
barátom, érzette-e az illy tiszta örömöket az., a.’ ki 
csak a.’ volgivaga. Vénust tisztelte ? ‘ 

’S az én Sophieln- ha meg nem самца!‘ az ap 
parentiák »- anya! б az én szerencsém’ palladiuma, 
ö az angyala. életemnek, ö а’ bére hosszas пепе 
déseilnnek, ’s karjai köztt minden öröm valóságos 
könyörgés а’ Gondviseléshez , a’ ki bennünket шм 
lyos таков vezet paradicsomába. 

Superintendensed’ tiszteletére И‘: Odád argom: 
hangzattal hangzik. Benne van a’ poeszisnek min 
den méltósága. Lángolásba .hozza szivemet, és'ak 
kor mind elsülyedtek elöttem azok a’ verselöink, a’ 
kik csak szerellnet és bort énekelnek. Te vagy,ba-- 
rátom, te vagy az a.’ Poetája. nemzetemnek, а’ ki 
lelkeinket a’ maga méltóságának érzésére tanitja. Nè 
‘еда hizelkedésnek szavaimat, sem a’barátság’ meg 
vakitásának. 

Én ‘(Пей azt várom, azt kérem, ах: kivánom , 
под Те az én szerelmemet tedd halhatatlanná mara 
dékink emlékezetében. Nein illy orgonai hangzatot 
várok, -- félre tölem minden fény! az csak kicsiny-- 
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ségemet fogná elárulni «- Щ m ele g вы vvel a' 
mi tetszik, fessd a’ házas élet boldogságait eggy 
Epistolácskában vagy énekecskében, ’s az nékem 
elég lesz. Elkevélyit az a’ gondolat, hogy a' késö 
упав-там fogja, hogy egylnást szeretliik. 

Tudod-e te azt-kételkedhetem felöle, minek 
танца látom,hogy_1eveleim , legalább eggy leveiem, 
kezedbe nem mentek _ tudod-e, mondom, hogy 
Rochefoucauldn'ak erkó'lcsò't {гид moudásaz't Ju 
lìusban és Augban пышными-г Meg fogom nel'ied 
kíildeni а’ mstumot azzal a’ kéréssel, hogy tégy eli 
be eggy rövid , phìlologicus értelmü Elöbesze'det,és 
az én költségemen te bocsássd ki. Képem, mellyet 
Kininger után John metszett 180 нём, elötte fog 
állani, ’s kevésbbé нём-те; а’ modestiát, ha te ir 
ván a’ praefatiót ‚- ш gyanitatod , hogy a’ képet nem 
-én tétettem eIibe.---Szeretném, ha addíg опавш 
nád, mig Íwszuru't bz'zonnyal nyerendâ Irásod е1 
készül; тег: úgy hiszem , hogy némelly dátumokat 
’s példákat helôle dicsérve is gáncsolva is hozhatsz 
ció. 
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XIV. 

1805 1111221. ir-semxyén. 

Barátom, megjöttem Kázmérból ‚ ’s Schrämblló'l 
még sincs itt lenyomtatott epistolád’ mustra. árkusa. 
Sem Junkertöl nem vettein levelet, ha John által 
metszett képem alá felmetszette e nevemet és a’Te 
x‘entiusi mottót. Ha megérkezìk ez a’két levél, azon 
nal tudtodra lesz, ’L 200 exempl. per 1 l'. — (а’Кёр 
magában l f. ЗОхгоп fogna árúltatni , mert Johnuak 
munkája, és 180 ftba került a’ metszés) — számodx'a 
fog elárúltatni. Azonban halljad, mit végeztem még 
eránta. 

Kázmérban eggy dél után elzárkoztam, 155151115 
1о11111а111ё111е1ге forditottam, olly “гады hogy а’ Te 
correctúrád szerînt lenyomtattassam , és a’ németek 
kel mind a’TE dlcsôségedet, elhalhatatlan disze веш 
zetemnek! mind Litteratúránkét láttassam. A’ né 

met forditás általellenbenlesz benyomtatva a’ magyar 
textussal. ’S igy kiadva megküldöm Schillernek, hogy 
gyönyörködve lássa., mit szült az 6 Geniusza пешие 
tünkben. Mort én ugyan még mai elolvasása. után 
is azi hiszem Epìstolád felól, a’ mit eránta utolsó 
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levelemben irtam volt. Mik ehez hasonlltva Haller 

nek philosophicus poemationjai abban а.’ 11111‘У3 nyelv 
hen 65 11111111611 kellem nélkül! Ebben az 6156 501011 i 
kezdvén a’ végsöig eggy tónus uralkodik megszaka 
dás nélkül , ’s a’ legszebb életbeli bölcseséggel clas 
sicai eruditió , а’ legszebb festések ’s képek, 1916, 
melegebb szivümledezés eggyesültek. Eggy szóval 
azt tartoin, hogy nemzetem Litteratúrájának dicsòbb 
productumát még nem látta mint ez és а’ Superin 
tendens, Nagy urnak irt óda. 

Németh barátunk eddig kezedhez kíildötte .Roche~ 
íoucauldomat. Csak azt az eggyet 52616111611111111111, 
ha. el van-e ne'ñol találva а’ franczîa. atticìsmus? 65 

ha ne'hol nem hagytam e hátra а’ 11611161 forditást, no 
ha az engem igen sokban segltett, és Schulznak 
maga'nak ís 6156 110111 munkája. 

Наш érvén asztalomon 16116111 eggy csomó pa 
pirost. Daykámnak verseit közli benne eggy Váradi 
prof. Daykának tulajdon keze irásában. Töbhnyire 
mind maculatúrák , ugy a’ mint dalait irogatta,--}n 
folio eggy oldalt az én Bácsmegyeim neki megtetszett 
phrásisaival töltött tele, Ennél hizelkedöbb ‘compli 
ment nem 611161611. —- К1111161Ь1Ы1011161101111а11 örven 

dek. -— Élj szerencsésen, 5261655, 65 1161п61 fordl 
tásomat megigazítva küldd-meg mînél elébb. Episto~ 
lád Kassán sokakat elragadott. Megküldém Gl'. De 
söffy Józsefnek is. 
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XV. 

1805. Jun. 4d. Ér-Semly‘én. 

Èdes Barátom! 

A, Schrämbl nyomtató můhelyének mostani birto 
kosa, Schindelmayer, Majusnak 22d. felel levelem 
re, ’s ш irja, hogy epìstoládnak 500 ex. Hartleben 
pesti könyváros barátjához машет. Én мы: néki 
a’ mai розы“! irok, hogy 200 exemplt 1 ftjával a’ 
te számodra adjon-el , melly (ha Junker а’ képet el 
készi‘tette és Schindelmay'er az Epistola nyomtatvá 
nyìhoz Фей belólök eggy eggy nyomtatványt) а’ mos 
tani рез“ vás'ár ат: alkalmasint el is kél, ha t. i. 
ezen 200 exempl. alá értem azon 50 exeplt, mellyet 
акт Sopronyba , és а’ más 50t, mellyet részszerìnt 
Pozsonyba, rész szerint Györbe Видит kiìldeni. 
Kapsz azon felü‘l , barátom, eggy két velint is, de 
csak akkol‘, ha kezemhez érkezik a.’ csomó. -- 

Kérlek, ne halasszd sokára Epistoládnak német 
мамы: visszaküldenì, hogy a’ magy. textushoz ат 
is попа nyomtathassam , és Schillernek ’s az Allg. 
Litt. Zeitg,r irójìnak megküldhessem. Csereynek, a’ 
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B. Wesselényi Miklósné testvérjének nagyon meg 
tetszett Epistolád, eggy Nagy Gábor nevezetü Deb 
reczeni Prokátor barátom pedig - (eggy igen jóifó) 
-- azt ìrja., hogy Hymen soha még így nem apotheo 
záltatott. Nem én így még soha, édes barátom, és 
ez а’ mennyei költemény az én nevemet el nem fogja 
veszni hagyni. 

Eddig Rochefoucauldom kezeid köztt van; Né 
meth azt írta, April 28d. hogy kevés napok alatt 
küldi hozzád. Szeretném, ha a’ rövid praefatióját 
megírnád, és osztán felküldenéd Schindelmayer Ty 
pogral'usnak olly rendeléssel, hogy az várja erein. 
ta rendelésemet. A’ praefatiòban nem тушат: 
várok tőled. Te tudod, hogy én ismerem a.’ te dicsé 
reted’ becsét, és ott a’ hol helye volt, elég bátor 
voltam azt tőled kérni. Itt annak nincs helye. Itt 
csak azt várom , hogy Rochefoucauldnak add liter. 
notitiáját, és, ha. jónak látod, arról szóllj, hogy nyel 
vünk mennyire anscńmz’egalńalja magát а’ franczia 
dictio képzelhetetlen elegantiäjához. 

Bár csak Weber , a’ ki eggy valóban tisztele 
tes ember, el ne сайтам Mythologiádat valamelly 
csuda rezekkell-Gyermeki Biblinthekádnak szive 
sen örvendek. Élj szerencsésen kedves barátom, és 
szeress tovább is ‚ 

tisztelő barátod 

K a z i n c z y. 
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Vagy-e te már festve? Kérlek, ejtsd módját, 
hogy légy. Miért ne csinálja a’ jó ember ezt az 
örömöt azoknak, a’ kik égnek ismerni azt, а’ kiket 
szeretnek, csudálnak? 
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xvi. 1 

‚Аэ karácsonyi innepekct а’ lakodalmam’ пар)“ el 
temetett Onkelem’, Consìl. Kazinezy András házá 
пай, ’s nagy-anyám Szirmay Theréz után шагам 
atyáml‘iai köztt Pazdics táján töltöttem. Ezek 611116! 
koůva. ’s irigyelve nézìk szerencsémet. A’ kìcslnyek 
benne csak а’ mágnás-leányt látják, :nelly elóttem 
becs ugyan , mert nem idealis, hanem, leider!&gt; igen ` 
is realis világban élünk: de minden becsek köztt а’ 
legutolsó; mások , kivált az öregebb asszonyságok, 
a’ minden negédség nélkül то eszes és legiobb tó 
nusú menyecskét; mások ismét ш, hogy egymás 
sal olly tónusban ‘тупик, hogy az idegen eggy lm-&gt; 
mar észre sem venné , hogy eggyüvé tartozunk, mert 
én a’ Marmontel scrüpül-jében elöforduló Comte 
P... példája szerìnt idegenek köztt szemmel (этот 
ugyan Sophìet, de ollykor, midön й] emberek forag 
nak körůltte, szabadjában hagyom. Valamerre for 
dúlok, valahonnań leveleim érkeznek, minden meleg 
szivvel gratulál, még рейд; nem csak Sophiehez, 
hanem az Ipamhoz is. ’S маму. innnár a’ -vak а’ 

¢ 
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Gondviselést, под rám annyì keresztet такой, és 
а‘ jutalom megadásában olly késedelxnes volt. ‚ 
i Lelkem gyönyörködve sejtegette az érzés gra 
datiójit: line ez, mondám, enyé |n!-- Ime ez, 
mondám továbbatt, ne’kem EN. -« Ime ez, mondám 
isniét késöbben , nékem több mint ÉN.---És ezt озаь 
tán megfordltva! 0h, áldassék az а’ jó Isten, a’ ki 
шока‘; а’ kiket szeret- keserlt, hogy nékik fenntebb 
örömöket adhasson. 

„ Sophie középszerü termettel bir. Szebb mel 
lyet, szebb kezet, szebb kart, szebb lábat, szebb 
derekatV nem képzelhetsz. Hajaì feketék. Képe’ vo 
Amiseri nincsenek а’ regula szerint, шёл bìzarrak, 
inert orra Pálffy оп‘, de az egész kedves és soka 
kat bájol'ó. Nyolcz esztendeig neveltetvén az anyja 
testvérjeinek kezei alatt a’ Bécsi fösziiletésü Шам 
romban, fraucziául beszéll legjobban; németůl a’ 
szerint beszéll, а’ mint közöttünk beszélleni „от; 
magyarúl és {ОШ is jól tud, попа. néha botol. Ь- ’S 
most már annyit beszélltem- az én legszorosabb ba 
rátne’m felöl, legìnkább szeretett barátomnak, hogy 
мать más-tárgyra szállhatok. ' 

Mnnkádnak felosztása egészen megeggyezik a’ 
tárgy természetével. Jol van а.’ kezdet. — Félek, 
hogy érdemed’ érzése nem года megengedni, hogy 
apróságokra szállj , és példákat horů -elö , mind а’ 
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jó , mind а’ hibás irás módjaiból; ohajtanám, hogy 
gondos forditásaink közül némelly passzázsokat vess 
öszve, hogy а’ nyelvek” külömbsége, és ez által a” 
miénknek vagy gazdagsága, vagy szegénysége, vagy 
szépsége , vagy rútsága kitessék. 

Ohajtanám továbbá, hogy munkád а’ Jenisch 
Vergleíchung von XIV Sprachen-jánál vékonyabb 
ne légyen, é hogy abban azokat, a' miket Adelung, 
Pölitz Ы. а’ stylistikara nézve mondanak, és а’ mit 
az olly írók mint Bürger volt, Adelungnak hyper 
orthodoxiájára feleltek, (а’ millyen az, hogy a’ mű 
vész nem ad naturam, hanem ы; то agenzoy fest, 
és így а‘ szép író nem а&quot; Debreczeni Puristák sze 
rint, hanem ug'ro „gum; ír és szóll ‚ ’s nem gon 
до] azzal, hogy ő előtte szállott-e úgy valaki vagy 
nem г — így Klopstock) — ohajtanám mondom, hogy 
ezeket а’ legnagyobb energiával ’s halmozva előhor 
dott példák által megmutatva mondd; mert, bizony 
mondom néked , Publicumunk ezt nem csak nem tud 
ja, hanem nem is gyanítja. 

A’ gazdagságra nézve. . 
l. A’ külsöképp érezhető dolgok kifejezéseivel bö 

völködik stb-_Itt jó lesz felhmrdani a’ szókat, 
mellyek a’ magyarban l) нём-гелей. 2) másoktu'l 
kölcsönöztünk; és feljegyezni azokat, a’ mel 
чеке! а’ mi igen is docilis atyáink a’ tóttól és 
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némettöl a’maga ősi ugyan azt jelentő “avait 
elfelejtve'n vettek. 

2. A’ dolgok’ tulajdonságait stb. Itt rakd-fel kérlek 
a’ Geist, Seele, höflich, {ад/идей, emut, erha 
ben stb. mellyek nálunk nincsenek- ’S ha tetszik 
tedd mellé azon új szókat, a' mellyeket ezen 
ideák kinyomására gyártottunk. Mint ernst, ko 
moly , eifersüchtig, féltékeny, stb. 

3. A’ szók öszvetevésére igen is h ajla'ndó. En 
nek sok példáji vannak а’ régibb iróknál is, а’ köz 
életben is. ’S csak ñnnyások ne legyünk , sokat 
csinálhatunk- --~ 

(NB. Nicolai a’ maga. ismeretes utazásaiban neveti a’ 
magyarok g у е г ty a tartóját (Chandelier) és 
méltán! kár , hogy rövidebb ’s praecisusabb szót 
nem adtak ennek. A’ parlicipalis végzés tévedést 
szülhet- lllyen ugyan a’ Leuchter is. Koppantó! 
és melly rút szó ez! ’s hogy ezt a’ koppanástól 
kellett venni! melly vadságra mutat ez !). 

 

„Nagy hiba, hogy a’ nemet épen nem fejezi 
ki.“ - Ez a’nagy igazság azt kívánja, hogy meg 
győző példát hozz-elő, még pedig idegen nyelvből 
vett darabban, a’ hol а’ luz' és elle, Er és Sie ma 
дат! ki nem tétethetúek-Illyen az, hogy a.’ nap 
és hold gyermekei az Éjtszakának; ez lyánya. , amaz 
fija. Itt osztán la’ Sie és Er nem continuáltathafik ma 
gyarban. 
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„Némelly tájékokon ’s némeily könyvekben 
igen sok hosszu syllabák vannak.“ ~&gt;------:Vólt&gt;, ‘ММ, 
bo'ldog. Sok‘példát kell elöhozni. = f' ’‚ 

El.ne felejtsd emliteni, Воду Vha еды: részról 
ny'elvünk véghetetlenül .szebbjs a’_németnél,-hogy 
hosszas запад vannak; más részröl -nagy hiba, hogy 
kevés monosyllabu Gtörzsölg szavai ‘запах. ’S a’ 
gondatlanság ezeket, maand, remény-Xstb. е56ь 
szen el'hagyta (e n yh e lieblich lau). Bu`zditsd еда!‘ь ` 
nek követésére ol'vasóidat. _ 

A’ fordításnak érdemét_éreztetni kell az által , 
hogy a’ melly-hazábwn мёд‘; nincs 'festö 'o'skola, a’ 
melly hazábanmég nem virágzik'a’~festés és fara 
gás , ott a’».copiáknak &gt;magy' a’ hmmm.v4 'A' шаман 
nakl .nagydbbäminf аёг Ycf'lpîáknak ,I тег‘ а’= odpîa&quot; meì‘ö 
(hibás) orìginalisydeî af'hfoêrditálerflasnsau'aként`I áz ide 
gen nyelvek’ szépsgèithozza а’ m-fénl&lt;r«be~,`‘és'v érez 

- tetvén, hògy'holmarádánk мы hátrább 'az ide 
geneknél ,végre»meggyöz‘al` felól, hogy ha. еду Iî-~ 
neábßn akarunk válaha ezeknek-ìrójikkal á1láni,újí- 
mi ken „шапка“; ‚ i ’ v » ` ” 
- — ’ Ittv изменит ai y'elmult ‘századnàk‘ так 

¿muso Щшыьепдоьь мы öszvevef'nii-_Mégjdbb 

для&quot;; ~ 

Klopstockban az anglus, Göthében‘a&quot; Pranczîá szól- i 
Маска‘; kikeresni'és megmutatni, hogy azok а’ né 
met expressiók, mellyek most шаг civitate'donáltat 
_ta_k , eleìnten fület öki'endéttek.I ’ ' ' 

»py-.l 
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Meg kellene dicsérni a.’ sopronyi Sìest, és a’ 
Váczì Máramarosit, hogy gondoesan vnyomtantnak, és 
Wébernek ’s Trattnernek érdemeít megismervén, 
serkenteni kellene mind kettöjöket, hogy (Мута 
nak nem mint kézmivesek, han'em mint érdemeket 
becsülni tudó müvészek. - Némelly Штаб-епи 
lán kícsavarodásnak venné; de a’ Gehie úgy csa 
varodik-ki , под а’ kicsavarodás М; kedves ‘az ol 
vasónak. 

 

Láttad-e шаг Versegimnek Rikolti_Mátyását? 
Tele van grammaticai és orthographiaì heterodoxìá~ 
val. Én belöle még csak eggy éneket sem t’udtam 
elolvasni; itt nem lelem a’ munkát; elindu'lásomkor 
pedig belé csömörlöttem igen hamar. 

Ólellek, édes barátom, a' 1egtisztább~tisztelet 
tel ’è barátsággal. Sajnálom , hogy terhellek verseid 

‚ nek leirásával : de az az örökkévalóságnak van irva, 
és igy tedd örömest. Himfyt és a’ Szombathelyi nagy 
Prépostot tìszteld nevemben. Cselekedd, под bol 
dogságomat -ök is ismerjék’s szerenc'sémnek örvend 
jenek. Valaki Török Lajest és K. Ft ismex‘i ,’s tud 
ja. szövetségeket, örvend ezen szép házasságnak. 
Ha az emberiség’ szép ko‘rában, ha az emberiség’ 
sze'p népe köztt laknánk , oltárì; emeltek &quot;Шла a’ 
Szerelem és Házasságistenségeinek érette. Élj sze 
rencsésen, édes barátom , az Istennek légyen 501111 
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ja életedre , egésségedre, szemeidre, nyugodalmod 
ra, örömeìdre. Feleségedet mint barátnémat, gver 
mekeidet шт nékem is gyermekeimet ölelem, ’s az 
én vagy Emllemet, vagy Iphigeniámot elöre ajánlom 
atyal szeretetedbe. На te közel‘laknál hozzám, a’ 
keresztvìzet ugyan Emilemre senki más nem öntené, 
hogy a.’ vlzzel eggyiitt lelked is szállhatna гей. Élj , 
ё!) szerencsésen. 

Vagy-e шаг festve г — Ne halaszd az-t._ 
Wielandnak van eggy тамада, hogy а’ nyelv’ 

culturája nem a.’ szép circulusok tónusa, hanem a’ 
jo irók’ munkáji “а! gyarapodik. ` 
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хчп) 

Ér-Semlyén . Jul. 14d. 1805. 

Barátom! 

naze érkezvén tegnap Kázmérból , három rendbe 
li leveledet vetten] az itt való postán; keresztül jö 
vén pedìg Debreczenen, а.’ mi kedves Заем Györ 
gyìnk képedet эта kezembe. ш ülök most és 'majd 
képedet nézeln, majd leveleidet olvasom,’s ezekben 
lelek poltolékot és vìgasztalást, mìdön keresztem 
вы! roskadozó lelkem bánatjában csaknem elcsüg 
ged. Édes barátom , Ulysszes- папа jutván hosszas 
vándorságából, sokaknak kedvek ellen esett haza 
jötte. Ez az én sorsom is. Irtózom papìrosra tenui 
a.’ mik értek és_érnek. Én sem telhetetlen sem há 
ládatlan nem vagyok. De az a’ júh sem vagyok, 
mellyet kényekre nyirjenek. --- — — А’ Те meg 
nyugtatásodra csak ш mondom, hogy készebb va. 
g'yok veszni, inint valamit ollyat cselekedni, a’melly 
шт: a’jó emberek elött pìrúlnoln kelljen. Brutussal 
soha. a’ virtust szidalmazni nem fogom. -- — 

Házassági szerencsémen bìzonyitott részvétedet 
szivesen köszönöm , ‘Машин ш is, под kérésem 

\ 
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nek engedtél, ’s azt halhatatlanná tetted mennyei édes 
ségű éneked által. — - A’ szivnek legszentebb és 
legédesebb érzései, a’ legtisztább életbeli philoso 
phia, classica. eruditio, szép ‚мы képek, festések, 
а’ legszebb nyelv ömlött-el ezen a’ halhatatlan poé 
mán; ’s én nem latok hibát sem az oeconomiájában, 
sem egyéb régzben mind ermai napig. Zsebemben 
vala ezen Мат alatt is kézirásod, ’s Göncz Rusz 
kán , Kassa mellett, kezébe adtam azt Baykor úr 
nak, -— (ez volt akkor a.’ Keszthelyi Festetics, Fis 
calisa, midőn Te ottan legelőször megjelentél) --'s 
azt kívántam tőle, hogy olvasná. el fenn szóval, 
előttem és a’ ház” gazdája előtt, hogy az olvasás” 
hangjain ki ismerhessem, mit érez és micsoda in 
dúlatok támadnak fel lelkében ; ’s nem csalt meg vá 
rakozásom. 0h tagadhatatlan az, hogy magyar lant 
mennyeibb zengzeteket még nem adott, mint a” Te 
kezedben”! Jól érzem én, mi a’ Virág Benedek' ódá 
jinak becse, jól érzem a’ Наука’ verseinek és eggy 
nek kettőnek a’ Csokonayé között is , becseket': ér 
zem, hogy a’ görög módra írt versek fenntebb szép 
sé'gű zengéssel zengenek mint a.’ cadentziások (ge 
reimt), és hogy ezek között is azok, а’ mellyek úgy 
scandaltatnak mint а’ Szerettím' в?!” konnyu, még 
szebbek a’ nem scandált gereimt versezeteknél: de 
igazságtalan, a’ ki meg nem ismeri, hogy az illy 
módú vers is szép módú vers&quot; és édesen csiklándja 
a’ fület. Bürger megmutatta, hogy római ’s görög ' 
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mértékü verseket is tud írni; es még is énekeinek 
az újabb módú zengést ада, mert látta, hogy ez a’ 
forma. illőbb formája. az ő gondolatainak. -Ã Eggy 
szóval, édes barátom, ha azt várod, hogy valamit 
versedben töröljek-ki, kéntelen vagyok azt mondani, 
hogy abban csak eggy szót sem mozdíthatok-ki he 
lyéből. Minden úgy van, a’ mint lennie kell; poe 
mation factum est ad vnguem. 

’S az a’Schillerì lélek! 's az a.’ kifogyni nem 
tudó ubertas! Mutasson, а’ ki akar, valamit ehhez 
hasonlót. -` I 

Eggy valaki azt mondá, hogy a.’ kezdet matt. 
- Nem tud hozvzá. Az Epistola nem kél olly magos 
hangon mint az óda. - Más kritikát még nem hal-_ 
lottam. _ 

’S íme Schiller megholt ! Nem lesz hát szeren 
csém levelét venni --- néki ezt „штат. Helyette 
Göthének ’s -Wielandnak küldöm meg, mihelyt nyom 
tatva lesz. -- ` 

Képedet S. Gy. és az ö érdemes hitvese nem 
találták jónak. Én jónak lelem. Még előttem lebeg 
képed; mert már akkor úgy néztek szemeim, mint 
halhatatlanság ñját.. Csak azt látom , hogy nem mü 
vész festette, hanem mesterember; ’s arról könnyü 
tenni.-Művésszel másoltatom-le; A’ ki maga nincs 
ä'nnesterség mellett, azt kívánja, hogy a’ mester 
úgy fessen , a’ hogy a’ sokaság szeme lát: а’ kik pe 
dig bé vannak avatva, azt kivánják, hogy a’ kép 
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S zép is legyen, ne csak Igaz.,- A’ mint mon 
dám, теме!‘ én errôl.' Vedd legforróbb köszönete 
тег, kedvegs! kérésem’ tellyesitéséért. Larariumoxn’ 
man függ шаг а’щгйёё, вшще, Némethé, Úza 
Pál és Szentxnarjai Ferenczé; Verseglé. ~Ott flog 
Illa-jd el iS,.éB millón pillantásom гей. repül , теме 
ved, érzeni fogom, hogy le vagyok kötelezve nagy 
lenni, inert ezek barátim „итак. 

Néxneth Rochefowcauldomot nékem leiratta ’s 
lnegkülilötte. Debreczen és~Semlyén köztt eloivas 
tam azt a’ szekérben. Eggynehány helytt felakadtam 
forditásomon, ’s irni iogok a’ nyomtatónak, hogy 
igazitsa. meg. Szeretném, igen szeretnémlátnì , né 
melly jobb Iróinknnliy maculámmát, hogy láthatnám , 
törülnek e 6k annyit mint én. Az én macnlátnmaim 
valóságos maculátumok; kivált pedig a.’ szók’ elra.~ 
kogatásával van sok bajom. Könnye'n elhiszem,hogy 
gyakorta rosszra változtatom а’ mi szenvedhetöe‘n 
állotç, inert a’ szer шеи то kétségnek ez szokott 
lenni az effectusa. -- Rßchefoucauldnak praefatiócs 
káját,-ha úgy tetszik neked, nem szükség megyjegy 
пеней neveddel. Hidd-el hogy nem . tömjényt va 
dásztam , mikor arr@ kértelek. Akkor mikor a’mstot 
попы, йшШоЦаш, okaìm voltak azt ohajtani, под 
ne én Iegyek. hanem más valaki Шайбу‘. Most ez 
и‘ ok elmńlt.“ -'-~ 

Ha a’ шапка megjelenend ‚ а’ franczia кат 
nek eggynehány explt olly kéréssel adok áltul., hogy 
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büldje-bé Рамы. ó i» Rochef. ’s csikiandani года 
a’ compliment. ' l 
‚Ч‘. Emilia éa‘Minnalnálad maradhatnak. Meg két 
apografonja~ van kezemben. — Wébernek rezei 
vel., jól. mondád, -- de eggyet ~kettöt kivévén' 
meglehet elégedni, kivált ты tekintvén. -- l 

Olvasd mit ir Csehy “не! ‚Ьагёйош, Felhad 
nagy а’ Cs. H_uszár Ватт. Przemyslben quartélozik. 
Еду nagy dolgoknak eredett jeles Ifjú, ’s méltó, 
a.’ ki Virágtól szerettessék: „Kisnek epithalamiuma 
kimondhatatlan szépségü. Нет gyözök csudálkozni 
látván , hogy olly sebes progressióval emelkedik poe 
zisiink és nyelvünk. Most nitkán jutok еды v. más 
töredékhez, holott néha nap Litteratúránknak min 
den й] szüleménye azonnal kezemen fox-gott. Ezen 
togyatkozásomon sokszor bńsúlok, és igy lehetetlen 
is , под én nyel‘vünk’ gyarapodása. mellett а.’ hátul 
sók‘köztt ne maradjok: de ha az én начат fel nem 
fogja. is érni koszorus iróink’ kedves папы“, mind 

‘azáltal az én fáradozásom a.’ tudományoknak пешие 
tünk köztt valo elömozditásában шёл ьазшшп nem 

leszen“ sth. —— ' 
Grof Desöffy Josef barátom ezt iria: Vettem 

kedves leveledet Kis Jánosnak halhat'atlan versével. 
Nein csudálom ezeknek szépségét. Concubitus ca 
nit ille Deûm. -- ------Te рейд; kérd az Istent , 
hogy adjon fiat акта hitvesednek, és Virgilnek 
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ezen szavaival hivxLki a’ rettentó csecsemót. anyjá 
nak szelid méhéböl: Exoriare aliquìs stb. ` 

Mig ezen levelemet veszed , látni fogod, az 11] 
ság levélben mit készitek Sylvesterrel és az e‘lsó fa- ’ 
lusì oskol_ák abeczéjével. El ne rettenj sokat igéró 
’s kevél-y czìmjëtöl. Mind azok а’ x'niket ott òlvasan 
dassz , azt mutatják, hogy a.’ két régi` magyar 1111111 
kával azt cseleked'tem, а’ Init aZ classìcusok’ Edi 
torjai szoktak. Azt teszi az а’ Krz'tz'kaz' e’s phílog. 
glosszákkal el/n'ntette is. A’ Debreczenieken 111110 
-zott szabdalásokat ejtek. A’ félfejek azt fogják' mon 
dani, hogy az n em illik. Azért mondják azt mert 
félfejek. Vétek e Gyüléseinken szabadon вы élesen 
is kìxnondani az ì‘fazat és azokat а’ kik ‘гавани- . B 9 7 а 

nak másokon, leültetnì? De а’ szabad és éles szól 
'lás gorombaság nélkül legyen, :s azzal senki sem 

vádolhat. 

Verseidnek kìbocsátása! --- Oh barátom, melly 
jól ismered szivem’ gyengéjét! Melly igen tudod, 
miben áll kevélys'égem! Csak küldd, kiildd hozzám 
verseidet. 4 formában adem-ki ‚ olly pompásamhogy 
lássa a’ Наша, mit érdemlessz, hogy lássa. а’ mara 
dék, hogy becsedet ismertem, ’s tudtam mit ér az 
a’ szerencse, hogy eggyütt éltem veled ’s szerete 
tedet birtam. Küldj jó csomót, hogy két darabra tel 
jék. -- Ennél édesb complimentet nem tehettél ne 
kem. 
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XVllI. 

Ér-Semlyén 29. Jul. 1805. 

Édes gyönyörüségem! 
9 ._ 

А mài posta két levelet поза, а’ — Kisét és a.&quot;----4 
Prónayét! — Mit ir az öreg, az elsó betün kezd 
vén az utolsóig mingyárt meglátod. Nagy ember! 
lelkem egészen el van годам általa, ’s régi tìsz 
teletem nevekedik, nem fogy, melly ritkáu szokott ` 
megesni azok között, а’ kik hosszas ismeretségben 
állanak, mert rìtka az îgaz'án jó, igazán magy. 

Rochefoucauldom körül tett fáradságaidat 521 
vesen köszönöm.' Ma irok eránta Haykulnak, тег: 
Schindlmeyert a’ szivképzö Regékke'l foglalom- el, 
[ходу Rt vegye nyomtatás alá. .- _ 

Rendes a’ Init Kultsáx- felöl ingu, hogy Néfmettel 
akarná el-nyeretni а’ jutalmat. Mellyìk Némettel? 
a’ mi kedves Németünkkel-e? Hiszen a’ mi hará 

tunk egészen más nemében excellál a’ tudományok 
nak, mint а’ mi itt kìvántatìk. Az ollyan ,' minthaâa 
birkózók Кбит’! futó lépne-fel. N... valóban мы: 
embcr, és melly nemes_lelkü ember! melly szép lel 
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kü barát, de 6 nem a’ philologiai karra való, és.bi 
zonyosan nem ismeri úgy шашки, mint annak kell, 
a’ ki itt másoknak elébe akar ugrani. Te tudod, hogy 
melly tiszteletre méltó ember Szent Györgyi :de nem 
tudod, hogy én mennyi tekintetekre nézve szeretne; 
tem őtet! és mégis ki merem mondani, hogy ezen 
pályában ő is érdemetlen concurrensed volna néked, 
valamint te érdemetlen concurrense volnál néki, ba 
naturalista vagy orvos munkák írásába avatnád ma 
gadat. -— Szemeid felöl semmit sem írsz. Mintvan 
пак? mivel biztattak Bécsben г Élj szerencsésen 
nagy és jó Ember, és örvendeztess-meg nem sokára 
leveleddel. Olellek. 

Copia. 
Tekintetes Úr 

Hathatós úri levelét vévén, azt azonnal egyedül 
a”. magyar Literaturaban járatos Sándor fiammal köz 
löttem. Arról az ő állatása az, hogy annak egész 
tartalma szent igaz, és semmi kifogást nem szenved. 

Többire a' T. úr megnyugtatására íme. elő ne 
vezem a’ tudva lévő ltélő széknek tagjait: úgy mint: 
Prónay Sánd., Китай, Schedius, Virág, Révai, 
Verseghy, Bátori.- Tudós munkák jöttek-hé a’ ki 
tett jutalom-kérdésekre. Emezeknek száma mintegy 
he't; a.’ többi mintegy 15, nem fogható amazokhoz. 
-- Az első ’s második érdemü munka ki fog nyom 
tattatni; ’s azon kìvül is a’ végre kiválasztatik há 
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rom ‘аду négy а’ czélhez közelebb járó eimélkedés. 
Fökép penig Gr. Teleki László jeles bölcselkedése 
e’ pontb'an (a’ ki nem concurrált) közre bocsájtatik. 

Négy efféle elsô erejů шипы‘; elolvastam nagy 
v'igasztalásommal: тег! azokból kiláttam, minó talp 
ra esett emberei vannak a’ детишек, és ha egyéb 
haszna sem leszen e’ mozdulásunknak, megösmeri 
jeles férjfînit a’ magyar világ. Megvallom, nehéz le 
szén a’ választás. Csupán eggy hìbácskát травма! 
tam bennek, az eggyet kivévén, értem а.’ forró és 

 

buzogó hazafinságot. Aztmindnyájan érezzük, de nem ’ 
tanácsos dobra verni. A’ 111. nyelv i116 kelésének 
lappangva kell menni és nem zörögve, inert más 
kiilömben а’ titkos akadályokból erö hatalom gát té 
Фей]: eleibe. Mindazáltal нет törvényünk legyen az : 
ha nemzetünk nyelvéi a' f6 polczra nem is emelhet 
jük, legalább elmúlását hátráltassuk. 
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XIX. 

.Kázmér 9. Aug. 1805. 

Édes barátom! 

Sophie engem tegnap reggel eggy gyönyörü leány 
ka’ atyjává, tett, kit ma а’т! igen becses barátnénk 
nak, Báró Splényi Manczi kisasszonynak, a’ hal 
hatatlan Orczy test és lélek szerint való unokájá 
пак karjain, Iphigenia nevezet alatt keresztel 
tettem meg. Már tehát kettős kötelékkel vagyok csa 

‘tolva a’ világhoz, ’s újabb erős kötelékkel az én ked 
ves Sophiemhez. А’ gyermek mind _azoknak ítéletek 
szerint, a’ kik látták, méltó, hogy a’ Gratziáknak 
áldoztassék. Az Ipam ugyan azt mondja ,hogy szebb 
gyermeket nem látott. Némellyek aztjövendőlik, hogy 
szája.’ táján hozzám fog hasìmlitani. Az én ohajtá~ 
som az, hogy arczulatjának némelly vonásai atyját, 
némelly más vonásai pedig anyját taláitassák ki. 
Térdre buktam midőn a.’ kis csecsemőt megláttam ,' 
’s kértem az élet' istenét, hogy éltesse, а’ Jónak, 
Szépnek ’s Igaznak~ szeretetében nevelje, és adja 
neki azt а’ szerencsét, a' min az atyja mindenkor 
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leginkább törekedett , hogy s z e r e t t e s s é k 11’ 1011 
tól., ha bárlakolni fog is ezen szerencséért,lnint 
az atyja lakolt. Az ìstenség gyakorta a’szenvedést is 
áldásul küldi. Küldjön ö гей is J ha. nékie úgy tet 
szìk! csak под а’ szenvedést változtassa áldássá. 

Prónaynak levelét utolsó levelemben közlöttem 
veled. Azolta semmit nem tudok a’ Brabeutákról. 
Nyugtalan vagyok megtudni,V 1111 történik. Szóllasz e 
néha rólarp a.’ Nagy Préposttal és Himfyvel? 
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XX. 

Ér-S'emlyén, 25d. Aug. 1805. 

Nagy érdemü ’s kedvességü bm'átom'!E 

Tavaly Májusnak Q-kén a.’ Váradi ferdó udvarán 
állok egy éltes úrral, ’s az eggyik ablakban eggy 
épen ebéd alatt érkezett Tisztet pillantok meg. Kér“ 
dem azt, a’ kivel sz'óllék, ki légyen a” ki lenéz? ’s 
ez mondja, hogy Major Закону András , hitvesével. 
—— Még akkor nap az asszonnyal a’ vízben össze 
jöttem ’s alkalmasint öszveismerkedtem, mert benne 
sok elmésséget láték, és az, hog-y 6 nékem mind 
atyjáról mind anyjáról - az úra pedig csak atyjáról 
--- rokonom, az egymás felé közelítést bátrabbá tet 
te. — Tizenkettedik Májusban — (az a'nap becses 
napja vala Klopstocknak , tudod Ódájából) --~ zseb 
belidet magamhoz vevém, magamhoz vevém eggy 
kötet írásomat is, ’s hárman, a’ Májer, szeretetre 
méltó hitvese ’s én , kimentünk a’ ferdöhöz csak 50 
lépésnyire fekvő tölgyerdőbe ’s leheveredtünk, 's 
én az asszonynak által nyujtottam Beltonodat, ’s ó 
azt fenn szóval olvasta. Mind 6, mind a” férje igen 
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meg voltak illetve. Az asszony kérdé, ki légyen az 
a’ Kis János? vnem ismerem c személyesen? ’s be 
széljek hát néki róla пышными az шашек nincs 
becsesb öröme, mint a’jó embert, a’ kit az ember 
becsül,- közelebbröl ismerni, ММ ’s tôle szerettetnì. 
— Elképzelhet'd, mi volt feleletem. Azután az én 
kézirásomat vettük elö , ’s ö fenn szóval olvasta af 
Marmentelkét szerencsé'tlenét. Erötvettma 

gún; Миша el nem árúlta szivének illetödését, de 
a’ fekete selyem lepelre eggy csepp esett! eggy nagy 
заем csepp ! a’legszebb sçeuiekból. Melly jutaloxń l 
melly apotheozis! Minekelötte felköltünk, még a’ . 
мы Palac zk ot отца el; ’s igy elìndulánk 
ebédelnì. - Ez a’ kézirás,- kérdé, a’ meìlyet én 
ma olvastam, elsö dolgozás-e, мы а’йзш’. г -Ahl 
mondám, nálamnál nincs ember' а’ ki nehezebben 
dolgozzék, és szerencsém, hogy a’ шапки el nem 
tndom únnì. De szabad e tudakoznom, kérdém, mi 
ként jut Nagysád ehhez а’ kérdéshez? — „Ёп, fe 
lele,y édes bácsi, lánykoromban мы lgyakorlottalm 
щиты: forditásokban; mind azért hogy a’ német 
nyelvet jobban megtanúlhassam, mind рейд‘; azen, 
meri: örültem azon, под igy a’ más тамада: та 
gaménak nézheten`1“. -- -- Ez a’ barátság парт! 
nàprn nevekedett. Férje, midôn Novembernek 20 
dikán megholt, ш mondá nékem sokak elôtt, hogy 
hìt'vesén kiviil senkit'núlamnál jobban nem szeret -- 
ш hogy „az Шея engem azért штаны: meg, 

/ 
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hogy őtet áldja meg eggy baráttal; ’s a’ tiszteletre 
&quot;legméltóbb. 21 esztendős özvegy deli növésével és 
eggy igen jó ábrázattal ‚ nékem és а’ mi kedves Szent 
györgyinknek, barátnénk. Özvegysége olta Debre 
czenben lakik. 

Augustusnak 19kén Szentgyörgyi'és én kana 
péja előtt űlünk. — „Af mi Kisünk....mondám én 
Szentgyörgyinek a’ tiszteletre méltó Tini’ jelenlété 
ben, ’s Tini tűzbe jó ’s félbe szakasztja szavamat. 
„A’ mi Kisünkl а’ mi Kisünk l“ — néki az fáj , hogy 
ő nem mondhatja azt , mint mi mondhatjuk , hogy az 
én Kisem! Pedig Kist eggyikünk sem szereti in 
kább mint ó; ’s mit tészen az, hogy azt Kis nem 
tudja, hogy ő magát az övének nézi, mint mi? ’s a’ 
legszebb fordulatokkal ránk parancsol, hogy mi őtet 
juttassuk а’ te ismeretségedbe, ’s néked mondjuk meg, 
hogy ő téged igen becsül, igen szeret. Én a.’ pa 
rancsolat tellyesitését Szentgyörgyire bíztam. Ó azt 
kinánta, hogy mindketten irjuk meg. Én magamat 
vonogattam. Pedig megtettem volna, ha eltiltott vol 
na is. Megengedj, édes Kisem, ha a.’ dolog előadá 
sa. meg nem fog eggyezni azzal, a.’ mit Szentgyör 
gyí irand; én örömömben magamon kivül voltam; 
édes volt nekem azt képzelni, hogy Kist.- a’ kit én 
Virággal és Báróczyval leginkább szeretek, úgy is 
mint lrót, úgy is mint Embert! - és а’ széplelkii, 
ezépalakú Tínit öszvefont karral szemlélhetem. Tini . 
nem а’ nagy világ' dámájinak formájokba öntetett; 

S 
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de 6 szép, elmés, jó mint az angyal lehet, ’s meg 
yan benne minden, a’ mi az eszes embert мыш 
hatja. ---- Ha Nagysádnak levele jö а’ mi Kisünk' 
töl i‘ kérdém én ötet az штат, millón Szentgyörgyi 
ott nem volt; ’s 6 mosolyodott. „De hajö e г kérdé“-. 
Én и‘: tanácslanám, mondám, под е16ие meg 
Nagysád, irjon neki.---Ehnerült; nem! manda; fé 
lek, ш vélhetné, hogy.eggyike vagyok azoknak a 
bohóknak , а’ kik tudós asszonyoknak akarnak tar» 
tatni. — Ferencz bácsi! (ища azt az éneket ’s azt 
a’ verset, a.’ mit a’ szegény Andriss-al а’ Maga szo 
Миши olvastunk? (Az a’ francziából fordított Idyl 
led volt). -- Barátom ! vái'd az oestrumot , és akkor 
irj neki. Szebb Epìstolád nem igen lesz, mint ez, 
рейд; te tudod, hogy a’ szeretlz'm’ Ízolma теней én 
a’ te epistoláìdat irigylem leginkább. -- 

A’ mi barátnénk Iiosvay Christine, Szathmár 
vgyei volt Vice Ispán Ilosvai László, és а’ Kir.-Tábi. 
Birája, Cons. Bay Ferencz testvérének leánya. Fér 
je Sárosy Andr. katona volt, ’s az olasz táborban 
eggy~fejbeii lövés’ koldusgívá levén Major titulussal 
kilépett ’s 36 esztendös korában meg'halt. Tini 2l 
esztendös lesz Novemb. 2dikán. Nagy testü, haja 
barna. szög, gyönyörii növése van , mint Maria The‘ 
resiának шахт képein látni. Ninós ember, а’ ki 
eisó órájában ig mindjárt tisztelöje ne légyen. Erudi 
tiót nem affectái, és ámbár magánosságában sokat 
olvas, eruditiója nines is», mellyért méltán áidhatja 
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az eget! _de megtetszikminden szaván , hogy 500 
1101110110 lelke Yan , ’s hogy könyvek és jobb emberek 
köztt é’lt. Az én életem sok édességet talál abban , 
hogy ötet ismerem. - I 

Flórádot nyugtalan várom. Régen ohajtottam, 
hogy valaki kezdjen ismét еду Journált. Flóra né 
künk Thaliánk lesz, mert Kis irjn,- a’ — 1111‚— Kisünk 
- Zaidodat megvettem, de még nem olvastam. Má 
jusnak 4dike olta 9 nap vagyok itthon. Sok dolgom 
van. A’ debreczeni vásárban mondá Kis Istv. hogy 
már 400 költ el Zaidodból, és hogy 3000 ftot velt 
bé e’ vásárban, Litteratúránknak aranyideje érkezìk; 
csak most ne hagyj uk abba. Én kéntelen vagyok irá. 
simat igen drágán adni. Ezidén fizetteln a’ kamará 
nak 1068 f. 5053 xrt.; ismét veszem a’parançsolatot, 
hogymég 496 f. 4 111‘1 iìzessek, mert a’ nékeln 11111 
11611 elöbbi calculus hibás volt. E_nnek pedìïg xnagam 
ból kell 1111е1111 , 111е1‘1 testvérimet nenn terhelem. Édeq 
barátom, miolta baza szabadultam, nem leltem em 
bert, á’ ki rajtam könnyitsen, a’ ki gyönyörüséget 
leljen ebban, hogy eggy el‘taposott emberen segit 
hessen. De én mindent csendes vérrel tůrök, ’s а’‚ 
Gondvìselésbe vetett hitem olly erôs, hogy azt hijá.- Y 
ha tántorgatja. a’ sors, ha a’ slrig 'korbácsol is. Tu 
110111 én., hol a’ bér, és az enyém! — Felmelegülve 
ezen szent hit által, - felmelegülve а’ Т1111 szent 
elnlékezetétöl, ölellek meg. Érezzd, hogy szeretleky !- 
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1&quot;', _d xxl. 

Kázmér Sept. 1l. 1805. 

Io Paean! 

Ma veszem B. Prónay Sándornak levelét, 's örö 
mömben, hogy az én kedves barátom KIS nyerte-eì 
а’ pálmát, felejtem, hogy beteg vá‘gyok. Tisztelt‘, 
nagy férfì, örök disze nemzetednek, fényesitöje ba 
Vrátidnak, élni fogsz! Érezzd tellyes mértékben ш 
az öx‘ömet, mellyet magadnak szerzettél , azt, hogy 
Дан/вида‘; nyertél, és мы hathatósan boldogitottad 
azt'az ügyet, mellynek szolgálsz. -- Imhol a’ Pró 
nay levele. Vévén azt, a’ mellyet én Шали ezen do- ` 
logban Prónaynak, és a.’_mellyet töle válaszképpen 
vettem, ìllô hogy шейха]: levelét is та, es Спад 
mi ищет. Nem árulom-el a’barátságot,midön Pró 
naynak levelét ve1e_dközlöm,me1ly neki talán nem volna 
kedves 4- (af mennyiben nem szeretjük, hogy a’mit 
barátságoé bizakodáséal mondunk &gt;eggy másnak ‚ и 
alma eggy harmadiknak is xnondattassék) --- de 
ha elárulnám is, KISnek, a’ встав-МЫ barátnak 
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árulnám-el,A а’ ki шар‘, mint kell ezen tudósitással 
élnie. 

Pesten d. 6. Septbr. 1805. Nemes lelkü hará» 
tom! Érçzvén , söt az édes atyámnak irott leveled 
hôl tudván is , melly nagy részt veszen a’ Te, a’ ha 
пай literatúrát szeretö, ’s azt elsö iljuságodtól {ода ‘ 
nagyra neveló lelked a’ltudva lévö jutalom irások4 
elitélésében, barátságos kötelességemnek tartottam 
lenni ezen interessáns és a’ l-lazánkban maga nemé 
ben elsö dolognak kimeneteléröl Tégeilet, úgy is 
ezen literatúránk f6 oszlopát,tudósitani. Által esvén 
мы: az elég számosan bekiìldött irások’ olvasásán, 
a.’ mult szombaton Kultsár Islván Uram , a’ ki ezen 
dolognak egyedül a’ kezdöje, elômozdítója, lelke és 
mindenese, barátjaival полёт jövén , elôvettük a’ 
dolgot ’s minekutánna némelly principiumokat elöre 
megállapitottunk чета, р. о. hogy a.’ kik magokat 
megnevezték, concurren'tiába nem jöhetnek , ’s több 
affélét , там nem eggy „от szájjal az elsô Ковш 
rú ezen következendö jeles-mondásu irásnak: Ршшо 
nz'ae 1mg/n' шт‘ dulces etc etc. itéltetett. A&quot; másc 
dik jutalom eránt egy kis kérdés volt az Attulere 
nítim tempera ! és az Ad respubh'cas sanamlas kö-_ 
абы; úgy hogy а.’ kettö közt felakartuk osztani az ac 

cessitot, de azután meghagytuk az elsönek az egészt a’ másodiknak pedig, a.’ mellyet jelességéért ki nem 
/ 
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akartunk hagynì, egy harmadik kissebb juxalmat ‘аду 
is második accessitot rendeltünk hevenyében ; melly 
ugyan jól esett. Ez igy megesvén, а.’ leveleket fel_- 
bontván im az elsó Kis János--a’ második Pánczél 

(úgj tetszik) István, Kendi-Lónai Ref'. Predìk. Er 
délyben -- harmadìk pedig Рис: Antal, Nagy-Baj 
csi Pleb. Györ теней találtatott. Ez ugyan `szép! 
három' külömbféle vallásbeli három pgp', mìntegy a’ 
3 vallás kezet пиши; fognì a’ nyelv’ nevelésére.-Jó 
ómen! az Isten (еще foganatossá. -- Némelly p0 
liticus tekintetekre то nézve is igen jó. -— 

Az elsô irásnak dicséretére egyebet nem mond 
hatok, hanem hogy 100 aranyban mertem vohxa.y fo 
gadnj, mondottam is sokaknak (minekelôtte iôképp 
az atyámnak ìrtál) hogy az “(На senki sem más,ha.- 
nem Te, kedves barát'om; nem шага&quot; а’ hazában 

‹ mást, а’ kìnek а’ magyar nyelv tökélletes~tudása mel 
lett a’ külsö nyelvek annyi ismeretsége, olly finom 
izlése, és annyi praejudiciumokA nélkül való disin 
teressentiája legyen, mint as millyen ebböI az irás 
ból kilátszik. Úgy (стаи, mintha. ama’ beszédjeidetr 
hallanám, а’ millón Её! esztendóvel ezelött hozzád 
szerencsém volt. Azìrás’ végén megjegyzetté az iró, 
hogy a’midön éppen ìndulóban volt az irásra, eggy 
tudós barátjának szép jegyzéseit vette légyen, ’s 
fenn (ища magának, hogy шока‘, ha szerencsés 
leend, maga ’s a’ közönség’ h'asznára fordlthassa., ’s 
шт hallom ‚ноу Te valál hozzá ezzel a’ barátság- 
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gai. — А’ második a'sz'tz'm is egy derék tudós mun 
ka, még talán tudományosabb: de a’ tudománya nem 
jön le egész а’ mi időnkig, ’s nincs is a” tárgyhoz 
úgy alkalmaztatva mint az elsőben. A’ harmadik is 
ugyan egy jeles munka, és in alio genere , főképp 
nagy oratolriával ’s buzgósággal van irva,hogy eggy 
első rendü hires Debr. papi orátor munkájának néz 
tem. Most ezen három munka kinyomtatásáról és is 
mét uj.pr0blémának kiadásáról gondolkozunk, vagy 
is inkább gondolkozik a’ mi érdemes Hazánkiija Kul 
tsár, a’ ki magát ezen nemes czélnak egészen szen 
telni akarja. Ezenkívül sógorom, Gr. Teleki László 
ezen tárgyról irt igen jeles munkája is nyomtatásban 
ki fog jőni, hihető ezekkel eggyütt. A’ többi, még 
talán egy német írást kivévén , mintegy 18-20 irás, 
nem volt igen haszonvehető. Többnyire haszontalan 
dicsekedéssel absolválják а’ dolgot, a’ m. nyelvet 
égig magasztalják, ’s külömbféle a' dologhoz nem 
tartozó , p.o. а’ m. nyelv” másokkal, kiváltképpen a’ 
zsidóval való atyafiságába, kiterjedésébe, ’s illye 

. nekbe ereszkednek. . 
Az előtt az atyámnak, most pedig а’ sógorom 

па!‘ Gr. Rádaynak írott leveleidből, nagy örömmel 
Ъ egész részvétellel értettem mind boldog házassá 
godai, mind most szerencsés ’s örvendetes atyásko 
dásodat. Az egek tegyenek tovább is, életed” min 
den részeiben, szerencséssé és. boldoggá. - 
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Az utolsó §t hozzá leírtam, édes KISem , mert 
az szívemet érdekli. Te szerencsés férj és jó atya 
vagy; ismered örömeimet. Oh mint fűzte szorossb 
ban hozzám az én szeretett Sophiemat a’ kis Fizsi l 
’s melly gyönyörüség nékem azt látni, hogy ez a.’ 
fiatal anyácska Каст; minden alkalmatlanságot ‚ 
maga szoptat, maga dajkáskodik , és a’ gyermeknek 
éjjeli sikoltására. nem родным, nem rengetőjét köl 
ti fel, hanem maga szökik-ki az ágyból. lA’ minap 
eggy képzelhetetlenül kedves scénám volt. A&quot;Gróf 
és выше, а’ Sophie ott nem IétebenJphigenie fe 
lől beszéllgettek. A’ gyermek holnap lesz öthetes, 
és így fyziognomiaja felől még nem шпильки; _de 
kéntelen vagyok mondani, hogy minden azt vallja 
felőle, hogy. az, ha így marad, első karú szépség 
lesz; szebb m'etszésü setétkék szemet, szebb met 
szésü ajakokat nem látni; ’s a.’ Grófné azt mondotta, 
hogy nem hitte, hogy Sophie illy gyengéded anya 
leend. Pour moi je me le suis toujours imaginé , -fe 
lele a’ Gróf , cax- Sophie est une excellente person’ 
ne en tout sens;„s а’ hang azt mutatta , hogy az 
atya becsüli а’ leányát. -- Fizsi még csak negyed 
napos gyermek volt, ’s Sophie reggel magához szól 
lit: Kazinczy, monda, halld csak, mit álmodtam. Af 
lyányod már járt, már beszállt. 'Kérdem tőle: sze 
„т engem? ’s azt felelte (tudnillik n.’ gyermek az . 
anyjának) szeretem mamácskát. ’S nevessd а’ bol 
dog atyát ’s nyelve) bohó szeretőjét; tudokoztam So 
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phìet, melly nyelven mondta аж! Fizsi, ’s kép‘zeld: 
magyarul! 

Élj szerencsésen , édes Kìsem! az Isten vise! 
jen gondot éltedre, _örömeidre ’s szemed’ fényére. 
Ne sziinj-meg szeretni hiv barátodat, és most min 
den gondod az legyen, hogy pályai'rásod úgy men 
jen ki a’publicumba, hogy mìnden érdem‘esnek tart 
sa а’ koszorúra, ’s munkád ìróinknak codexe lé 
gyen , mint verseid ’s prósád kánonja ! 

Septb. és Octobert itt fogom töltenî; beteg va 
док; sárgaság van rajtam; leveleidet ittfogom ‘Аг 
ni. Nagyon ohajtanám, hngyjìxunkád а’ példák мы 
vastaggá váljon. Engeln kimélés nélkül említhetsz 
megtévedéseìmben. Virág ezt cselekedte. ’s szerete 
tem eránta. ez МЫ нет fo_gyott.Epìstolád nyomtat 
ványait 8 nap alatt venni fogom. 
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XXII. 

Kázmér Octob- elsöjén 1805. 

Halhatatlan barátorn ! v 

Cselédeim ma felérkezvén Semlyénból, meghozták 
Epìstoládnak régen шт csomòját , és Septemb. 11 
dikénidegen kézzel iratott leveledet. Зак leveleim 
érkeztek à’ Semlyéni postáról, ’s nevezetes leve 
leim: de a’ Tiéd volt az e156 а.’ mit felbonto'ttam. 

ЕЩЕ; vetted azon'levelemet~, mellyben Néked 
megküldöttem a’ B. Prónay Sándor-hozzám irt leve 
lének mását. Láthatd abbó1,hogy azok , а’ miket né» 
kern a’ jutalom irások felöl irsz , már elöttem шага. 
voltak. Hidd~el nekem barátom , hogy szint úgy ör 
vendek megtiszteltetéseden, mintha magamnak ju 
то“: volna а’ szép koszorú. Én Téged olly formán 
szeretlek, mint a’ szerelmes szereti imádott Кеме 
sét; felejtem magamat bennedl» _ Munkád megje 
lenését nyugtalanul várom. Légy rajta, hogy azi 
mondhassa a.’ Públicum, hogy az méltó volt elnyerni 
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az elsöséget. Inkább kés'ön bocsássd sajtó alâ , еда!‘ 
hogy tökéletes légyen. - B. Prónay 'Sándort én sok 
esztendök olta ismerem, becsülöm , ' szeretem. Sche 
dinsnak itélete igaz lehet felöle,&gt; hogy micrologus: 
de annak is vaLn haszna; ’s а’ grammatikusnak mi 
crologusnak kell lenni; többet mondok, az a’ ki va 
lalnelly nemében а’ tudománynak igen jár'atos; az 
elött, а’ ki nem járatos éppen abban а’ mérlékben 
benne, mindég lnicrologusnak fog tetszeni. B. Pró 
nay Sándornak meg van az allgemeine Übersìchtje 
is'. Én реф; ki merem mondani, hogy a.’ mi Sche 
diusunknak óhajtanám, hogy néha micrologusb le 
gyen mint а’ mìllyennek tapasztaltaln. De itt is vagy 
néki van igaza, vagy nekem; ’s i116- hogy toleran 
sok legyünk, ’s az érdemet nlegismex‘jük, ha az ér 
dem mellett gyengeségeket sejdltünk' is. 

Epìstoládnak eggy ex'plárját felküldöm Schin 
delmayernek, а’ holnapi postával , hogy а’ németfor 
dìtást nyomtassamellé. Ezt azért nem küldöttem fel 
eddig neki, mert elébb látnom цепей a’magyar ori 
gìnál’ nyomtatványát , hogy ha hìbás чад rút talál 
lenni-, nyomtattassék újra.. Rendelést tettem nála, 
liogy- a’ német nyomtatványokat a’ hozz'ájok Маше“ 
képekkel eggyütt szállltsa le Prof. Fábrì Úrhoz Po 
sonyba., hogy ou a’ német fordltás а’ magyar origi» ' 
nál mellé kötte‘ttethessék és а’ Diéta мы: eladattat 
hassék. 'l‘égy tehát rendelést Hartlebennél, hogy 
mind a’ 200 exemplárt küldje haladék nélkiil Fábri 

9* 
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hoz Posonyba. lgy a’ te exe'inplárjaid el fognak kel 
ni. Ne~ hallasszd a'nékie то îrást,mert én úgy hi 
szem, hogy Schìndelmayèr mf'êg Octoberhen oda. 11111 
di a’ német nyomtatványokat. _ 

Ez az Epistola szépén van n-yomtatva. Csak azt 
sajnáiom, под а’ betiìk nem épen újak. Eggy 
км hibát leitem a’ nyoiinatásban, de az нашей-5 
нею. ' 

Én 14 nap она Daykát készitem sajtó alá. A’ 
versek nem tennének eggy jó kötetet; (ем: mellé 
jek aestheiikaì és gram, jegyzéseketragasztok, hogy 
ifjú költöink lássák, mit ‚Кап követniek, kerülnitk. 
Ez a’ шапка eióttem igen kedves foglalatosság volt, 
’s ohajtanzim, hogy az olly_ olvasónak mint Kis és 

‚ Prónay tessék. E’ napokban küldöttem meg Németh 
nek и! а.’ papii‘os dai‘abot, mellyben а’ virtus gya' 
korlásáról szòllván Markus Brutusnak magasztalása. 
alatt inelegen ömlött ki szivem. Szereiném ha. Né 
meth azt a.’ levelemet veled közlené. Nagy bajol'n , 
поёт könyveim itt nincsenek. AAzipam könyvei köztt’` 
csak ugyan feltaláltam Höl‘tyt és Matthissont, kikre 
szükségem vala. На lemegyek Semlyénbe, kipóto 
loin a’ hizakokat, _’ 

Tegnap estve arra emlékeztem, hogy 1794ben 
Löcsén mulatván, egy délutónt Daykával Göthéuek 
арго daiainak olvasgacásában töuöuèm el. паука’ 
provocált, Богу forditsuk mind ketten ezt а’ dalát: 
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„Ach wer bringt die schönen Tage 
Jene Tage der ersten Liebe, 
Ach wer bringt nur eine Stunde 

-'Jener holden Zeit zurück! 

Einsam naehr’ ich meine Wunde., 
Und mit stets erneuter Klage 
Traur’ ich urns verlorne Glück. 

Ach wer bringt-_die schönen Tage 
Jener holden Zeit шагам! 

Más nap мёда felolvasánk éjjeli munkánkat. 
A’ Dayka’ fordítása nincs meg. Az‘enyém meg van. 
Annak helyébe az enyémet tettem ‘Daykámnak ver 
sei közzé, elbeszélvén7 hogy -az nem övé, hanem 
enyém. Imhol van az: ' 

Ah ki adja vissza nékem 
Еду szép óráját elsö tüzemnek! 
Ah ki adju vissza életemnek 
Elrepiilt szép napjait! 

Oda minden békességem; 
’S `itt kesergem veszteségem’ 
’S éltem’ éiles álmait. 

Ah ki adja. vissza nékem / Èltem’ boldog napjait! 
Szabad е kérni, hogy nekem itéletedet mondd meg г 

0h küldd, küldd Albumodat ! Mihelytt Semlyén- ’ 
be megyek, végìg futom Zsebkönyveidet ’s leveleì 
det, ’s meglrom, mit óhajtok lätni verseid’ уйде 
ményében , ’s kijegyzem а’ helyeket , а’ 1101 ‘161102 
(atást óhajtok. Kevélykedni fogok azon megtisztel 
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tetésen, hogy verseidet én bocsáthatom ki; ’s тщ 
don kezemmel from-le a’ betüszedö’ számára, ’s fe 
те!‘ értte, hogy csinossága ellen nem lesz szó.Ké- 
pedet újra festetem ’s elébe teszem а’ munkának. -l 
Éjfél van, Sophìem és а’ lyányom csendesen alusz 
nak asztalom теней. 
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XXIII. 

Ér-Semlyén 12 Febr. 1806. 

Érdemes Barátom! 

Máx' Csehynek leveléböl tudtaln holnapos irásod’ ké 
'szüléséß ’s örvendettem neki~ A’ szándék gyónyör'ii, 
’s remélni lehet teljesedését; de nem а’ nyerekedni 
'laizereti'l- könyvárosok útján. Azok nem ìsmernek sem 
`mi ‘patriotismust , és kárára vannak literaturánknàk. 
Azt sem hìhetem pedig , Воду 2000 f. capitalist Карп. 
`Ismerem мышцы, Gazdagjainkat. Azt tartom, 
'meg kellene elégedni, hogyha három vagy 1169161 
'tévöt találhatnál, a’ kik eggy eggy kötetecskét tu 
lajdon költgégeken kiadnának; az a’ haszon, а’ mi 
ezeknek exemplarjaihól душем, maradna osztán a' 
többinek kiadására. Kevés Wesselényi van, 'nem 
нашим&quot;, hanem az egész világon; ’s a’ hol eggy 
'kettó találkozik, azt a’ sok szükölköilö elszlvja, úgy 
hogy új jótét tételére szoritani öket, vétkes eröszak. 
_. Ezen a’ plánon kezdetted e Flórádnak már kész 
dnrabjaìt? Én ш ohajtanám, hogy Recensióknak is 
engednél helyt bennek, ’studósltanád a’ magyar‘Pub 
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licumot a' külfüldi literatúra' becsesb productumai 
ról is. Intelligenzblattnak nem lehetne elmaradni be 
lőle. Annak vagyon Publicumunk legnagyobb hijá. 
val. Valóban, édes barátom , ámbár a.’ Hazának sok 
és nagy hasznot hajtottál immár, de nagyobbat nem 
hajthatsz, mint ha. úgy indítod-el ezt a” dolgot,hogy 
el ne akadhasson. — Nyomtattadnod olly helytt kel 
lene, melly közel fekszik hozzád. Én Győrt javasla 
nam. Ott Németh}; ő sok szolgálatodra lehetne. Mi 
gyakran esik-meg; hogy a’ nyomtatás alatt is kell 

valamit változtatni! Segélje elő szándékodat az ég, 
„ ’s cselekedje,hogy az századokig megszakadás nél 

kül folyjon. 
` Becses barátságodnak világos zálogahazmhogy 
Csereyhez irt leveledet 's versedet velem közleni mél 
tóztattál. Éppen most végzem el levelemet hozzá. Ha 
ó buzgón fogja partját szándékodnak, sokat segít; 
het. Erdélyben minden Nagy magyarúl beazéll, ’s 
olvas, nem úgy mint lbIagyar-Orszagon; ’s tegyük 
hozza, Erdélyben igen sok Nagy pikkirozza magát, 
hogy ő is az Apolló gyermekei közzé tartozik. Wea 
selényi ir is, noha nem affectálja az author-Ságot , sőt 
megvallja, kastélyáról szóllván, hogy az ollyan tol 
dott „foldott Egész, mint ő Maga. De az efféle se 
gedelem-nyujtás olly sok ízben csalta meg már а’ ге 
ménységet, hogy nagyon meg kellene csalatkoznom, 

_ha valamit várhatná]. ’S vedd azt, “hogy a” magyar 
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Theatrum tartása melly tehexl azokon a’ keveseken , 
a’ kik azt a’~ semmiségbe vissza döini neln- engedik. 

Verseid két kötetét nyughatatlanul várom. Azok 
el fogják velein felejtetńi étetem’öszvecsoportosodott 
bajait. -- Sok izben akarám máxl tudakozni tôled, 
a.’ Bölcseségre irt _Hymmisod “два aiatt micsoda kiil 
földi productum forgott lelked elött? Mert én azt 
gyanitom, hogy mikor azt irtad, úgy töltél el vala 
melly német poéta.’ dalával, mint а’ Matthissonéval 
а’ azerettem гнев homy'a alatt. Kérlek, ird meg azt 
nekem elsö leveledben. l . 

Rochefoucauldom felôl azt irja a' nyomtató, Ногу 
Februariusban bìzonyosan kész lesz; Marmonteiböl 
vett Regéim pedig а&quot; Pesti M_edard vásárakor lépnek 
közre. Маг kész hozzá mind az öt re'z. Neidl ‘темпе 
nyinek képét most küldé meg próbául. Igen jól van 
eitalálva. Ma irtam Csereynek , hogy nyerje 11111580 
gorától, hogy képe alá ezt irhassam: — 

Praeter laudem nullius avarus. 
Herat. 

Baváriában vettem meg eggy közel ezer Jarab 
ból álló, magyar dolgokat tárgyàzó, Bìbliothécát. 
Most ezekhez csatlom rég olta. gyüjtögetett hasonló 
tárgyú könyveimet, ’s Aáruba. bocsátom. Van eggy 
l320dikban irt mstumom Leonardi .Àrelz'm' Alz'la. 
Csak 121ар ugyan, de becses kicsinység. VanA egg 
Peibartus de Themesvár - eggy Michael de Hun 
garia; ez de anno 1516. аша2 de ’1503,'et 1501. 
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német be'tükkel nyomtatott deák Concìonatorok. -- 
Luthernek sok akkor nyomtatott kicsinységei. ~80k ‘ 
geographiai ’s militaris mappák, mellyek köztt van 
eggy Hungaria de 11.1577. ’s számtalan portrék. 
1200 for.. alatt nem fogom adhatni. I 

Hogy Némelhnek lnegfordulni kezdö egéssége 
felól tudósitál, szivesen köszönöm. Köszönöm ат 
is, hògy gyermekeidet ismernem hagyod. Édes ba 
rátoln, a’ mi láncznnknak nem szabad -szemeink be 
hunytával megszakadni. Marade'kaink yis sjzeressék 
egymást. Ók rokonjai lesznek egymásnak. . 

Élj szerencsésen kedves barátom. Hitvesednek 
zijánlj barátságába, gyermékeìdet peilig s'zoktalssd 
arra, hogy engemet sz'eressenek. - Csehy‘nagyon 
ìetszik e naked? Beszéllt e ‚Бока‘ Virág Bènedek 
:felon Ё!) , en' szerencsésen. ‘ — 
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XXIV. 

Ér-Semlyén 25. Febr. 1806. 

Пища Barátom! 

Utolsó posfával vettem mind IDöbrentei mind Cae 
hy barátunknak leveleiket, ’s ma. mégyen reájok а‘ 
Válasz. A’ Döbrenteinek szóllót bátorkodom a’ Te 
boritékod alá zárni. Úgy irja, hogy csak két órányì 
.ra МЫ: Т61е‹1‘‚ ’s ismerem a’ Kia-Czelli posta’ ren-y 
deletlen voltát. ---- Így bizon'yosabban veszi; ’s Te 
módját leled , hogy az minél elébb eljusson hozzá. 
'Olvastasd fel magadnak а’ mit yDöbrenteinek irtam. 
Epistolád paragrafusán kivül is közös veled a’ tárgy. 

Minapi leveledet a’ Csereyhez irtnak másával és 
а’ verssel közlöttem Dr. Szent Györgyikedves hará 
tunkkal csak azért is, тег! az az ö általa is igen 
szentül szeretett Némethnek egéssége fèlöl што 
lag szóll. Ismered az ö Debreczeni grammaticalis 
puritanismusát. Mosolygott két barátjainak, neked 
és nekem, Штат, ’s а’ minek az 6 szemeì látják a’ 
mi irásainkat, vétkes magyaròskodásâin. Énbènnem 
elég tolerantia van a.' mások’ gondolkozásçit respe 
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ctálni. A’ ki érzi, hogy nagy szüksége van gyakor 
ta az indulgentiára, az maga is indulgens leszen. De 
sajnálván, hogy eggy igen nemes lelkü és véghetet 
lenül kellemes külsőjű Szent Györgyi úgy szóll, mint 
а’ Debreczeni vad Tiszteletes Tudós Urak , néha néha 
grammaticalis ’s stylisticai dolgok” vizsgálataira bo 
csátkozunk, de nem tudunk menni semmire. Szent 
Györgyi pápista. Ida dicit Ecclesia! ezt kiáltozza, ’s 
azt mondja, hogy nem szabad kérdeni, an bene di 
cat. Én Protestans vagyok, ’s azt mondom, hogy ben 
nem lakik а.’ Kis Bíró ’s az Igazságot szabad mind 
a’ historia mind a’ philosophie. útján nyomoznoim 
Neveti а’ német hexametert, mint Tiszt. Tudós Be 
nedek Mihály Uram; és pártján állván a.’ Göttingá 
han, tanúit 's Bécsben Újságokat irt ’s tavaly Deb 
re'czenben német nyelvet tanító Prof. Császár, ki 
mondják világosan , hogy“ Bürger nem érdemes reá , 
hogy Poétai nevet viseljen, ’s olly verseket-mint a’ 
Bürger legjobb versei, akármelly Burschtnd önteni. 
--- .Gyarapodjék osztán az Izlés Debreczenben, mikor 
Szent Györgyi is így szóll. Epistoládat még nemlát 
ta; úgy akarom, hogy eggyütt lássa a’ német fordi 
tással. De sokkal inkább becsüllek , mint hogy ki ne 
merjem mondani , hogy Superintendensednek irt Ódá 
dat nem goutirozta. A’ Tokaj nectárját sem az nem 
lzleli a’ ki bort soha nem ivott, sem az nem a’ ki 
llivoviczához szokott. Deazért a’ Tokaji nectár ne 
ctár. ` 
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Csehy Kanîzsáról eggy fürt hajával ajándékoza. 
meg. Ez e'deske’è-nek (siiszlìcht) fogna tetszhetnì né 
melly elölt. De, édes barátom, gondnld-meg, mi az 
illy erekîye ollykor , midön eggyikünket vagy таза 
kunkat elragadta а’ halál. Birom képedet: hadd bir 
jam, kérlek, nagyon kérlek, eggy csomócska. baja 
dat is! Te tudod, bayátom, hogy szel‘etlek, te tu 
dod, h'ogy hajad becses lesz elóttem. Zárd azt az 
elsó leveledbe, a.’ mellyet hozzám ereszteni fogsz. 

Csehyt arra kértem, hogy Zerinvárának döle 
dékjei köztt tépjen nekelń eggy szép formájú cseme 
tét, (шт, falevelet,) ’s nyomtassa èggy könyvbe, 
’s küldje kezexnhez. . Locus, quem calcat, sacer 
est. -- _ ‘ ` 

Budán eggy ifjú Fodor Ur jött látogatásomra 
1795ben. Анна!‘ az anyja testvére volt Hajnóczynak. 
Ismered e azt? Vagy _e néha vele? Kérlek, ha ve 
le leszesz , kösz‘öntsd nevemmel, ’s kérd, Воду meg- › 
öletett bátyjának‘valamelly irását, ha. csak három 
sor lesz is az, számomra. аду’. néked, hogy Auto 
graphumaim gyüjteményébe tehessem. Nem bírom 
néki semmi betüjét, nem semmijét egyebét, падет 
eggy Reutlingepì kiadású énekes könyvét, melly а’ 
Némct Classìcusok’ collectiójában Klopstocknak 
munkáji közzé tartozott, ’s Budán elkótyavetyézte 
teu. -- на: шшщаьы mi leve? Él e? ‘еще; mé 
ne e? — 
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Verseid még sincsenek kezemnél; Epìstoláid 
'explárjaì eránt trtam Prof. Fábrì Urnak, hogy 200 
német textust és portrét kiìldjön által néked akár 
Gyór akár Soprony felé ; --- irtam a’ mi szeŕencsét 
len Ném'ethünknek is; ’s az sem felel; talán ismét 
szenved. Síìrgessd magad is а’ magadéit , édes ba 
rátom. Néked azon a’ földön számosbb I'smeróid le 
hetnek. n 

Kicsoda Fábchich József Györben г Рар e? (Ап 
nak kell lenni.) Professor e? (úgy tetszik, hogy az 
volt) Eggy originalis ember. Nein a’ mi tonusunk 
kal bir: de bizony sokra el lehet mondani: tout com~ 
me chez nous! Levelei- meg érdemlik a’ megtartást 
csak originalitása miatt is. Képzelj eggy francisca 
nusi testben ’s ruhában 'eggy'jot látó- és szeretölel 
ket, a’ Göttinga. fijai sem .lehetnek szivesbb barátjai 
а.’ 11а2а1 nyelvńek ‚ 1111111 ez a’ .lou’rd zöreg. És jól 
beszéll, ha. bilingvis levelének fele ,deáksorokkal 
lvan is elhintve. Megnevettetlek rhoil'nijével az 11101 
sò leveléböl. 

„Pindarusom alkalmatosságával megösmerke 
де“ Velem Nagy János; volt Györ vmegyei 3201511 
biró Ur , Vestras, minteggy 42 eszt. tam facilis et 
iam in Originalibus poeta hungaricis , ut 80, I_00 
versus in continuo tersos fundat. Az múlt eszten 

ůôbeń 1805 Virgiliusnak egész Eneását lefordttotta. 
Sétálási óráinkban , (ego quotidie bis socratice) ezek 
röl múlatjuk magunkat , ki mennyit dolgozott; de 
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«,:zigánkodtam elótte, semmit se szólván közben az 
Buc- és Georgicumról: most már sineVulla circuitiu 
ue rá parancsoltam, ez kettöt is hogy elvégezze. 
— Én sexta cui novies iam circumvolvitur aetas, ha 
Enripidest elvégczhetem -————— —— -— -ha egy 
n'ehány Század után támad ’velamelly Magyar Tár- - 
saság és Teatrom. Там-13:11: magoknak hogy mást ne 
mondjak a’_mostanì Diétai végezést, hogy szabad 
legyen штаммы Deákúl és Magyarúl beadni. 
Talán-koldusokká, nem magyarokká akarták tenni 
haiánkfiaif г“ Stb. — ——— _ 

„Гц/0110 11011 ех ambitione scribo, sed facilita 
te non pulverz'zandz'“ (Boldcg isvten, ha ezt Heyne 
meg'látná-- !) I 

Hidd-el, édes~ barátom.; nevetek, de af mellett 
szeretem ezt-.n’- jó embert; és örvendek *Originalitä 
вёл. Sokért nem adnám ki kevzeimböl leveleit. На 

' talmas az isten teremteni Ábrahámnak Ника‘; kÖVekbÓl 
is à osztán -ruptns est paries 'integerrimun Élj sze~ 
rencsésen, és szeress. 

ti‘sztel'ód Knzinczy Ferencz.- 
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XXV. 

Kázmértt April 29d. 1806, 

Kedves édes barátom! 

Ez estve, már alkonyodáskor , megérkeztek sze 
kereim Ér-Semlyénböl, ’s Va’ többek közt elhozták 
verseidnek nagy becsü csomóját is. Az Ipam holnap 
reggelÚjhelybe megyen, ’s postanap lévén, általa 
küldöm be ezen levelel'net. Megbocsáss ,hogy rövid; 
legalább az eránt vala ìlló теёпуиушпй7 hogyver 
seid kezemben “так. Mennyire kevélykedem azon, 
szerencsén, hogy én leszek kiadójok, ш máŕ akkor 
érzette zép szived, midön benned ez а‘ gondolú 
támada. Te nekem szabadságot adsz kényem szerint 
változtatni benne mindent а’ mit vált‘oztatni-valónak 
itélek. Köszönöm hozzám való baráfi bizodalmadat, 
’s igérem, hogy meg fogom érdemleni. De engedd 
meg, hogy ezen igéretem mellé azt a’ fogadást is te 
hessem, hogy hired ’s javallásod nélkíil eggy sz ó 
sem lesz термины&quot;. Nagyñgyelemmel, 
nagygonddal годах mindent megfontolnì. Te pedig 

'nem &quot;оной-те; gyermekeidtôl az utolsó atyaì gon 
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doskodást. Azok csak úgy шашек méltók tiéidnek 
ueveztetnLhav egészen бей! maradnak. 

Kéresz‘ŕül futottam rajtolfr,V hogy legalább ш 
tudhassam, под miböl шинах. Áz énekeket, ода 
kat stb elsöknek van kedvem tenni, ’s ezek köztt ismét 
talán a’ Bölcseséghez то Hymnust az elsönek. 
Úgy következnéńek osztán a’ Mesék,Moralis dara- ~ 
bok, Ер1з$01й1‹_$(1) Ногу biztos lépéssel léphessek, 
szerejném , ha mind azon darabjaidnak , a.’ mellyeket 
Schiller ,' Matthisson ’s mások után мы, пе/Еет 
magúmnak megsugná'd, kik légyenek 014511161 
jaik. Tudon'l én, под-ат!‘ пеш/ЬтШ‘йхоЁ, legalább 
nem шагов лэттйзод: de látni való, hogy némelly 
daraboknak irása alatt а’ Külföldieknek valamelly 
kedvélt днища! tölt vala e1 lelked. Illyen а: ánalam 
olly ige'n szeretett szerettz'm e'des Lonja etc. Mat 
thisson шёл.‘ А’ ki'a’ németetismeri, ища a’ hason 
lóságot : de a’ ki a’Tiédet а’ némettel öszveveti,lát- 
ja hogy а’ &gt;Tiéd nem forditás. -- Mìért pirúljak meg 
vallani, hogy némelly darabjaidna! orìgináljára nem 
_emlékezem? Illyen a’ Bölcseséghez т Hymnus is. 

Meg nem foghatom, mi lel‘te Epìstoláduak Fáb 
ri Úrhoz &gt;küldòtlk nyomtatványait. Fábri nem felelI 
Németh nem tudósit. Schindelmayer щ irja, моду 
a’ Német textust még Octoberben leküldözte 'Fábri 
Urhoz. A’ Debr. vásárból ma kaptam két csomó 

10 
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_könyvet, ’s azok köztt ninos-meg az Epistola. , реф; 
meghagytam, hogy ha ‚аж Kîs lstván árulni года 
ott, küldjenek eggy nyomtatványt belóle. А’ kép hoz 
'zá még 1804ben kés'z volt Johnnál. A’ magyar tex 
tus tavaly Májusban., a’ német Septberben készült 
el, mintha. megesküdt volna minden, позу hátrálnì 
fogja szándékomat. Nem tudok ńmgamon segitenì.4 
Némethet meg kellene kimélnem, mertbeteg;Fáb- 
ri Urnak nem merek irnì , minthogy nem felelt. На 
tudsz valamit felöle, ha Posonyban van olly Ismerò 
söd, a’ kire ezt a’ dolgot bizhatnád, kérlek tedd-meg 
a.’ rendelést. , Imgy a.’ nyomtatványok kö~zzñl 200 né 
те‘: textust ugyan annyi képpel, a' több nyomtat 
ványt pedig magyart és németet egyetêmbeu , а’ kép, 
pel és a’ kép réztáblájával küldjék Kìs lstván Pesti 
Compactorhoz. ' 

Márton Jósef Urnak applicáltatásán, képzelem , 
mint örvendesz. Melly váratlan dolgok -történtekY 
Nagy epocha a’ miket értünk', és valóban most kár 
volna halm', nel( az Aeacus’ lakjába nem jál' úiság. 

Csereynek ma irtam utolsó postával Чей levelé 
re. Közlötte vèlem hozzád írt ‘válaszát --- Pálya 
ìrásodat nyughatatlanúl várom.Meg lesz téve a’ren 
delé's, hògy vehessem mihelyt kijô. E’napokban ol-' 
vasám Wielamlnak Supplem. ödik ûìarabját‘Azt min 
den Philologusnak ismernì kellene. --- Verseghinek 
Némeì nyelven irt Gramm. ’s Tiszta Magyarsága. asz 
talomon bever. Nem állhatom-ki а` kint, hogy vé 
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-ele'gy szeretettel .' 

gig olvassam. ’S a’ Révaival való czivakodás neki 
nem szolgál becsületére. Sajnálva lnondom azt, inert 
szeretemV az embert. Más szabadolz és ba’tran söt a’ 

hol helye van e’lesen kimondani az z'gazságot, más 
:zurlaa’lva szóllani. Az elsöt cselekedni szent 11010 
lesség: a’ másikat nem szabad soha. Én részemröl 
kész vagyok mìndég az elsöre , ’s útálom a’ Wieland 
módját, melly a’ mint ö mondja Sokratesnek ós Ci 
cerónak is módja volt. Az academia kételkedö ~ 
hangjában sokszor több k ev é-lys ég van , mint 011 
b_an a’ bátorságban, mellyet 6k Unbescheidenheit 
nak neve'znek: Minden а’ росо piu és poco meno 
tól'fiigg. 

y Élj szerencsésen,~ kedves barátom! Szemeid 
gyengélkednek e? Legyen' gondod reájok, és ne 
vessd-meg Csereynknek tanácsát. Ölellek tisztelettel 

hiv barátod 

Kazinczy Тех-0002, 

Ne felejtsd-el, kérlek, megirni elsö leveledben, 
ha vetted е azon levelemet, mellyben Döbrenteinek 
15 ittam általad. ' 
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XXVI. 

Széphalom, Jun. 16d. 1806. ` 

Tisztelt kedves barátom! 

Néme'thnénk bizonyosan közlötte veled hozzája irt 
leveleinet. Tudod tehát eddig, hogy a’ mi kedves 
barátunk hálálának hire hozzám is elhatott. Még csak 
a.’ Posonyi Újságnak 30d. lnáju’si darabjából tudom azt, 
hol neve а’ nevezetes lnogholtaké között áll. E’ s`ze- 
rint Németh kiméne az életböl a’ nelkiil hogy en ötet 

`lzíthattam volna! Nein szükség mondanom , hogy azt 
mennyire fájlalom. Barátságunk alig nevekedhetett 
volna az единая-111111511 által: de a.’ láthatás olly öröme 
az életnek а’ mellyel mintegy egész birtokba fogjuk 
az addig csak fe'lìg birtakat. Szegény Németh, olly ko 
rán ragadtatni-ki hìtvese’nek ‘karjai közzx'il, kit levelei 
egészen méltònak festettek az ó becsülésére! szereteté 
relmegfosztatniattól az örömtòl, под gyermekét a’ 
maga nevéhez éx‘demessé képzhessel’s pályájának csak 
közepéig hathatni ! Az 6 panasza tehát elöérzése 
vala a’ hnlálnak1 ’s nem hiú megrettenés. Nyugod 
janak csendesen hamvai, ’s emlék'ezete шеи-11111011 
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szent közöttiink.-Édes Barátom, ötet senki sem is 
merte úgy mint Te. ltd-meg életét, ’s tedd-bé akár 
а’ magad Irásodba , akár a.’ Kultsár Hazaì 'l‘udósi 
tásaìba. Az Austriaì Annalisokba, úgy vélem, ma 
ga. iktatta-bé notitiáját; legalább аж mutatja а’ Те 
notitiád, inert ott гей ismerte1n«az б tollára. De ott 
nìncs halálìg vive а’ tndósitás, ’s magyar olvasók 
nem ismerik belöle. 

Aristippnak szerencséje felôl (a’ szót а’ franczia 
értelemben vévén) ninos okunk gondoskodni; La 
czink levclébôl tudom, hogy néki valamelly nötelen 
igen tehetös Onkelje ‘аду Cousìnje van, ’s az a’ 
gyermeket ex asse heres-nek teszi. Sem nevelése 
eránt nem aggódom; Ásbóth tes~tvére az anyjának, 
Te pedig, édes széplelkü barátom, a.’ gyermeknek 
atyja. vagy, ’s közel lakol hozzá. Légyetek~sze|nmel 
а’ gyermekre , hogy ne csak semmit el ne múlassen 
magáévá tenui, sem meg ne vonuljon. Szeretnéin , 
ha nékem megirnád', a’ gyennek melly nap lett, hogy 
jegyzökönyvembe irhassam, ’s mindég- tudhassam, 
mennyi korú. Most még gyenge;-nyelveket kell ve 
le tanúltatni és semmìt egyebet. Szent Györgyitôl 
tudom, hogy az anyja is sok ismeretekkel bir. vRaaij- 
ta. légyetek, hogy а’ gyermek. hamis intézetet ne 
kapjon , melly az asszonyi kezek köztt megtörténhe 
tik, noha nincs скот, ezt Némethnénél rettegni. 
-- Én Aristìpptól távol élek ’s értte n'em tehetek 
selnmit. De gyönyörködni îogokl elömenetelén, ’s 
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leveleim az atyjára fogják emlékeztetnì. as» пеши 
иги’ паи ůnugolov ещд-п’ш allwv, #116e revo; 11a-:sqm 
amine/Lev. 

Döbrenteinek Májusban ш levelét vevém e’ 
napokban. Szeretem ш): embert. Szive meleg; 
az рейд; nagy ajándéka az égnek. Úgy Iátszik,hogy 
vére kelleténél hevesebb. De arról tészen az jdó és 
a’ tapasztalás. Báróczy felöl elragadtatva szóll , 's 
ш gyönyörködve értem. _ 

Én Mártiusban örökre elhagyám Érsemlyént, ’s 
Jún. fIOdìkén ide költöztem Kázmérból. Széphalom‘ 
Sáros Patakhoz 3, Sátor-alja-Újhelyhez és Borsi 
hoz pedig eggy órçînyira fekszik , Abaujban ugyan, 
de csak ötszáz ölnyire sincs házam Zemplénynek 
шлемы. sáms-Pataknak nem c'sak a’ Collegìuma., 
han'em a’ Rákóczyak шага. és hajdani &gt;legfényesebb 
lnkozások is атак nevet; Újhely (mellynek epithe 
tuma a’ Sátor-alja, minthogy Sátor forma hegy ат 
l‘ekszik) Zemplény vármegyének gyüléseket (ММ 
városa, és arról nevezetes, hogy а’ magyar Нашё 
ban ш predikáltaiîm legelébb а’ Luther „j és »ggg 
.szersmînd o' tudománya. Borsiban Zrinyì Ilona шт 
eggy nagy flat (Il. Rákóczy Ferenczet). 

(Itt'következik a’ széphalmi fak és vidéke’abrosza 
szabad kézzel трона.) ~ 

Széphalom mìntegy 20 házból álló praedium. Hal 
mán napkelet felé áll ide rajzolt házam, 150 ölnyi‘re 
az ország’ utjához; a’ кат semmi fa. нет lepi el, 



ma JÁNos-Hoz. Í 119 

hogy- a’ kinézés szabadon maradjon. Látom tehát 
Ujhelynek tornyát, Borsinak omladékit, а’ két T0 
ronyát, Новый-11421, Csörgöt, Legenyének és Lasz 
tócznak parton épült Kastélyait (meilynek utóbbìka 
a.’ Kazinczy Péteré), Mihályit és а’ két Regmeczet. 
Kázmér 2 óra hozzám , de elfogják а’ hegyek. Пуп 
got felé pitvaram ajtajából sivatag, erdös, de szép 
fourmájú nagy hegyeket látok. Bérczek nincs 111ев-` 
szebb hozzám 1%, órányinál, szölôm pedig eggy fer 
tálnyinál. Toronya még саду része а’ nectárt termö 
Hegyaljának. Szép szólejú hegyei elôttem a’ szerint 
nyulnak-el ,. mint eggy lefelé tartott szelló'ztetö 
(Fächer; eventail) ,'s közttem és Toronya köztt eggy 
órányìra a.’ legszebb rétség, azután рейд; szép 1111- 
velésü földek fekszenek, ’s L_egenyétöl, Csörgön 
keresztül Ujhelyig megyen a’ Chaussée. Látok 111111 
den szekeret, üveg által pedig sokszor ki is ismer 
hetem. A’ birtok kicsìny de szép. Horácznak sza. 
vai: Hoc erat in voti: modus agri non {ш mag 
тц е1с. egészen ezt ‘а’ kis_birtokot festì. Tibur és 
Praeneste nem lehetett szebb. Feleségem ’s Phîgie 
m`ég Kármért vagynak. Мадам azértvagyok itt, hogy 
è’ nyaran lakhatóvá tégyem házamat. Az épület, 
úgy a’ 1111111 ide festémQáll zsindely és boltozat alatt, 
de az ablnkok és ajtók 1794 olta. felveretlenül ál 
lottak. На а’ szerencsétlen történetBudára, Brünn 
be`, Kufsteinba ’s Munkácsra nem vitt volna,~ régen 
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itt fogtam volna lakni már. De úgy Sophìe‘nem volt 
volna enyem! bizonyosan nem volt Чаша! és igy jot 
van lninden. Aldom п‘, МЮ kigyókon és sárká 
nyokon ’s a- pokolnak minden iiedelmein И“ keresz 
tül, ’s most jutalmaz. — Ezen kia hézag papiroson 
még'azt hagyd mondanom, под-у Fizsi mar el van 
választva az anyja,emlöjétöl; ép , kövér, egésséges, 
vigen szép, sót éppen bájoló képü gyerniek. 
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XXVII. 
. \ 

. Széphalom , мы“; 2011800. 

Tisztelt, szeretett barátom! 

Tegnap érkezett leveled szorosbban csatla szived 
hez. ._ Némethnek halála. felől Ш levelem eddig 
meghaladta Pestet, ésmíg ez hozzád ér, talán vá 
laszt is kap Tőled. lrd-meg, kérlek, mint nézte a’ 
közelítő halált , ’s hitvesétől, Arisztippjétől, tőled, ’s 
más kedveseitől való elválását. A’ hosszas beteges 
kedés végre a.’ legelevenebb heroísmust is elgyen 
gltheti, ’s nem következik, hogy а’ ki nem csende 
s'en hal-meg, az nem gondolkozott józanon. Midőn 
a’ Leuktraì ’s Mantineai Herós а’ nagy сваи‘ nap 
ján eggy vitéze etánt tudakozódott ’s azt а’ feleletet 
kapta, hogy éppen most hala-meg, eggy új Fran 
ke’ szájába illő elmésséggel e’ szókra fakadt: Ho 
gyan jut/lat valakinek eszébe , most kalni-meg! 
Legaláßb ezen néző pontból tekintvén a’ dolgot, nem 
mondhatjuk hogy mind gyáva az, a.' ki bátran és ké 
szen nem vész, ha meg kell lenni. Lucrétz is csak 
akkor kívánta, hogy kész légyen valaki felkelni az 

ll 
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ebéd mellól,mikor eleget evett már. Én aztnem 
nevezhetem sem telhetetlennek, sem elmétlennek, 
a’ ki az asztal mellől, hol barátjai édes örömnek 
éledve ezt éneklik: Te, virág, koszorút nyújts, 
stbb. eggy kevés kedvetlenséggel kéme], legalább azt 
érezteti, hogy szeretett volna közttök még tovább 
múlatnij- Úgy tartom, Haynóczynak és Őznek sok 
kal könnyebb volt vagy lehetett a’ halál, mint a’sze 
gény Némethnek. Értesz, és így minek magyaráz 
zak г ‘ . 

Az ő elvesztése által az én életem sok örömé 
től van megfosztva. Pirúlás nélkül vallom-meg, hogy 
benne magamat is szerettem , mert azt vethetem ezen 
vallástétem mellé, hogy magam mellett szerettem 
őtet-is. Ismertem érdemeit mind szívének, mind fe 
jének, ’s láttam hogy a’ keltő között eggyesség és 
öszveillés van. Bár csak мышца: olvashatnánk Kul 
tsárnak valamelly levelében, vagy a’ Te munkáid 
között. Kérlek, édes barátom, ne hagyd elveszni 
emlékezetét. Az ollyanok követésre gyulasztják az 
Itjabbakat, ’s mit nem nyersz &quot;általa, há csak Arisz 
tippet riasztgatod is fel néha általa áhnából!---'- 

Hogy pályairásod Előbeszédében rólam emlé 
kezni méltóztattál, és barátsággal, dicsérettel em 
lékeztél, az , hidd-el nekem, hidd-el mondom, ked 
vesebb nekem , mintha koszorút nyernék én is vala. 
melly Brabeuták’ kezéböl. Ezek nem mindég a’ leg 
érdemesebbnek nyújtják azt: de a’ ki felől Kis így 
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вид&quot;, az. azt ,va’ gyanút támasztja maga felöl, hogy 
Kis jobban ismeri mint а’ Publicum, és ha mind az, 
a’ miböl а’ Publicumismeri, kevés lìgyelmet érde 
mel is, az` emberke nìncs éx‘dem nélkůl. lEröl» 
ködtem elf0jtani-\örömömet,(mertjgaza van az én 
megholt Szent Gyöx'gyimn'ek, kitöl ezt tanúlám : 
igòìçou,omomgrygzzA впанюс: de ‚а’ Cicero папкам а’ 
[aus об’! 1цш1’аН)‚’в ‘úgy néztem a’ „dicséreteß mint 
ha az barátomnak, nem mag'amnak adattatnék. Osz-g 
tán legalább âzt hirdeti, a’ miůel én mindaddig ke 
vélykedni fogok, mig erö lesz agyvelömbenl becsülni 
tudni a’ Kiseket, hogy Те engemet szerettél. — Lé 
gyen tehát, édes barátnm, élj szabadságoddal és a’ 
legszebb jusaival a’ Ватт-4511111‘, leveleim’ czikke 
lyeit rekesszd munkád’ toldalékjába. -De minthogy 
én azt igen sietve ’s jegyzéseim’ segédje nélkül ir 
tam, és igy félhetek, Воду holmit ‘ищу hibásan, vagy. 
csonkán irtam, engedd-meg, Воду minekelötte ki 
nyomtattatik, megolvashassam. Ki tudja, nem kiván 
ela’ dolog valamelly штаты, bövltést? Érzem 
mivel tartozom magamnak is, eggy illy barátomnak 
is , a’ Publicumnak is. 

Ma irok Bécsbe is, hogy hozz‘ák helyre annak 
a’ rendetlen Schindelmayernek hibájátlme csai: most 
tudom-meg, min akadt-el a’ munka. 

A’ mi kedves Nagy-Prépostunk’ megdicsôitésé 
nek örvendek tìszta вычеты]. Annak érzése, hogy 
jót îettünk, szebb még а’ Kis által пудры: koszo 

11 * 
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rúnál is. De abban ìsmét új édesség vagyon, midön ` 
az emlitett boldoglló érzésen felyůl azt látjuk , ho‘gy 
a’ kötelesség szent teljesitése által nyerjük az illy 
koszorút. 

падет is jutott e' szerencse! 
„едет is jutalmamúl! — 

Él] szerencsésen , kedves» barátom. Örvendve 
értem leveledböl; hogy szemeid gyengék ugyan, de 
nem fájnak. A’ Homér, Osszìán , Milton sorsától 6] 
janak meg az Istenek: dìcsóségekben pedîg adjanak 
igen nagy részt. 

örökös tisztelöd 

Kazinczy Fer-enen. 
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XXVIII. 

Széphalom 24d. Aug. ‘1806. 

Édes barátom! 

oszve, ölszve чадо!‘ rontvai. Csak még еды csa 
pást, csak &gt;egggyet meg, ’s végìg ,lesz szenvedve szen 
ve'désein. 0h barátom, hadd sirjam-ki magamat kar 
МЮ között, ММ panaszoljam-el neked is , mi- ем: 
Phigìe nincs tölibé! E_ggy gyilkos hurut ’s az ища! 
eggyütt'jároliideglelés, ’s másod rendbeli fogainak 
ütközések eloltották epheméra-életét. --~ 

l Nem,édesem,nem vétkes béketlenség az, a’ mi én 
belölem sir. Érzem veszteségem’ becsét. Haládatlan 
а’ Gondviselés erant, a’ ki illy adomány’ теща 
mély kesergés nélkül keseregheti. ‚ 

Úgy jártam mint Niobe. Kevélykedtem a’ gyer 
mekben, ’s eggy bosszús Isten nékem szegezte min 
den nyìlait. 

Puszta elöttexn ismét a’ világ! el van oltva а: 
a.’ remény, hogy ha. én sirba szállok, lesz valaki, a’ 
ki Sophiet az én нем szeretetemre, barátságomra , 
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húségemre, ’s háládatos tiszteletemre emlékcztet 
hesse. 

Az orvos шт, hogy а’ csapás мы: öszve fo 
gok штат, ’s hánytatòval еще“. Valóban nem 
is tudom, üres lett volna е rettegése, ha a’bajt meg 
nem elözte volna. Otöd napig érzettem föm’hátuljá. 
ban ах: а’ Iájdalmat, mellyet' ott l804ben а’ gata. 
megsujtása csìnált. ’ 

Szegény anyja. még többet szenved nálamnál. 
A’ szoptatás’ gondjai, és azolta is az a’ mértéket és 
мы nem ismerö anyëai gyengeség, melly nem hagy 
ta soha aludni, egészen elfonnyasztották. Az эта. 
a’ kiszáradástól félti. -'- Azt én kiállanì nem fogom. 

Az ‘ого; mindég нашел? elött, a.’ mit Gesz- ' 
ner mond az elsů atyák felöl, midón öket az úr’ an 
gyala a’ Paradicsomból наш. Éppen az а’ mértéke 
a’ fájdalomnak , éppen az a’ szent szerelem 'tart en 
gem és Sophiet ösz'vefont karokkal, ’s ez elhaló 
nyögéssel kérdi tôlem, hogy mi lesz immár ö belö 
le , ha tölem elmarad. 

Sophie nem a’ közönséges új tónusú asszonykák 
seregébe való. Ó nem tudja. mi az affektátzìo, 6 me 
ró természet leár'lya; olvasott, de az ö szńjából ’s 
tollából nem hallani a’ Котёнок phrázisaìt, ’s azo~ 
kat а’ tanúlt sentimentalìs édességeket, mellyekkel 
mások fîgyelmet igyekeznek vonni magokra; ö csak 

Y ш mondja, а’ mit érez. -- A’ gyermek попа csak 
- esztendós és Ш паров volt, nagy hajlandóságot mu 



xls JÃNosnoz. 121 

мы: а’ képek el‘ánt. Guidó Réni-nek eggy Amorja , 
3 lábnyi magasságú vásznan, legkedveltebb tárgya 
volt, mint ö maga a’ legérdemesebb Psychéje а’ kis 
ìstennek. A’ gyermek ezt а’ képet mindég csecsv 
kîáltással mutogatta , melly az ó gyermekì nyelvé 
ben annyi vala, valamint а’ bava is, mint шеф. El 
hányta csörgetyüjét ’s bábjait, ’s kinyitott “На! mu 
том; a’ falon függö olajos festésekre, ’s illykor' 
mindég bava ’s снес: vala szava, ’s rázogatta kis 
ded fejét. -- Oh barátom, monda Sophie, euyhülnì 
kezdvén a’fájdalom’ kinjai, képzelem, hogy az az an 
gyal-_gyermek, ha most а’ csillago‘k között felxazáll,v 
mint nyujtja-kì feléjek kezét, ’s mint наша ráj‘ok: 
execs! — А’ fájdalom képe ’s kifejezése angyaji lel 
kü anyjában nem kevesbbé naiv mint а’ 1е;;паЕУаЬЬ 
gyermekbeu volt а’ bava ’s csecs кадеты. -- « 
De eltépem magamat ezekböl az édes kinokból! 

Megholt 18d. Aug. Kázmért. -- Мёд; akkor nap 
irtam a’ Kassaì Püspöknek, hogy kertemnek azt az 
eggy nyomát , a’ hová. а’ gyermek temettetni fog, en 
gedje felszenteltetni , ’s megengedte. Ott fekszik, itt 
Széphalmon, slrban, nem kriptában. Jobbja. ’s bal 
ja теней: én és' Sophie fogunk fekünni. Harang és 
ének qélkül tettük földbe. A’ Plébánus csak наша! 
végzette-el а’ mit tôle tiszte kivánt. 
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Nélnethnek halála eránt т leveledet, mellyet 
emlltesz, nem vettem. Kérlek keressd-ki azon leve 
lemet, mellyet hozzád az ö halála eránt én irtam, 
’s viszedd öszve emlékezetedböl ideáidat, mellyek le 
veledben állottak , ’s таза-те; újra. Képzelemmi 
ket vesztettem-el azon level elvesztével. Szent 

Györgyinek irt verseid igen szépek. Szép bennek 
nem csak az érzés, hanem a’kifejezés és beszéd is. 

Nagynak levelére felelni fogok, mihelyt 16311111 
mam tágúlni fog. Tudom hogy fog, különben angya 
lem’ tetemeit ide nem hoztam volna által. De mig 
fog, édes barátom; mig önnként fog, hadd folyjanak 
szabadon könnyeim. A’ Stóa’ apathiája nekem höl 
cseségem soha nem lesz. Nein szégyenlem, hogy 
aiya. &quot;док, hogy embei- vagyok. --- 

Élj szerencsésen! — 0h barátom,ha. a’ te S0 
phied ellenébe jött volna Phigienek! ha néki ш 
mondotta. volna, hogy ó néked leányod! 

szül. 8d. Aug. 1805 
megholt 18d. Aug. i806 
eltemettetett 21d. Aug. Szépha'lmon. 

Ё Nagy Kázmértt. 
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XXIX. 

Széphalom Octob. 9d. 1806. 

Igen becses 11111‘1110111! 

Juliusnak 19dikén ìrt leveledet legnap vettem. El 
felejtetted a’ levél’ borltékjára felirni: Ujhelyt; ’s a’ 
Kassaì ’s Kassa és Ujhely köztt fekvô posták expe 
ditorjaik restellették а’ mìnden postanap kezekben 
lévô ujságlevelek’borltékjairól megtanúlni, hogy azt 
merre kell útjába igazitaniok. Rosszúl vagyok, de 
nem tartóztatlak a’ válasszal. 

Megolvastam azokat, a’ miket leveleimböl ki 
szedegettél, ’s pályairásod mellé tenni ké'szülsz. — 
Rngaszd munkád mellé a.’ mint áll; a’ ki olvasnì 
fogja., látni fogja, hogy sietö tollból folyt ’s 11111111‘ 
gentiával fogja. venni.' 

Csereinek tegnap velt leveléból értem, Воду 
ótet Európai Utazásaidüal lnegtisztelni szándékozol. 
Érzì annak egész becsét. 

Nagy Jósefnek tiszteletéré irt versedbeu egész 
lelkedet kiismertem. Igea szép! - Feleltem ne'ki 
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niinapi levelére, ’s megirtam, под tellyesitve lesz 
kivánsága. y 

A’ Némethet illetö czîkkelyt leveledben szeiit 
elragadtatások közt olvastam. Éljen barátságunk túl 
a’ siron is ,’s a’ inegholt’ emlékezete viritson hervad 
hatatlaniíl az élök között. Nein halunk-el egészen, 
barátom , ’s emlékezetünk a’ Jót, mellyet 3201361 
ltiiiik, holtunk мы is fogja gyarapitani. 

Ha Fizsi életbeii шагам voliia, úgy Теща vol 
na néznì gyerniekeidet mint testvérjeit. Feleségem 
iiiiics abban az állapotban, a’ mellyben ôtet, néki 
és maganinak vigasztalásul , шт ohajtanáin; de ha 
az Isten me'g megadja и! az örömöt, hogy maga. 
iiiat atyának neveztetni hallhassam,a’ Sophie’ kebe 
lének gyermeke korán года. annak a’ barátomnak 
nevét ismerni , a’ kit sziveiu a’ legszeutebb érzései` 
vel szeretett. 

Képemnek még sein akadtam nyoinába; de vég 
i'e csak гей akadnak. -- Fábchich maga küldé meg 
verseit Kultsárnak a.’ Phigie’ halálára «- Néked ta. 
На megküldöttein volt azon versemet, melly a’ Phi 
gie’ sirja köriil fog állanì , a’ Canova’ Psychéjének , 
lvagy az Amor és Psyche görög statuájának öntet 
vénye alatt. De talán a’ még- el nein készült -verset 

Y küldöttein meg, ha megküldöttem. Чей‘! hát itt újab 
han: 
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Téged nyájas anyád’ karjáról Ámor ölelt-le .‚ 
Isteni szép Jegyesed isteni szép Jegyesét. 

Most az Olympus’ örömtájékai fognak-el immár: 
Jai, de szüléidnek szivek örökre sebes. 

Nézz szerelemmel alá rájok, ’s mondd: ÉlFizsi, ’s téged 
Kedves atyám, ’s téged, nyájas anyácska, szeret. 
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XXX. 

Széphalom. Novemb. l'ld. 1806. 

Édes barátom! 

l'la. ůlöm házasságba lépésem’ második ìnnepét ’s 
виз! szentelem emlékezetét, hogy annak а’ széplel 
kü férfiúnak irom тара. levelemet, a.’ ki ш utól ér 
hetetlen szépségü dala. által elfelejthetetlenné tette. 
Melly boldog voltam ezen két esztendö ока, édes 
barátom! ’s nem mondhatnám-e el, hogy a’ sorsnak 
lninden csapdosásai теней, mellyekkel néha még 
most is sujt, szerencsém felzavarhatatlan volt, ha a.’ 
lyányomat el nem vesztettem volna! — Néked, édes 
barátom, elég szived volt, érzeni , hogy kesergésem 
nem békétlenség volt, hanem veszteségem’ nagysá. 
gának tökéletes érzése , ’s részvételed irt csepegett 
sebeimbe. Hogy verseìm tetszettek, annak szivcsen 
örvendek; a’ te javallásod nék-em több mint az egész 
Publicumé; hidd ezt a’ szónak tellyes értelmében. 

Werke des Geìsts und der Kunst sind für den 

Pöbel nicht da. 

и! mondja. Göthe.-Az utolsó sor mìndég édes-kese 
rů könnyeket facsar-ki szemembôl. -- -- 
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Bár csak Európai Útazásidban Brydonnak az 
útazásnit lehetne olvasnunk. Én annak csak az Aet 
náját ismerem ’s leforditottam. Egyveleg irásaimnak 
4dìk kötetében fog állani. Az ám a’festésl 

Mìdön Yoricknak Érzékeny Útazásaiba. Pogtam , 
lgy tettem а’ könyv’ czimjét: Yoricknak Érzékeny 
Útazásaì Franczia. és Olasz Országokban. Az а’ val ó 
szörnyü вы, ’s látszik hogy Gyöngyösì is elmerte 
kerîilni, még pedig abban a’ strophájában, mellyet 
én ugyan Iegszebbnek tartok: ‘ 

A’ mint szöke те lefoly а’ nunának, ` 
Nagy jajja hallatik еду árva Nymphának , 
Gondolnád azt lenni Dido’ siralmának , 
Tôle elválásán Anchyses’ fijának. 

72’. l. Dictio poetica. Invenies etiam disiecti 
membra poetae. 

i'. 2. pugnat contra Dr. Szent Györgyi, asse 
rentem quod in sermone hungarico quod nonpos 
sit efferri per inünitivum. 

Ü. 3. Tôle elva'la'su'n. Elisìt való. 
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‘ ‘XXXL 
Széphalom Xbernek 24d. 1806. 

.Édes barátom! 

Sopronyból irt levcledet a’ legkeserübb-édes ér 
zések köztt olvastam. Sziveln mind érzefte а1уа1521 
vednek inegrçttenését, gondjait, ’s végre örömét, 
Lajosod’ rosszúl-létének hallására , ’s azután, midön 
gyógyulni láttad. 011 barátom, à' Te szlntelen m0-A 
destiád mintegy mentegetni látszik szived’ _kìömlede 
zését ’s azon gyengeségedet , hogy ñadnak képét fest 
vén,'ótet szeretetre igenìs.1néltónak festetted. Ha 
tudnád, hogy én а’ természetnek ezen szép 5211711 
han gyönyörködtem leginkább! én, kit а’ természet 
csak férjnek, csak atyának teremtettl Elhìszem én , 
és nagy gyönyöriiséget lelek annak hihetésében , 
hog-y a’ Te Lajosod eggy gyönyörü gyermek, és hogy 

' úgy indúl, hogy a’ történetet, Töled való 521111111‘: 
tatásáért meg ne piritsa. De -~ szóllj igazat, ba-- 
rátom, — ha Lajos nem volna 15 Lajos, ha Phigie 
nem 7011 volna is Phigie, nem fogtuk volna e ezt 
én, azt Te, а’ legszentebb elgyengüléssel nézni? 
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Még iiiindég lelkem elött lebeg a’ mit там Rous 
seaiiból olvastam: За] annak az atyának, a.’ ki gyer 
meke't azért szereti , inert az szép, jó stb; az szereti 
igazán gyermekét, a’ki nem keres okokat arra Воду 
gyermeke't szeresse, és inég is szeretí. ’S gondol 
nain , {югу áiiibái‘ hideg vérrel is száiiiot tudunk ad 
ай maguiiknak azért, hogy gyeriiiekeinkben gyönyö 
rüséget leltünk, ’s mások irigykedve nézhettek reáiik :l 
mind én iiiìnd Te, ugyan azon gyengéded atyák fog- ~ 
шик voliia lenni , ha kedveseink fél annyi kedves 
мёда/ы birtak voliia is. Az én öröineiiii oda итак. 

’Adja az ё; ,liogy a’ Tiéid soha el ne hervadjanak , 
вы iwgy' a.’ gyümölcsözés a’ biinbókra ’s virágokra 
fakadás’ reményeit meg ne hazudtolja! Engedje az 
ég, hogy mind Te mind én Lajosadnak dicsôségét 
пе; láthassuk. Csókoloin a’ szép gyerineket , а’ Grá 
tziák’ kis neveiidékét! — Ne felejtsd niegirni ne 
kem, melly esztendöben ’s melly nap sziiletett. 

Leveleddel eggyütt jöve Csei‘einek az a’ leve 
{е ‚ теПуЬрп Epitaphiumodatfvagyinkább azon ver 
веке‘, mellyeket Cserei а’ Phigie Cenotaphiumára 
metszetni fog, также. Sirva паштет Sophie 
hez, ’s elboritottam csókjaiinmal, ’s a’ Phigie’ ár 
nyéka, ha valaha, ekkor lebegett körültünk. &gt;Melly 
szép~gondolatt ’s annál szebb, hogy Cselei azon coin 
pliinentben, mellyet nékeiii tesz, Kist is hozzáiik 
сайта! -¿ . 



KAZINCZY FERENCZ LEVELEI 

Csehyre eggy kötödésem nagyon rá rezzentett. 
Mídón a’ francziák Jénától még távolka voltak, ан 
irta. пакет, hogy az a’ sereg, mellynek tisztjei тип‘ 
kákat irnak a’ tuktikáról, meg fogják, bizonyosan 
meg fogják e’ franczia. dölyfót alázni , és hogy ö ör 
vendve nézi, hogy az a’ Corsicai kis fiú в“). Még 
nem ért jól kezembe a.’ levé-1, midön jö második 1e~ 
vele , Воду Mürát megszaladt, és a’ francziák (16 
hökben, szégyeltekben rabolnak! pusztita. 
n ak! J6 eggy harmadik levele, ’s abban elragadta. 
tással hozza elö egykorì tanitójának , Hannuliknak le 
veléból azon sorókat,hol ez az z'mbellz's populusola ellen 
[акт] ki, Воду а’ Corsicanus elött megszaladtak.-Saì 
nálván , hogy eggy olly tìszteletet’s szex‘etetet érdem 
lö ember , mint Qs‘. olly gyengeséget enged magának, 
mint az, hogy Naboleont megvetéssel Corsicanns kis 
fxúnak nevczì, persìfflirozáshoz nyultam, de заем 
barátság’ kimélésével ’s epe nélkül~- -- Ó ezen meg 
tezzent, és eggy nagy gonddal készült apologiát т 
maga. ‘цепей, mellyet hihetô azon alávaló brochü 
rökból veve, a’ mellyeknek kinyomtatásokérf a’ Nürn 
bergi Palm halállal тесен, és a.’ mellyeknek опа 
sását én elveszett idönek tartom. Hosszas mentege 
tözésére ’s Napoleon ellen tett vádjaira nem lehetett 
a’ barátság’ megsértése nélkül hallgatnoln, так 
midön Cs. ollyast mondott ‘Маши, hogy a’ barát 
ságnak gyönyörüségére van eggyütt (дышат а’ 
gondolkozásban, és lgy fájdalmára. is, látni, hogy 
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különböznek. Azt írtam tehát, hogy én azt szüksé 
gesnek nemlatom ,'* hogy a’ barátok mind enb en 
eggy úton járjanak, ’s azt vetettem mellé, hogy né 
kem mindeggy, akár, félistennek akár ördögnek tar 
tassék Napoleon; azonban az csak tagadhatatlan, 
hogy ő általa aygondviselés nagy dolgokat viszen vég 
hez. Légyen ő áldás, légyen ő flagellum Dei, annyi 
csakugyan igaz ‚ hogy ő n a g y (nagyobb és jobb, még 
pedig mindég jobb és tisztább volt, mint Caesar) ;már 
pedig а’ Stoicus' állítása nem szenved kétséget, hogy a” 
nagy és eszes ember, jó ember is egyszers1nind,és el 
lenkezőképen a'rossz ember egyszersmind kicsiny em 
ber is. Vádoltatik holmivel. Kérdés : igaz e a’ vád г De 
ha igaz is, nincsen e а’ napban is folt? némelly hí 
ba nem úgy szükséges е a’ nagy charakterre, mint 
a’ méreg az orvos szerekre? 's-igazságtalan e min 
dég, а’ mi annak látszik? az egyenes ember nem 
lesz e düpje a.’ rosszaknak, ha velek egyenesen bán? 
's az uralkodás Aristidesi módokon vitethetik e min 
dég? ’s nem igaze , а’ mit Demosthenes mondott: 
szükség ugyan, hogy az а’ mód, mellyel а’ hazát 
védjük,igaz legyen, de az is szükség, bogy az 
igazság a.’ haza” felén álljon. ’Snzzal rekesztettem 
bé levelemet, hogy Sokrates, kinek barátjai eggy 
nehéz értelmü&quot; munkát vittek, hogy olvasná meg ’s 
adna róla ítéletét, ezt felelte nekik: „A' mit benne 
értettem, jó és igen szép; ’s innen azt húzom ki, 
hogy az is igen jó és igen szép leend, a.’ mit benne 

 

12 
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nem értettem-Mit fog erre Cs. mondani, nem tu 
dom; azt tudom,hogy az autumn; D...n,A midőn ezt 
mondottan! nekik Kant felől, meg nem illetődtek 
általa, ’s Kantot, а’ nem-ismertet, továbbá is perse 
quálták. 

Klopstocki érzéssel nézem Lengyel Országnak 
munkába vett helyreállását, ’s elszomorodom , hogy 
а’ német nemzet, eggy corpusa. lett oda. A’ Prus 
szuson ki van öntve а’ bosszúlás’ pohara, hogy ben 

~ nüuket a' mama külön baszna miatt mevcsalván а’ a D 7 

német пешие!’ elsemmülését okozta. Egyéberánt az 
emberiségre áradandó jó , hogy valaha bé fog zárat 
шт Jánus' temploma, és hogy а.’ vallások nem re 
mélt pontig közelítenek majd egymás felé, örömmel 
tölti el szívemet. Én tisztelem Luthert és társait; 
nagy szerencsének tartom, hogy protestáns vagyok; 
de azt is értem, hogy eggy Stolberg —- а’ poe- 
ta! a” Görögök’ kedvellöje'! az Italia.’ bejárója! -_ 
pápistává mint tud lenni. Csak azt nem értem, hogy 
az Ilias’lés Plató’ fordítója Augustinust fo'rdítgatja. 
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XXXII. 

Széphalom, febr. 2d. 41801. 

15е11 kedves barátom! 

ocsovszky úr -- örömmel irom ezt — reá akadt 
J u n k ernél a’ John által metszett réztáblára, melly 
nek nyomtatyányai Epistolád elött fognak állani. Teg 
nap vettlevelében tesz е557 projectumot a.' kép' le 
nyomtatása eránt a’ szerìnt, a’ 11057 azt Junker ta 
nácsolja, ’s én ma irok néki, 110571051111111 szavát, 
’s а’ képeket szállitsa-le Pozsonyba. W éberhez, 1111 
megkértem, 11057 a’ könyvkötö munkáját iizesse 
ki. — -.- -- 

Borodat eggy ládácskába. csin'áltattam-be ’s úgy 
veszed. Féltem, 11057 különben a.’ 7176 megszlvja , 
melly nálok szokásban vagyon. A’ box'isteni ital; de 
még ifjú. Csak Hercules téple-el már 11’ bölcsôben 
a’ kigyókat. _Ennek érni kell. Májusban azonban máx' 
érzeni fogod hogy van tüze. 

A’ tegnapi poslůval vettem Kul'tsárnak azon két 
levelêt, mellyben а’ K. 1. és F. M. urakat 11101611: 
leletem áll. F. Mt. 111157 megvetéssel illettem, a’mìnt 



1-40 _ KAZINCZY FERENCZ LEVELEI 

tegnapi elolvasásom alatt látám, (mert párban nem 
vala meg nálam a’ Kultsárnak küldött Replica) de 
zavaros feje ’s a’ Virgilből tett marha citatio, ’s 
az a’ kis hazugságocska, a.’ mit Kultsár soknak lá 
tott annak nevezni -- ('s köszönöm neki hogy a.’ 
szót csak vonásokkal jegyzette-ki)-nem érdemelnek 
egyebet. F.M.nak soul'fleurje volt Debreczenbeu. Sze 
retném látni mit mond mind maga, mind а’ souffleur, 
midőn =a' Pipa Czéh-et Publicummá téve látja. Az az 
arrogáns tónus talán alább hagy valamit, ’s az ifjú 
súg ’s némelly jó fej, a.’ kit а’ Tudósok ott nyomnak, 
örvendeni fog, hogy valaki ostort mert mutatni az 
imádott, vagy csak magokat imádtatni_ akaroNa 
gyoknak. - A’ világot a' szörnyetegektől kipusz 
tltgatni kedvetlen dolog: de nem szereti eléggé az 
igazságot, а’ ki ezen kedvetlen dologra is nem kész, 
a’ hol azt reményli, hogy hasznos lesz szóllása. 
Gyűléseinken így látni sok Bölcset hogy hallgat 's 
fejet csóvál, midőn némelly fő, jó de talán heves , 
felkél és valami rendkívül valót mer; ’s azzal hizel 
kedik magának (mint Tacitus mondja a' Nero alatt 
élők felől, hogy nálok ignavia pro Sapientia 
ducebatur) hogy az ő hallgatása bölcseségből ered. 
Jól teszi, a.’ ki csendesen megyen elébb tovább а’ 
maga útján, 's nem igyekszik mindent ‘a’ mi görbe 
egyenessé tenni nde valóban szomoru volna az em 
ber élete ezen szép és jó világon, ha minden csak 
azt cselekedne. A’ jónak heves fejü védelmezökre is 
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vań szüksége, 's csak arra kell vigyázni , hogy a.’ 
modus tartassék meg. 

Szeretném, ha Epistolád recensióját valaki a’ 
szomszéd predikátorok közzül akár a’ bécsi Annali 
sok’ kiadójának, akár Rumynak Teschenbe megkül 
dené, de igen bőven elő adván annak érdemeit. Én 
nálánál nem ismerek szebb magyar munkát, ’s она} 
tanám hogy а’ külföld lássa, mint halad elő a’ ma 
gyár genie is ’s a’Kisé miutmérkezik öszve a” Schil 
lerével. Örök kár, hogy azt Schiller nem olvasha 
tá, ’s а’ maga lelkét a’ Tiédben nem szemlélheté, 
nagy és nemes szívű halhatatlan Férfi! . 

’S Göthe a.’ francziák ágyújinak ropogása alatt. 
esketteté magához azt a” személyt, a’ kit szeretett! 
Minden élő пол köztt az annihilált római biroda 
lomnak ő az, а’ kit én leginkább szeretek; inkább 
mint Wielandot, noha ennek ismerem több érdemeit: 
’s örvendek hogy a’ nagy ember elfelejtkezett az ud 
vari gőgről, és azt a' személyt, а’ kit anyává tett, 
feleségévé, azokat a'jeremtéseket, a’ kiket nemzett, 
gyermekeivé is tette, 's-így a’ természet” szent sza 
básai eránt tiszteletet mutatott. Az az ő originalità 
saihoz tartozik , hogy a’ lépést akkor tette, solenni 
zálta. Én nem voltam soha abban az esetben; de ha 
abban voltam volna, elég erőm volt volna braviroz 
ni az ostobák” vélekedését, azt feltévén, hogy a'sze 
mély érdemes volt volna választásomra, Sok napo 
kig ennek hallása után csak Gőthe' szép lépése tar 
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(от foglalatosságban ищете‘. — Miért nem ada 
tott nékem az а’ szép sors, hogy ötet láthattam 
‘они! —- Élj szerencsésen édes barátom; a’ gond 
viselés örizze életedet, szemed’ erejét, ’s mind и‘, 
а’. mi neked kedves. 

Midön ezen levelemet olvasnám, nyilik az aj 
tó , ’s az én kedves Sophìem lyńnyi szép növésében 
belép , ’s kiterjesztett Капа! -szalad felém,_’s öszve 
ölel. Nenn szóllottam semmit, de szemeim elnedve 
sedtek. Was Weinst denn du? kérdé Sophie.._l Den 
Kis_zum Freund, dich _zum Weihe, Sophie! {ele 
Ш‘. — Boldogabb volt e Gessner a’ maga kedvese’ 
birtokában, mint‘ én volnék, ha Phigie élne, kit 
gyakrau, igen gyakran знаток? ч 
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XXXIII. 

szépharom April. ш. 1807. 

Nagy tekintetü bará‘tom! 

Hagyd поп кещеиеш levelemet, а’ mi a.’ legszi 
vesebb örömmel ШК el, és a’ mit Te, boldog férj 
és boldog atya., bizonyosan шею; részvétellel fogsz 
tölem érteni. —- Sophie anya lesz Decemberben! Ez 
most minden örömöm, mindern gondolatom! -- - 
Gyermekeidnek megmaradásokon, felgyógyulásokon 
baráti örömmel örvendek; zöt hazañuival is l Lajas 
ban eggy második Kist Того“: volna elveszteni a.’ Ha.- ` 
za. Bizonyòsan аж! Azt hagyja reménylenî а’ mit‘ 
felöle tudok; azt hagyják а’ te gondjaid is. —- Hogy 
születése’ пари: megirtad, köszönöm. Már bé van 
irva jegyzökönyvembe. 

Gyönyörködve olvasám azon czikkel-yét leveled? 
nek, mellyben ш irod, hogy érzéseid az emberek 
legnagyobbìka erán‘t az enyémekkel megeggyeznek. 
De Iégyen szabad tudakoznom, mit tészen kifejezé 
sed: „Az Erasmusok I_nellett szükségesek a.’ Luthe 
rek is; ’s az штык az én szemem ею‘: abban al 
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a’ mértékben nagyobb emberek az elsôknél, a’ щи; 
_mértékben Gòthe nagyobb Wielandnál.“ -Annyil 
val inkább vágyok ezen szavaidat érteni, mìnthogy 
én Göthét Klopstockkal eggyiìtt minden német Irók 
пак elejekbe teszem —- talán csak vak érzésböl, 
meri; ki n_ieri ш tagadni , hogy Wieland correctn 
sabb, ernditusabb', ’s (бы) nemekben nagyobb a’ 
két elsönél? de Góthét Мн! embert, mint тащит, 
kevés, igen kevés mértékben‘ismerem. -- Neked 
irlam е minap, mert bizonyosan Мат valakinek, 
hogy Gôthe a’ Weimarba közelitö francziák' ágyu 
dnrrogások alatt eskettette magát öszve házl barat 
néjlível’e` Рейд; ó nem volt a’ legmelegebb barátja a’ 
francziáknak sem az ujjászületés olta, sem az 11136, 
születés elött. --' Nem szeretem az olly lépést, a’ 
melly мы valaki örökös collisîókba jô a’ praejudi 
cìumokkal, тег! nzok még a’ jó és erôs embereket . 
is elgázolják; az рейд; kár: de ha. езду Ковгол‘йз 
Hercules kél elö, ’s bátran tészi meg a’ “кап: bot 
ránkoztatására a’ mit az ész sugall, már ш felvì 
dulva nézem, ’s tiz Peant kiáltok neki. --- Mindég 
igaz marad, a’ mit Göthe Clavigóban mondat Car 
losszal, hogy а&quot; nagy elnberek abban különböznek 
a’ mìndennapi emberektöl , Могу nékîk kötelességeìk 
is különböznek макеты. 

Sokat írsz — igen зона!!! és még is lr e va. 
laki job ban, gondosabban, ekeßebben?` 
-- Schill‘erbôl lefor'ditott éneked a’ legszebb На da 
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rah. Fogadom, hogy tí-zezer olvasója шт‘ nem lesz 
kettö, a’ ki annak becsét úgy érezze mint én. Pagi 
na turgescat! az ugyan nem vet газы): soha, soha! 
’s elmondhatom , hogy maradékin; kevélykedve fog- ' 
ják emlegetni, hogy atyjok Kissel, Daykával, Vi 
rággal barátságban élt. 

Ird meg, mint шаге“ Schwaldopler. Sôt en 
gedj eggy kérést: Ha valamìt találsz, а’ mi Íelôl 
gondolhatod,hogy~annak шагам kedvès lesz nekem, _ 
tudassd ш velem úgy, mint -én tudattàm veled 
Schwaldopleli. Falun lakqm; nem vagyòk senkivel 
tudományos szövetségben ; jól fog -esnì útmutatásod. 

grange! 

13 
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XXXIV. 

Széphalom, Арт&quot; 29d.. 1807. 

Kedves barátom ! 

А’ Recensio’ dolgozása miatt verseidnek csomóját 
kikerestem volt, ’s 25dikben nem tettem Иван he 
lyére; -- asztalomon шагам. Mimegy ММ napja, 
hogy a.’ Sógoraészonyom, ki májusban menyecske 
lesz ’s Mehádìa és Temesvár tájékára fog lemenni, 
szůléji ’s testvéri кат akarván felosztani itt mú 
тьмы’ idejét, nálunk штат. Sophie a’ Süsie 
öltözködó szobájába ment мы, én рейд; Vel‘Seid’ 
csomóját forgattznn leskelódó szemekkel, hogy hol 
akadhatnék valamire , a' mit helyéról kimozditani le 
hetne, ’s (а’ mit máx' olly sokszor cselekedtem) ш 
lesvén-ki, hogy azok micsoda. új behatást tesznek 
reám. Elébb-tovább forgatván a’ darabokat , mert én 
mìnden darabot külön levélre Мат, hogy majd mi 
kor a’ rendet csináljuk, baj nélkül lehessen от 
elébb hátrább tennünk) a’ ’Valláscsúfblók ellen irl 
darabot olvasám. ТЫ valék a.’ felén , midön a’ két 
testvér kìált. Belépék hozzájok. --- Mi МС téged 
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most? kérdé Sophie, — „Engeln а“ feleiék ;-- „imád 
koziamß-T е imállkozfái .e kéraé s0phie.--„lgen s“ 
mondám; „az én módom sz'erint‘i“ -- Mind a’két 
testvér haligatott; mert Sophie, a’ki sok izben lát 
ta már, melly szives megìlletödéssel nézem az б 
imádkozását, ’s emlékezik, hogy sok -izben kértem 
már , hogy imádságát olvasná. elöttem fenn „мы, ’s 
ollykor tdöbbnyire elragndtntva- ezt kiáltom-fel az 
imádság közben : oh schön! o göttlich , göttlich! — 
Sophie, mondom, többé az én NEM IMÁDKOZÁ 
SOMON meg nem b'otránkozikzde az Süsienek nem 
Теги’ fejébe, ’s ш mondja hogy az а’ vonás az én 
charakteremben önék-i megfogôatatlanJ-lijába mon--l 
doin neki, mit mondott IV. Henrich —- hijába mon 
бош , hogy én Protesians vagyok , és nékem az а: 
imádságom, hogy az lsten magassága ’s az én ö erán 
ta чаю relatióm iclöl шею; szivvel ehnélkedem,hogy 
mind az örömeim кат: mind a’ csapásokban óreaija- 
háládatossággal vagy bizodalommal ‘актив-шь 
hijába. mondom, под а’ nyomtatott imádságok’ el 
mondogatása nem elmélkedö fejnek valo , meri me 
chanismussá válik, ’s nem illìk а’ léleknek indivi 
dualis Siimlnungjához. Ók egyebet так ’s ianúltak, 
’s igy oszián egyébképen gondolkoznak. Csendesség 
volt sok ideig; én рейд; elheVůlV-e рта&quot;: fel ’s alá, 
beszéltexn nekik, mik vannak az emlitett darabok 
han , ’s a’ két imádkozni szereiö {ею/ё! goutii'ozta 
a’mit halla.. Kijöttek az én szobámba,’s Sophie ver 

13 * 
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seid’ csomóját ‘отдай. Szemembe tűnt ez a’ dalod : 
Nincs palotám, ’s aranyom sincsetc. Fenn 
szóval olvasta végig, ’s egy hangot sem mondott rá, 
de hirtelen megfordította a’ levelet ’s újra olvasta 
el egész“ végig. Én csendesen néztem, ’s kémlel 
tem ,mik forognak lelkében. llarmadikszor fordítván 
élő a.’ papìrosat , hajlékony ’s ezüsttisztaságú нага 
val végig mondta. az egész dalt, ’s _Siisìe a.’ ki sok 
kal kevésbbé tud magyarúl mint hogy azt megérthet 
te volna, kért, hogy neki sorról sorra magyarázzam 
a' stróphákat. Tizeneggy órakor útnak indúltunk , ’s 
Sophie még áz úton is eldallá a’ dal’ nem szavait, 
hanem csak hangjait,.(a' dal szavait könyvnélkűl 
nem tudván) ’s ez jelensége V, hogy lelke még min 

4 dég a’ dal’ szép habjain lebegett. Óhajtottam volna, 
édes bnrátonnbogy Te ezt az egész scénát végig 
Iáthassd, ’s vedd jutalmát érdeineidnek annak érzé 

.sében , hogy az а’ jó, mellyet hintesz, gyümölcsöket 
terem. 

A’ nap késő estig gyönyörüség/el: &quot;s ritka örö 
mek alatt méne-el. Hadd fessem-le annak elfolytát 
azzal а‘ fecsegéssel, a’ mellyre a.’ barátság felsza 
badit. --- Mind én mind a’. feleségem érezzük-hogy 
а‘ pater és mater famìlias- atyja. és anyja a’ római ér 
telemben veendő famíliának (e s e lé d в é g n e k), 's 
mi ezen az egész tájon szokatlan szelidséggel' bá 
nunk ‘так, sőt mindennel; '- а’ szenvedhetetlen 
embert vagy bé nem fogadjuk vagy elcsapjuk, - a’ 
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esak hihástv‘eltürjük, ’s botlásaik eráut vakok va 
gyunk. Szitkot, alázó pirongásokat töliink._senki nem 
hall; botot három eszldö ада“ egyszer engedek ma 
gamnak, inert haszontalan, a’ nélki'il az emberek nem 
akarnak шагу nem iullnakellennî. Ez a’ szelid mod 
talán -nem~bonhoin1nie benniink, hanem csak ‘оков 

› Ság vagy _fortély , ’è tulajdon nyugodalmunk’ szefete 
«te -è тех‘! a-’ki szitkozódik', таз! bánt, az 1111156 
nak is bajt csinál. Ennek hire van az ege'sz tajon, 
’s szerencsésnek tartja magát minden, a.’ ki nálunk 
béfogadtatik , ШИН hogy a.’ szomszédok (лёгког 
báccsal :ebegnek sklávjaikháfok шеи. A’Bányács 
ki, Mikóházi Orosz pap tudakozódik , ногу az eggyik , 
a’ ki nem ismért, meg &quot;nein шар щмгъоду egg 
vasat hordott---- einher, hogyflehet jó ember, ’s 
micsoda contradictie’ van abban , под ninas h {Не , 
éa те; is az ö lavalyi izenete, под az .Orosz _temp 
lomvszükségére yvalanii materiálét 4adjak, olly ‘ага! 
lanúl fogadtatötf, hogy ш nem -esak rbnnkén-t adlani, 

,hanem az adást még &gt;eggylgalant czédulával vteilem 
kedvesebbéfmint щит ‚теми: esztendöve] nem 
t'udta megfogni eggy vallásos, ’s_ a.’ Wesselényi Mik 
lósné szava. _szerint Temploniba jái'ó istenfélö gaz 
emberfhogy én nem hiszek semmit, és те; is-a’ 
Messziást‘ forditom. -- Megengenlj kicsavarodásim 
nak. _ Ez az Orosz Batykó, a’ Bányácski, В‘?! hét 
от‘ sok izenelek ’s holini apró kedveskedések мы 
{rákfogalássai etc.) kéregeiett , Богу az 6 husvéljek 
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első napján alázná”): meg hozzá magunkat. Sem ó 
nem volt soha nálunk, sem mi nem soha nála, és 
így meg nein foghatánk,mit akar: de a’ szives hl 

 

vást --- akármi légyen benne a’ czél, el nem fogad- ~ 
ni nem illvén humanitást profiteáló emberhez, meg 
érkeztünk. Azonban az ó nagy péntekjek estvéjén a' 
napam azt parancsolá, hogy vasárnap őtet és Süsit, 
hétfőn pedig a’ Sógoromat várjuk ebédre, és {gy kén 
telenek valánk megizenni, hogy nem mehetünk. Teg 
nap előtt ismét jött eggy posta, hogy hát kedden 
jelenjünk meg. Megígértem és általmentünk; Sophie 
’s usie félvén hogy ott valami váratlan eshetik, én 
pedig örülve, hogy új charakteríi ’s módú emberek 
közzé léphetek. Banyácska ide csak fél óra; az idő 
tiszta volt, elég meleg és csendes, és így általsétá 
lánk. Az ősz шина magas szál öreg eleinkbe jött 
és úgy fogadott, mint ha a” Püspökje voltam volna. 
A’V felesége még az én kezemet is megcsókolta vol 
n'a, ha észre nem vettem volna idejében mit akar; 
’s elôle az én angyali szívd barátném is elkapta a.' 
magáét, ’s megcsókolta értte. A’ házban kétPiaris 
ta állott, (UjhelyiRhet. és Poes. Professorok) és az 
Ujhelyivolt Orosz Pap’ Gyulai Rgtjeloeli Hadnagy 
fija , eggy igen szép növésü ~&quot;s módú igen ifjú, ember. 
Peczkesen kezdett menni minden, а’ Piaristák le nem 
mertek ülni, a’ Hadnagy tánczmesteri attitűdökben 
állogatott; a’ „актов Batykó ki ’s be ment, öszve 
tette a' két kezét, fel sóhajtott az egekre: Domine 
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Spectabilis, pro quanta ego felicitate assumo, quod 
Dvra et Illustrissima Domina Comitissa. ad me mi 
sernm Parochum Bányáçskensem вещей exhumiliare 
dignata fuerìt. Ez a.’ scéna ай; múlt-el, ìmhol jö a’ 
Papné ,’s mondja nekem a’maga Viszoczi Urodzenijét 
és a’ miben szegény nagy megtìszteltetést és петел 
cséjét Ieìte Welkomozsnu Grofku a.’ welkomozsnu 
comtesszu-jait etc. Képzelheted hogy úgy {Шара ott 
mint a’szenen, ’s pirultam. Szabadabb tónusba. kezd 
tem ‘Юта епзпкедпй: de az nem ment. A’ profes 
sorokhoz fordúltam; az едут _peczkes tiszteietben 
állott’s hallgatott, a’ másìk, eggy igen lifjú mise 
mondó Pap, а’ füféig pirúlt ha rá néztem is. A’ Had 
nagy akart volna., de nem _sült-el. Végre én a’fìatal 
Sacrifl'culushoz fordúltam, ’s mondám лещ‘, ha б е 
az', а.’ ki Hadnagy volt az Insurrectiónál ’s P_appá 
lett? A’ Pap .elpirúlt ’s igennel felelt. Légyen &gt;nza-i 
bad kérdenem a; ига‘, mondám, katonának hogyjö 
het kedve Pappá lenni? -- szegény nagyot sòhajtott 
’s e1némú1¢..- А’ háború hemden-ew, а’ Diem, а’ 
Palatinus , (а’ kinek nevét az én szám csak elragad 
то“: örömmel szokta‘nevezni,) ’s а’ Hadnagy be 
szédnek eredeft , ’s igy végre a.’ két Prof. is. ---- A’ 
nagyobbik (Езда-Гей , szép gondolkozású ember, a’. 
másik még csak kezdö, ’s minekelötte gondolám, 
olly kedves circulusom támadt, Воду áldani kezdtem 
а’ napot, melly oda/vezetett. „Uram, manda ez , az 
embèrek’ legnagyobbikáról lévvén négy szem кат а’ 
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szó, máx' lnajd шеф!‘ а’ bosszúság és elkeseredés, 
под mindent úgy látialn szóllani mint a’ marhát, végre 
az Ipad hozzánk jô ; no mondám, végre végi‘e van egg 
ember, a’ kinek még helyén az esze, ’s felvidúltam. 
„Наций fogoln venni ezen szomszédságnak. '- A’ 
Batykó kitett magáért; három hìtebeli musicus ér 
вещей Ujhelybôl, ’s azok elkezdték venni a’ hegedût 
’s fújnia’ clnrinetet, mig az шт: megteritették, 
és énbelém is két findzsa. arábiai levet töltöttek, 
mellyel én és Sophie nem élünk. Csak nem fel hoz 
ták az ebédet, mikor láiom, hogy nyakra före bezár 
‚Ш: az udvar kapuját. ’S eggy 40 esztdös szakálat 
lan Batykó bedùgá а’ fejét az abiakon, ’s kiált, мы 
a’ гида. kinyìttassa mingyárt a’ kaput, kiilönben ö 
revercndájával tesz eggy bakfittyet az asztal Кби 
pére. Nagy lön а’ nevetés. Tudakoztam,ki az? ’s аж! 
mondák, hogy a’ legkedvesebb barátja a.’ Papnak , 
ежик-(621111616 ke dvü einher'. Én а’ bouffo 
nokat éppen úgy nem szenvedhetem mint Sophie nem 
a’ részeget. De'kéntelen ‘(Мат nevetni а’ rossziá 
tékhoz. Az ember belépett, megtette az Orosz re 
verentziát, ’s elfogta hìrtelen az egész placzot, fel 
aggatia a’ljeverendá‘t, ’s lármázott, paŕancsolgatott, 
mint az eszeveszett. Az aszialnál egynehány döfést 
teit а’ Latinusokon ’s rám vicsoriiotia titkon a’ 
szemét ’s fogát, lnintha. kérdeni akarta чета, ha 
me дама e nekiek? —А’ kétLafinus az allya/l 
döfést nem e'rzettè. Orosz inódra volt überladolva 
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'az asztal, három annyin is jól lakbat'ánk vala, ’s az 
étkek jól voltak főzve. AzOrosz Pap megföltötte to 
kajival poharamat, fs az én egészségem-ért itt azoda 
feljebb már festett aititiidben. Én viszonoztam, 's 
két pjllantat múlva a” Kirá1yért,~ a.’ Dietáért és ат’ . 
nak kedves Előlülőjéért ittam.~ A’ bouffon OrosL_Pap 
eW más Pa társával és maya. a' n'Mdo 0M Orosz аду P а a Dt! 
szent asztali éneket kezde elordítani. Nem mondha 

{от-М, melly igen édes behatást tett az reám. Az - 
éjjel juta. eszembe, hogy az ollyan, mint а’ Yorick 
érzékeny leveleiben а’ Gratíás'-táncza. Asztal után 
a’ bouffon elő vette Süsiet, ’s úgy megtánczoltvele 
mint eggy verbungos -, verte а’ csismája szárát, kiál 
tott a’táncznak, ’s пай-115111115, ha valaki tánczosné 
ját ki akarta kapni kezéből. Én reszkettem, hogy 
Sophie is rá. kerül a' sorra. A’ vendégek megsejtvén 
hogy anya, megkémélték: de a’ Gazda csak sovár 
gott, hogy bár csak neki`az a’ szerencséje lehetne ,' 
hogy a.’ „Na g y s á. g o s. Gr ó fn é v_al“ tánczolhafna. 
-Édes barátom; melly rendes dolog; micsoda- ren 
desek az emberek ideáji! Sophie Isten tudja mi volt 
az ő szemeikben-a' Gróf bűz mimi. Sopliienak vala 
ki Inegsugta migmondott a’ Gazda, ’s molfdta vala 
kinek, hogy adja őtet a? Gazda kezébe. Meglett az 
is. —- А’ táncz után, melly nem volt egymást sorban 
űző tánczolás , hanem csak felszesszenése a' jó kedv 
nek, a’ bouffon Sophiehoz vonakodott, hogy nézze 
meg a’ templomot. Az ugyan nem éppen a.’ legszebb: 
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de a.’ harang igen szép szavú, „m ajd meg vo 
nom én!&quot; ‘—- Sophie elijedt, hogy mi lesz, ha а’ ч 
nép feltoldûl'ä- Hadd toldúljom'ha akar;ha. 
oda toldúl, elóugrom 's mondok nekik 
v alami rövi d . . . . ságot?- Sophie , képzelheted , 
micsoda szemeket tett, ’s elökiáltván az idősbb Pro 
fessiort, Susiet a’ Hadnagy vezetésére hagyta. А’ 
fiatal Prof. is Sophie mellé akara menni, de Sophie, 
azt hívén hogy az ért tréfát, ezt mondá neki: Nem, 
nem! bleiben Sie nur : ich habe schon meinen Lieb 

haber. A’ ‘На Pap elpirúlt ’s elmaradt. Sophie nem 
tudta jóvá. tenni a’ hibát, én nem voltam ott, ’s nem 
tudom mint lett vége. A’ Templomban а’ szentekszent 
jéhez mentek. Én rettegtem, hogy Sophie v. Susie 
tiltott helyre találnak lépni, de a.’ jó Batykok azon va. 
ló örömökben, hogy nálok valánk , talán még azt is 
megengedték volna hogy etc. . .f - Késő estve gya 
loglánk haza, ’s alig tudtuk eltiltani a.’ Papot, hogy 
bé ne fogassal. lovait. А 

.Ez a’ napom nékem felejthetetlen napom lesz , 
és a’ két Piaristának barátjává tett, Szeretem gazdán 
kat is, sőt a’ bouffant is szeretem. Ez engem i rt ó zta 
tó tu dó s e mb e rnek tart, mert а’ Papokknőtelen 
ségéről beszéllvén ő , ’s elakadván‘a’ Colomannus 
és Calixtus vneveìkben , kik helyett szemtelen bátor 
sággal más neveket mondott volt, én érezhetetlen 
képpen akarám útba. igazítani, de ő azt csudálkozva 
érzettefés meg nem tudta fogni ,hogy ismét elakad 

A 
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ván а’ Gregor. VII. familiai nevében , én mondtam-ki 
itt is a’ mit ö ki nem tuda syllabizálni. Sorba járta 
а’ Papokat, de vigyázván, hogy azt én észre ne 
vegyem, 's azt sugdosta nekik, hogy én porten 
tum scientiarum vagyok, és több eszem van 
magamnak mint az egész vgyebelieknek. -- Nevetsz г 
-Én nem nevetek! - Barátom, nem ollyak va 
gyunk e mint ez az Orosz Pap , mikor mást csudá 
luuk? Bizonyosan. Minden tudásunk ringy rongy; és 
noha Wieland bizonyosan többet tud, mint ez az Orosz 
Papésaz őáltala úgy nevezett portentum scien 
tiarum is, még is alkalmasint Orosz Batykói for 
ma ember az, а’ ki magát Wíelandot is úgy nézi 
mint ez az ember nézett engemet. -- De élj szeren 
csésen. 

Recensio. Ez a.’ szép ének K. J. N. D. Ev. 
Pr. urnak nevét halhatatlanná fogná tenni, ha az a’ 
Múzsa, kinek szolgálatjaban áll, egyéb szép és sok 
munkájiért már régen meg nein tüzte volna az elvi 
ríthatatlan koszorút. Az ének ринита igen bölcsen 
van elrendelve , а’ gondolat elejétől fogva mind vé 
giglen hathatós és teljes erővel; az ideák újak, 
csillogok; a’ kifejezések igazak és kényesen vannak 
válogatva; a’ vers könnyü és kellemes folyamatú; 
mindenünnen soknemű tudomány , kivált mythologiai, 
’s а’ görög Classicusokkal való szoros ismeretség 
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tündöklik -, ’s rajta az életnek legjózauabb philosophiń 
já ömlött-el. lDe leginkább ш a’_ кладут nem tudó 
ubertást lehet csudálnì ‚‘ melly ищут, mellynek ér- _ 
меня elmelegedett, új meg új képekben ‘в gondo~- 
latokban adja elÓ._ A’ &gt;vers nem а’ SZBlnélyÍ magasi 
ища, nyavalyás alkalmatossági yersezeteinkńek 57:0 
kások-szerìnt, hanem a’ dolgot; a’ páros élet bol 
ûogsága'ìt festi, és а’ hol magasztal, ott neme’ hi 
deg bízelkedés, hanem a’ barátság’ forró szava szóll. 
A’ helyinem engedi , hogy az ének legszebb шарм 
jit ki lrjuk: legyen elg'eg csak a’ geniális berekesz 
tést emlitenünk: 

Melly пить! etc.- Válasszon vez’érnek. 
Szerencsgês gondolat vala az éneket németre îs~ 

lel'orditamìl és a.’ in. textussal szembe lenyomtatni, 
hogy а’ német Crìtìcusok, kik literaturánkat csak 
salakos mivekböl ösmerik (Lńssd Annal. der Liter. 
des neste‘l‘l'.v Kaiserthumes, ez idén a’martiusi csomó 
han) annak szerencsés elömenetéle felôl igazábban 
ìtélhessenek. A’ Recensens ohajtotta мм, hogy ezt 
Schiller, kìnek geniusa egész erejében megülte a.’ 
mi Poetánkat, ‘ezgn ének költése мы olvashatta ~ 
volna., ’s мышца , hogy az б példája közttünk mit 
шт. ‹ - ' 

A’ kép olly szép шапка, a' mîllyet Johntól, 
kit Németország úgy néz'mint elsô rendü müvészét 
a.’ maga nemébcn, ’s Kinìngernek ecsetjétôl várnì 
lehetett. А’ melmyire {павших lehet, ez elsó ma 
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gyarnak képe mellyet ó тете“. А’ bal мат eggy 
szép'en vetett po'sztózat fedi, hihetö,’ hogy а’ 
mente sok pikkelyei мы okozható monotonia keriil 
tessék-el. A’ felhtikben villám lobban-fel ’s elvész в‘ 
mélységben. A’ név és ez а’ Terentiusból velt mon 
Мн: piacere bonìs quam plurimis !- Junker Pozsonyi 
Hazánkfijának vésése. - 

ъ Ц 

Eddig van és ebbôl áll а’ Recensie. Uj levéire 
terjedvén’ez, те; tovzihb lehet veled szó1anom,&quot;s 
hasznomra fo‘rditom az iirességet. — _ 

Azt fogod tudni akarni, hogy Sophienak a.’ fe 
jében mennyi fény van? — 8 esztdös kur/iban ment 
a’ BécsiKlavstromba, ’s 16 korában jött vissza, ’s 
már ott bizonyos institutiók alatt oilyanokat mondott 
niinden Naseweis-ság nélkúl , hogy az apáczák nagy 
haraggal azzal rettentették :'die -heurathet zuletzt' 
einen Ketzer, undverdient nichts bessers. Ó dog 
miírol scha nein gondolkozik, mert -- „az nem [er 
az ember fejéhe“ -- reggel és estve, igen ritira ese 
‘еще! kiyévén , imádkozik; а’ Pápista Religiót szere 
ti, тег: az-néki Relìgiója , ahhoz szokoit,L ’snem 
lá'tja lniert ne kelljen ’s lehessen ад szei'etni; azok 
ugyan а’ kik ш hitték, hogy а’ Kalvinéya yezetem, 
naggon ~megesulatkoztak benne, ш ó tenui scha nem 
fogja. A’ Religìó neki Angelegenheit’des Herzens 
und ungewohnte Nahrung. Nein töri ‚щи hohnin ‚ 
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de ha szó esik valamiről, józanon mi; ’s mondd-meg, 
kelle МЫ)? Az imádságog könyve illy.czlm alatt 
jött ki: Gebethbnch in der Sprache des Herzens. 
Én szebbet, okosabb calculussal попа: nem isme 
rek. Irója arra calculált, hogy az emberek, imád 
kozván, elbandzsalodnak (sich zerstreuen), ’s rö 
vid punctumocskákból, paragrafocskákból rhapso 
disch állanak benne a’ könyörgések, hogy az el 
ezóródni kezdő eszmélet minden nyomon magához 
térhessen. Az érzés benne igaz «és tiszta , а’ kifeje 
zés nemes. Ha én már ágyban vagyok ’s _Sophienak 
kedve jó imádságát _fenn szóval mondani, hogy az ő 
e'rze'sei ne'laem is e'rzeÍ'reil/L legye/leli , а’ mint lrám , 
sokszor explosiokra lobbanok. Szebb könyörgéseket 
ne'mismerek, és azokra a’ kik az illy„ikönyvekben 
übel-menschlich bölcsek akarnak lenni, azt mondom, 
а’ mit Csokonai monda hypochondriabol ’sl „ww 

 

' Benedek-Mihályságból'ennek hosszú és si diis pla. 
cet bölcs Catechismusára: hogy .ö c u m ration e 
in sTan i t, mert positiva vallást&quot; pápista módra kell 
‘штат. -- Más megértene e ezt olvasván, nem 
tudom: de te meg fogsz. A’ Religio szent és tiszte 
leles dolog.&quot; De a’ вызвав: nem eltanulva, hanem 
keresve kell szerzeni. Mentsen-megrengeti: attól az 
Isten, hogy én Sophienak olly dolgokat verjek a’ 
fejébe , а’ mellyek nem az ő именитых. - 

Ezen lev'elemnek ödik lapján a’ bouffon papnak 
eggy kifejezésére V l r á g B e n e dek n e k eggy sza 
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va jut eszembe. Ketten valánk, ’s ‘a’ vgye dolgairól 
folyt а’ beszéd. „Barátoml“ úgy monda ez a’szép 
lelkü elsülly e dt nagy‘férñ :- „azok a’ .Íudlz'umo/a‘! 
-- А’ leghangosb kaczajra fakadtam ’s csaknem el 
döltem a’ széken. De ô elsülly'edéséböl fel nem éb 
redt és ай; vette észre hogy én nevetek! — Az illy 
Анекдот!‘ megérdemlik, hogy soha se felejtesse 
nek-el. - &quot; 

Bizony az én életemnek'nagy .szerencséje az, 
hogy engem Наука, Vîrág és Kis szeretett! mit ad 
nék értte, ha titeket barátìm a.’ gondviselés szomsze' 
domballozott ’s házi bolnlogságomnak tanújivá tett 
volna! Valamìkor verseidet, valamikor leveleîdet ol 
vasom, valamìkor rólad‘emlékezem, nagynak érzem 
magamat és szégyenlem под olly snkszor érdemet 
Ien &quot;док hozzád és ö мощам!’ Engedjen ваш; 
élni az ég, mig annyì érdemet tehetek , a' mennyi 
elég lesz arra, hogy a’ maradék engem a’ Ti bârát 
ságtolira méltónák самим; mig azt fogom érdemel 

‘hetni, под azt mondhassák _ökr méltó vala azon 
szentl koszorúban állani! Наука! soha. szlvem elfe 
lejteni nem Года. Melly munkńkat nyújtott volua ha 
eggyütt élne velünk ’s Kisnek ’s Virágnak példája, 
szeretete tüzelné! --- Èlj szerencsésen! és szercss! 

\'\ м‘, 
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XXXV. 

‘ (Еще hìbázìk). 

Mostan рейд; hadd szóllok шаг verseidról: -- 
Шея barátom , ha dicséŕlek, nem mondok sem 

~ mi újat. Tehát nem dicsérlek._ Del ki tiltja-meg én 
— nékem ш, hogy örömömet fesAsem г avagy csak ak 

kox‘ magasztàlom é verseidet, mikor 'l‘ehozzád -szól 
lok. Sok izben kaptam má’r eló Musarìonodot. A’ 
németet 1717 от, ismerem, ’s belöle nehéz emlé 
kezetem mellettis igen sokat шок könyv nélkül. 
Gyakorta. eszembe _jut a’ németnek valamelly szép 
passzázsa'. Elökapom a’ magyart ’s olvasom, ’s -- 
csudállak. Illyen az, a’hnrmadik könyvnek éppen vé 

А gében,a.’~hol az számláltatik-eló, hogy Phaniás melly 
új bölcsesúget tanúlt. Mesterì. kézzel dolgoztál гала: 
Azt fogjë vallanì az lrigység is. А’ Úvwy awurov elf' 
шагам, és ott eggy kis ‘дышат, sot Мёд Yagi 
üresség ‘вы homály esett: de igy is bizvást megáil 
hat. -- Х 

Schillernek verseit ha Mz explban birtam'volna. ` 
is, mind elfogták volna szedni az asszonyka barát 
néim. Sok csak а‘ Kampf és a’ Resignatìo miatt sze 
гей ötet. -- Az Истоки! tehát Schillerrel тамад 
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val öszve nem vethetlem volna, de szerencsére ve 
ieln van Pölitz, ’s ö azi a.’ Ilpkötetben kiirta. Ki 
mondhatatlanúl szép a’ Tiéd is. ‘Шпон egyéb hljok 
énekeidnek, hanem hogy azokat nem irtad а’ Ra' 
day neme’ben, melly magyarban òlly. nehéz, hogy _ 
alig vetemedhelik гей az einljer. Mär Wieland meg 
mondotta, hogy а“; lehet fatálisabb munka , mint 
németben reímolni, mertkevés rez'mja. van. Ugyan 
mit kell úgy mondani a’ magyar homoeoteleütonos 
versekröl, hanemha ex una eademque orationis par 
te&quot;ves~szük öket. De mit e'rhet az ollyan vere, а’ 
melly lelkemnek, teslemnek, nyelvemuèla, benzè 
demnefvagy ejteltem, veteüem, vilellem, nyc 
&quot;идет-121111611”. Воду tehát Te csak reiinolsz &quot;és 
nem scaůldálsz is, az valóban könnyen ele‘ngedhetó' 
véte‘k. Ki irhalna két kötct vel‘seket úgy mint а’ 
-hogy a.’ szereltz'm’ ¿des Лог/111 irva van? Egész éle 
(ей sem volt ,volna arra (Лёд, ha adllig élnél is (а 
1г111‚`11115 Mathusálem. -- Letévén tehát arról а’ 

`klv'n'ßsaígrril, a’ mellyet 111011 termi nem _lehet és nem 
kell , dalnidnak egyéb érdemeit fontolgatoin.v Az Шей 
lok 1‹1_&quot;а1111а1‹ merilve. Szépek mind magyarban, mind 
némëtben. Én verseidet most tisztázom ‘tnlajdon ke 
zemmel. Midôn kész leszek a’ niupkával, leküldöm 
hozzád az én kézirásoniat, hogy tekîntsd meg. Mind 
ki jegyzem а’ mit bennek változtatok és külön papi 
rosra fel lesznek (éve okai'm. Rajtagfog állani,hngy n 
а’ 1111 nem illìk а’ te saját gondblkcdásod 

14 
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hoz, izlésedhez,. módodhoz, на! mind re 
pudiáld; én pedig igérem,_hogy nem fogom'soha el* 
felejteni, KISnek melly tekintet competál. ‚ 

Az Ideálok’ elsö 4'. soraiban változás látszott 

kivántatni. Nézzd, mint projectálom azt. 
Ti hát elszállutok elölem, 

ltjonti képzelödések ? 
’S örökre Мент; vesztek tölem 

Szép bánat, édes nyögések? 
Az utolsó sorral még nem „док megelégedv'e. Нет 
azt teszi a.’ mit a’ Schilleré: de szeretném , hogy te 
el ne hadd az ó Schmerzen u. Freudenjeit. 

A’ НМ csak elszáilottak mellölem sorban 

az elvont bzók nem tetszettek nékem jóknak. A’ 
mellälem-nelA azért jobb az Идет, mert ш festi , 
hogy а’ képzelódés , mint valamelly L ép e (Schmet 
terling) ellïttem, és nem mellettemh lepdesett, én 
gyermeki örömmel szaladgáltam ulárma, ’s ö eggy 
szer eltünt. Das csa/a ist matt, u. mahlt ohngefähr 
die Idee, als hätte ich v or ausg е s ehe n, dass sie 
schwinden Würden. Ihr seyd also doch nur (05310 
ug y a. п) verschWunden.--If_}`úí _képzelödések inkább 
Phantasien dess Jüngling-s, mint der Jugend. Az 
Шали nekem jobbnak látszana. — Те lássd, édes 
barátom, ha ìgazságom van e, vag‘y megcsal a’ fél 
szegség (Einseitìgkeit) és az hogy magam kötöttem‘e’ 
szókhoz ezen ideákat, de más elött azok isméret 
ienek. ’ 



xxs JÃNosuoz. 163 

Мёд; azon darabjaidnál is ,.mellyeknekjbnd-ját 
másbòl vetteü, nem leńel (a’ mint под) Гепеппй hogy 
az Джима‘, mert .valóban nem fordz’ta's. Az е а’ 
Matthissonból Чей Hajo'sdal. Bizonyosan n'em az!v 
Midön én arra kértelek, под ird-meg, melly darab-° 
мы ki után forditottad, tudtam én ш а’ mit itt 
monllok: dea’ kérdést egyedül magamért tet 
tem. 

Sebes és rìtka irásom ismét eltöLtötte еда’ ра 
pìrosat is , рейд; még sok beszéini valóm volna. És 
igy abba hagyom ezt, —. Mit itélsz Kultsárnak Je 
lentése'felöl? Én gyönyörködvç nézem és igen so 
kat так. lvlálá légyen értte’ az Egeknek, lesz te 
hát езду ujságunk, Vmelly мы literafuránk’ produ 
ctumai a’ publicum elótt megismértetnek, à’ mun 
kák recenseáltatván, felverettetnek Iróinkálmossá 

_ gokból, ’s több flgyelemmel fogják irni múnkáikat 
etc. Himfynek verseit én fogom recenseálni. Az a’ 
ki а’ Zeitschriftben „они: fe1ö1ök,' ёреп hamisan 
látia., a’ mit csudálni alaart; ollyat is látott a’ ст 
dálást mege’rdemló' типы”, _a’ mi ofi e'ppen лет 
volt; -- az Annálisok’ Recensora так‘ igazábban fog 
ta , de még sem felelt meg várakozásomnak. Nékem 
is шагам spicilegiumom ! 

Barátom! A’ Németh’ 'halála engem készületle 
nül ért,y és nagyon meglepett: pedig panaszos leve 
lei után megtörténhetönek nézhettem. -- Boldog, 
а’ kinek ideje maradt_,imperare domui suae, és bo( 
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Иван, mellyeket niég a.’ legszemesebb is tehet és 
tesz, helyre hozni. Éljiink az idôvel. Legyen az f6 
gondunk, ногу nevünket tehessiik tiszteletessé a’ 
maradék elött-és az ailtall még azoknak szíveikben 
ís, а’ kik benniìnket nem láthattak, támasszuk-fel 
a’ virtus’ szeretetét. Mellyikünkre J6 már a’ s_or?ezt 
kérdem KIStôl en is, mint Klopstock, dölni, elhú‘ll 
ni шт az ô Szerettjeit. Wie’s Gott will! hará 
(от; mìnden дам, e’l, ’s volt; ez a' rendi a’termé 
szetnek. De eskülljünk, édes barátom, мы a’~ha.~ 
lál neln tépi-cl lánczunkat, és hogy ¿gyermekeink- 
egymást úgy fogják nézni mint сета-ах, ’s' az a’ 
ki Мин marad, atyja lesz az árvának. Bsküdjlìk ezt, 
édes baçátoml ’s ha engem kap ki a’ halál elébb mint 
téged, légy szemmel gyermékem eránt, ’s meg a.’ 
Pannon-fôldról ie ìntézgessd nevelését,’s lehelld be 
lé a’ Szépnek, -Jónak, Igaznak ’s a’ Hazának sze-v 
retetét; lehelld belé a’ (йодом-пак — tudod, a’ 
szó mit tesz, -- elhalhatatlan gyůlölésétl ÉIJ“ sze 
I‘èncsésen, édes barátoml Ha én szállok elébb а’ 
sirba, emlékezz-meg mire ke’rtelek. Ha Te szünsz 
те; elébb lennì. nálamnál, nem felejtem-el, mit 
lgértem. ’ ‘ örökös hlved‘ 

4 ‘ -Kazìnczy Ferencz. 
Némethnek képét verseid második kötete elìbe 

` akarom metszetnl. Reménylem, kedvesen veszed ezt 
a’ темам. 
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XXXVI. 

Széphalom, Májusnak 29d. 1807. i 
„A 

› Kedves b‘arátom! _ 

Tunnácska Tokajid holnap .indúl a’ Pestre lemenó 
ÚjhelyiKH-eskeaök мы. Az me zárficzeaglából meg 
fogod érhmi, hol kel] kerestetned. Bízzd jó ember 
re általvételét, és hagydfmeg neki, Воду meg te 
kiutse, ha a’pecsét feltörve nìncs e. A’ -legjobb izü 
bor, és e-supa olaj И; aróma: de még tüze meg nem 
jött. Vonassd-Ie'mingyárt üvegekre, pantoffelholz 
dugacsokkal dugdossd‘és мы be, ’s azután à’ nyi 
lását fél szurok ésJél colophonìum enyvbe тата 
hé,-hogy sem-gni levegů ne férhessen hozzá. ‘аду 
inkább-a’ bor’ mennyei szes'ze ki ne gözölöghèssen. 
Jó lesz pedig pinczédbe levinni ’s ott a’ homukba úgy 
tenni le, Воду а’ bészurkozntt nyílá'ssal l'éfgyen lefe 
lé ’s f'elfelé fenékkel. ‘ ' 

‘А’ pantoñifa dugacsokat elébb meleg, sót [0x1 
ro vizhè meg kell puhitani, és úgy kel] bekalapácsolg 
ni a’ palaczkokba. 

4 
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vHarmad nap elött kaptam eggy csomócska köny-v 
vet Peströl. Benne vala Schìllerńek шину kiadott 
két kötet versezete, benne а’ Baggesen Parthe 
náisa,' benne a’ Gr. Teleki Esdeklése etc. Schil 
ler nélkiil lévén eddig, (mert а’ kikölcsönözés eggy 
nehány expláromtól megfosztott) verseid mstumát 
kedvem jött fenn tartoztatni, hogy Schillerrel ösz 
vevethessem. -- A’ Parthenais annyira elfogoti, под 
csaknem neki nyújtám a’ Göthe Hermannja elött а’ 
koszorút, eligézve a’ költeme'ny Homérusisága 
által. De az eszmélet’ órájiban magamhoz tér‘tem. 
Érzettem annak homerusi affectatió nélkül való ti s z 
ta nagyságát, ’s reménylem jobban Шут, ha. 
majdáltalesem olvasásán, mert még eddig.csak a’ 
3. elsö éneken mentem keresztül. — Hát Telekinek 

Esdekléseiröl mit mondjak? -Lourdl lourd! lourd! 
--'Magam hajtogatám öszve a.’ könyv árkusait ’s 
holmi benne sz'embe ötlött. Láttam nevemetis. De 
az engem el nem szédlt. Miként eshetik-meg, hogy 
qui s’ avise d’écriŕe sur la langue et la. litérature 
hongraise, olly képzelhetetlem'il járatlan légyen Iz 
raelben. És ha érzi, hogy járatlan , hogy a.’ Vtüzes 
gutában nem таит-те; Mstumát ah‘hoz értök 
kel minekelötte kiadja? —- Ugyan örvendek, hogy 
az én Nagy Josef baráiunknak kérésére Везде“ 
munkámat el nem végezhetém. Újra öntöm ш, és 
ezeket az eretnekségeket, а’ mellyeket 'l‘elékì ter 
jeszt-el, refellálom а’ nélkül, hogy' (Не: vagy mást 
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akárkit- citáljak. Bár çsak а’ Те pályairásod jelenne 
meg valaha', hogy az ienne vezérlö bará'tox‘n ’s tant 
tóm. A’ :nunka nem olly könnyii a.’ millyennek elsö 
pillantattal 1átszik,_xnert nincs elkészitve az útja. 

Ismered a?. Hazai Tudósitások eránt való buz 

góságomat. Meg lévén gyözve, hdgy c’ periodìcus 
` munkák legajkalmatosabbak arm, hogy а.’ csak ta~ 

Y nitó vagy tanúió fejek köztt forgó .ideákat a’ tand 
latîanok közttis folyamatba hozhassák, én minden 
erömet az efféléknek áidozom. Most Boldogrétinek 
felelék a’ Debreczeni-nek nevezett o&quot; és 11 figúrák 
eránt, ’s megszakadás nélkül folytatom Orthographie» 
aphorismusaimat a’ cz és cs védelmére , melly min 
den bizonnyal igazabb és iobb mint а’ ts és- tz. 

Élj szerencsésen édes barátom! Vettcd e levez 
lemet, meilyben a’ Bányácskai Orosz Papnál töltött 
napomat festette? -- Мёд; sok mondani ’s sugni va 
ióm van, de nem múlasztom el a’ postátf- Ha Döb 
l'entei Gábor megiö, idvezld hazájában a’ megérke 
zöt, ’smondjad neki, hogy két nagy házaknái tettem 
elfogadása eránt jelcntést: az egyik még nem felelt; 
a’ lnásik igen , de úgy, hogy. kirmondta, hogy пе 
velöre nincs szüksége. Csókolom Lajosodot. Élj sze 
rencsésen. ‚ 

Epistoiád eránt Institóris nem ir, pedig mûr 
regen ott keil lenni az explároknak. Науки! ismét 
lnegcsala. 
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30~ Maji. --- line jö a’ Döbrentei сам:- eránt 
А várt Válasz. Add tudtárag kéŕlek, mìheiytt az aty 

jzihoz megérkezik: Его!‘ Gyulai Ferenczné (еды 
kor már enz/iufm málka'm) mnst 4dik Martz. от. 
özvegy , örömest lâtná, hav? esztendös fija nevelé 
sét által venni akarná. 'l‘anítlni fogja ezenkivůl-egg 
14. esztdôs iyánykáját, ki szép mint еды Angyal , 

„ és eggy мазка, а’ ki ~8 esztdůs. Eŕdélyben так. 
Kálvinista. Azt Миша tudni, hogy micsoda cpndi 

ч tiók alatt resoiválja magát hozzá. Döbrentei {вид 
frjon nekem mingyárt; levelét in шумы küldöm 
те; Gyulainénak. ‘ 

_' 30. Май. Postanan , ’s ismét ninos levél sem In 
stìtoristòl, sem Haykultól._ Epistolád eránt Tomka 
László Pesti Prókátorhoz il‘ók , hogy Sógorával Sze 
xn'ere -Paidial tekintesse-meg Institórist ’s irja-meg, 
ott vannak e már az Epistola expljaî, Haykuit pe 
dig Agens Sok ur мы szóllltatoin meg, ш biz 
ván гей, hngy panaszomat inditsa-el a’ Magistrafus 
мы. -- Az éjjcl i úráig plvasgattamTelekit. Тат 
ban sok jót mond, ha nem jól mondj'a is. De нечег 
hetem azt a’scepticìsmust, melly féiénkebben hiszen 
mint az academic-:wok ege'sz oskolu’ja. Csak olva‘ssd 
meg а’ i3. §t`. „изданий!!! akármelly nemů 
goud o l a t im at is sulla bizonyosoknakállitani nein 
mertemi“ Ultra quam' satis est virtutem petit ipsam. 
Ez над Bescheidenheit. Mindenütt а’ sok гимны 
Hát az а’ mindcn lapon elöforduló epithétum „e’ 
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mi szegény magyar nemzetünk.“ Azonban 
a’ szege'ny nemzet sok helytt ismét dz'csó' пешие; is. 
Én sem eggyiknek nem vallom és hiszem, sem а.’ 
másiknak. на: S. 37. ‘ходу’ tefszik néked ez: ezek 
kò'zze’ a’ nenn'i szók Àò'zze'; pag. 56. lin. 14.15. idem 
stb, _Pam 38. nem tudja hogy a’ таза, sze’na, bäh/t, 
свет ezekböl jönek roggemseno, buchen, свида 
A’ német metrumot söt még а’ magyaŕt sem та fü 
le etc. etc.&gt; Ezen jegyzések, apróságok, de tegnapi 
olvasásoln ат‘; csak az effélékre tettem ólmomlnal 
jegyet. Az 6 atyjának, Gróf Teleki Jósefnek, Евг 
ther testvérének halálára irt v'ersezetje vallyon mi 
свода, ha benne nem а’ könnyiì és valóban szép fo 
lyamatú versìficatiót tekintjük, hanem úgy nézzük 
mint aesthetikai compositiót г А’ lélek halhatatlansá‘- 
gáról beszéll benne, а’ Király és Jobbágy köztt valò 
relatìóról etc. — ’s ha a’ Lucanus költeménye nem 
egyéb, hanem Versiñzirte Zeitung,hát ez az admi 
rált Naenia mîcsoda? Nem tehetek róla, édes Ьа‚-_ 
rátom, de én azt hiszem és vallom , hogy a.’ Kis Já 
nos Epistolája K. Fhez az 6 öszvekelésére a’ Щиты 
sa a’ magyar éneknek. Ezzel a’ nevezettel szoktaln 
felóle minden elött шпаги, а’ ki méltó Воду elötte 
róla szólljak. Én а’ Те énekedet eddig nagy Шок 
ban tartottam. De а’ mint látom, szerte széljel ismé 
tetes az Országban. Mìklós öcsém azt beszélli,hogy 
„вы ш а’ Pesti Plébánus Schreyer &quot;те-те; 
nyomtatásban. Hogyan jutott hozzá Schreyer nem 

‘ 15 
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tudom. Ugyan nézzük meg, melly béhatást fog az 
Magyarjainkra tenni. 

Quod Phoebum decuit quem non decet? Hadd 
közöljem veled tehát két epigrammámat. Esküszöm , 
hogy ámbár még 1805ben írtam eggy álmatlanúl 161 
tött éjjel , sem senkinek el nem mondtam, sem pa 
pirosra nem írtam-Ie; mert a’ poetis quidlibet au 
dendi potestas és а’ desipere in loco nem arra való, 
hogy más általa megbántattassék; pedig a’ papiros 
fenn maradhat és kárt tehet. olvassd-el, nevess eg 
gyet rajta, ’s vess`d azonnal tüzbe. — А’ copertára 
(rom az eyigrammát. 

(Az nincsen meg többé. А’ kiadók). 
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XXXVII. 

Széphalom Juniusnak ödikán 1807. 

Lelkem jobb fele! 

Ma. Vevém szomorú leveledet Lydidnek elveszte 
felöl , ’s ennek hallasára felszakadoztak sebeim. Azt 
érzed Те most а’ mit én érzettem tawaly,- és -ha az 
én fájdalmom nagyobbnak látszhatott az által , hogy 
én úgy hagyattam mint a’ megszedett szölötö: a’ Te 
fájdalmod viszont abban nagyobb, hogy Те nem 
eggy szótalan csecsemöt vesztettél mint én', hanem 
eggy ollyan teremtést, a’ k°i Téged immár а’ leg 
szebb/reményekre éleszthetett. Osztán Téged ez az 
új csapás Sophiednak elvesztésére emlékeztete, ’s 
eggy- gyermekedet látván kiteritve, kettönek oda. 
létét érzéd. Ne szégyeld, Barátom, atyai bánatodat, 
az eggyike a’ természet’ legszentebb érzésinek. Az 
a’ nyavalyás philosophia, melly annak elfojtásán 
igyekszik, az Istenség eránt tartozó háladatosság 
nak megcsonkitását czelozza; de minthogy az a’ mi 
eszelösködésünk által meg nem bántathatik, nem 

15* 
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egyéb , hanem legfeljebb is eszelős/ződés, és ha em 
beribben akarunk róla ítélni, csak a&quot; magával nem 
bíró fájdalomnak fortélyoskodása, úgymint a' melly 
a” veszteség” becset tulajdon szemeinkben lejjebb 
szállítani vagy inkább szemeinket a” már vissza nem 
nyerhető kincs kínos szemlélésétől más tárgyra von 
ni akarná. Az igazi philosophia, azaz a71egszen 
tebb vallás, azt tanítja, hogy annak meg kellett len 
ni. Miért kellett meglenni, azt meg nem fogjuk. De 
az az isteni, az a’ szép hit, hogy eggy jó atya” lijai 
vagyunk ,-édes irt csepegtet sebünkbe, ’s fenntart, 
hogy bánatunkban el ne süllyedjünk. Oh шинам, 
Náthant illyenkor,ott a’ hol azt beszélli , hogy az ö 
hét gyermeke hogy lett oda eggy pillantatban, hogy 
‘Ищи köztt mint fetrengett, és az, a’ kit elménk 
meg ne'm foghat, de szívünk szerethet, mint ada 
néki pótolékot Rechábán. Hidd-el, édes barátom, 
hogy az illyen, ’s az ehhez hasonló darabok а’ Mes 
sziásban a’ legöldöklőbbkinok köztt is nagy vigasz 
talást adnak a’ szenvedő szívnek. Еду eggyezteti a’ 
Müvész a” legrettenetesebbet az édessel , ’s nem azt 
csinálja e а’ mit az Istenség Felkentjének cseleked 
ni illik? — Melly megtévedése az az újabb időknek, 
hogy ezek alBrodtwissenschaftokat tartják az igazi 
tudománynak, ’s a’ Poétát ’s Müvészt kaczagjak! 
Mellyike az azoknak a' tisztelt bölcseségeknek, а’ 
melly illy jóltévó erővel bírna? Schiller van lelkem 
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ею“: az Igazság nem ez élet’ osztályrésze: ennek 
bìrtoka a’ kedves (Шаман _ 

’S kinek van, Édesem, több jusa ezen vìgasz 
тайн! venni mint néked, ki mint Papja a.’ “тазик 
és Poétája az lstenségnek ezeket tanitásaiddal ’s 
verseìddel ’s életed’ példájával olly sokaknak nyúj 
tod? -- Szálljon ‚гей‘! ez а’ vigaszraló lélek, édes 
barátom, és töltsön-el mint Választottját egész ke 
gyelmével, ’s bánatodban adjon néked mennyei ih 
letéseket. 

Azonban Te nem csak vigasztalást, hanem pó 
tolékot is érdemlesz. Náthán Весы! kapott: kapj Те 
nem ìdegen Весы! , hanem eggyet Hitvesed’ kebelé 
böl, ’s az légyen lelki és testi erödnek teremtése, 
’s adja-meg néked ад az örömet, meilyet két test 
vére elvett, kettös mértékben. 

Az életnek nincs nagyobb kinja., vesztesége, 
mint az elszakadás. Ennek rettegése elmérgesiti 
örömeinket. Az én életemnek is vannak terhei: de 

а’ szeretetre legméltóbb teremtés’ karjai köztt, а’ 
kiben meg nem csaltaln‘inagamat,1nidön felóle Gr. 
Teleki Sáinuelnek azt irtam, hogy ö Seneca. nélki'íl 
is tudja hogy non secundum similìtudinem sed secun 
dum rationem keil élni,-ennek az asszonyi bolond 
ságok nélkül való teremtésnek karjai кат minden 
keseritéseket ’s‘onnan származó bajaimat eltůrném: 
de mikor a’ Damoclesi tör felé vetem szememet, 
meily fejem felett csügg, 's мы! rettegtet, под 
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őtet és azt a' mit szíve alatt hord most, elveszthe 
tem --- akkor oda vagyok! — 

Hogy el ne felejtsem, itt mondom-e]; Borod 
eddig Pesten van. Gebhard Specereyhaendlernél ke 
restessd és, ve'tessd által azon pecsétes Anweisun 
gom mellett, mellyet néked e’ napokban küldöttem. 
Csak arra kérlek, hogy emberséges emb er 
re blzzd az általvételt, Ezer példák vannak, hogy 
aÍbort kiitták 's vízzel keverték-fel. A’ tavalyi bo 
rok igen jók és igen olajosok. Az ég’ harmatján ki 
vűl nincs benne eggy cseppnyi víz is. Azt е’п kiü 
döttem K í snek. ` y ‚ ` 

Institóris ma külde postán hozzám eggy explt 
Epistoládbol. Már tehát valaha ennyivsok flrkálás 
után elértem azt, hogy a’ kép alatt_„láthatám afmet 
szett írást, ’s nyomtatásban а’ német textust! Be 
másként esetteki minden а’ mint vártam. A’ gaz 
nyomtató nem a' magyar textus lsoädikbeli nyom 
tatásához nyomtatta a' német fordítás lapjait a’mìnt 
azt hagytam és igen bőv és világos magyarázat mel 
lett rendeltem, hanem újra nyomtatta a’ magyar ori 
ginalt ’s melléje a’ német fordítást. Ám légyen, úgy 
csak 20 fntot vont volna rajtam ok nélkül. De a’ 
rossz ember most olly rossz papirost vett hozza , a.’ 
mi mindent elmocskol. Ha tudtam volna, más be 
tükkel hagytam volna nyomtatni, mert ez nagyon el 
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kopott. Hát a’ réz nyomtatója! A’ Johnnak fizetett 
180.frn felül a’ papirose'rt, lenyomásért és a7 Junker 
betüiért minteggy 97 ít fizettem. Ha nem válasz 
tottam volna Junkert és aflegjobb Réznyomtatót, fe 
lényibe sem került volna ’s az а’ nyomtatvány melly 
a.’ ma kapott explban áll, olly rossz ,hogy azt a'Bu 
daiak sem nyomtatták volna tisztátlanabban. ’s úgy 
tetszik, hogy úgy bánának a’ rézzel is, hogy az töb 
bé hasznavehetetlenné lett, szerencsémre 34nyom 
tatványom van még avant la lettre. --- Valamit oly 
lyat akartam nyújtani, a’ mit Hazánk még nem lai,~ 
tott, három annyit fizettem mint illett, ’s lme oda 
minden! - _ 

Az elmúlt postával Sok Agens Urat arra kér 
tem, hogy Haykult adja-hé a’ Bécsi Magistratusnál 
két esztdő olta űzött istentelen csalogatasiért. Nem 
dolgozik, ’s eggy holnapról másra vonogat. 

A’ Gebetbuch in der Sprache des HerzensPrá 
gában jött-ki 1803. bei Haase und Widtmann, neue 
viel vermehrte Auflage. lrj Bécsbe, bizonyosan 
megkapod. Haase eggyike а’ hires bécsi tolvajoknak 
(Nachdrucker) 's az illyen mindenütt árultatja por 
tékájit. Hidd el, örülni fogsz vásárlásodnak. Szebb 
imádságos könyvet, és okosabbat — rövid §okból 
áll, arra calculálván, hogy az elandalodott elme 
minden nyomon magához térhessen ---- nem ismerek. 
Ajánlom schwaldoplert is. +- Én most Parthenaist 
olvasom. Az egészen Homérus, legalább a'Mam'er 
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han. Német szókkal ir görögül, ’s képzeled, me'lly 
öröm az nekem. -- Most kaptam-meg Ratschkynak 
újabb verseit is ’s elborzadtam. Igy jár az a’ kinek 
szivéhez romlás fér. Melly emßer volt az valaha 
Most is az ö a’ ki volttde 'ajaki profanálva. vannak, 
's az Isten eltolta. magától. Eggy levelemben képét 
fogom festeni. — Orülök hogy a’ Bányácskai Orosz 
Pap ebédje interesszált. Az igen szép napom volt 
reggel olta estiglen. Man musz die Poesie des Le 
bens sich eigen màchen , ’s életünk legyen ének, ’s 
mingyárt boldogok vagyunk. Szegény Öreg minap 
itt ebédele a’ feleségem Kálvinistává lett Onkeljével 
Gróf Török Jóseffel. Rendes volt hallanom mint 

kaptak öszve de Primatu S. Petri. Sophie gonoszúl 
kaczagott engem titkon, hogy én mìcsoda. ábrázato 
kat metszettem a’ két ellenkezô telett.- Élj szeren 
csésen és szeress. — 
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xxx'vm. 

széphalmà, m1. 19d. 1801. 

Nagy Férñ, igen ked'ves barátom! 

Tegnap vala szerencsém venni Júniusnak 28dìkán 
irt leveledet. Eggyütt érkezett az Vhozzám a.’ Bécsì 
Annalìsok Juliusi darzslbjával,V mellyben a’ Rumy ál 
tal leforditott Aufsatzom a' magyar versiñcatiónak 
négy nemei felöl elófordúl. Abban én Штаты és 
Kisröl шею; szivvel tettem emlékezetet , ’s örven 
dettem, под а’ mit Grúber vétkesen mondott Virág 
felöl , helyl'e hozhattam. (Grúber azt irta a’ Hymnus 
an Pallas Athene jegyzésoiben, Воду Virágv csak 
{дуг/38251: uto’l e'rm' и’ Batsányz&quot; repůle'se’t- én 
pedig itt и‘: mondom felöle, Воду Virág az Erdö 
sì nemů versificatió’ Nagyjai каши úgy ragyog, 
mint elsö rendü csillagzat,1nég pedig Мг‘: 
ne’lkú'l.) Elképzelheted tehált,A kedves bara'tom, под 
a’ tegnapi nap a’ Те leveled ’s ezen szakasz Anná 
lis által , az az annak érzésében hogy két nagy em»- 
ber’ tiszteletében magamat megdicsöithettem, nékem 
melly nap'ot сыпи. Nékem abban áll minden'ambi 
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tióm, a’ mit Junker vésett képem м: piacere bo 
m'l! ’s minden szép ‘ей’ elkövetésében az ад ak 
kor, midön lelkem csüggedni kezd, д] eröt. Ezen 
leveiemnek ‘Юге felé meglátod, под javallásodra 
e’ napokban érdemes тек. Szerettem volna ha. lát 
hattál ’s`hallhattál volna. 

Csereinek másképpen ne irj , kérlek, hanem a’ 
második személyben. Ne disputáljuk senkìnek azt a.’ 
fényt, mellyet nékik a’ vak sors adott: de légyen 
мы tóiünk az az alacsonyság, hogy mind a.’ mel 
lett feléjek bátortalan iépéssel közelitsiink. Érezzük 
mind а’ magunk nemességét mind az övéket. Az a’ bá 
tortalvan közelités csak‘azokat a.’ tökkolopokat illeti, 
a’ kiknek` шагу okok van a’ születés’ fényessége ‘мы 
erszények’ gazdagsága. miatt tartani jobbaknak ma. 
gokat nálunknál, kiknek nem az a’ fény, hanem 
еды jobb то“. En ha vaiamiben e’ viiágon, eb 
ben igen taktfest vagyok; nein imádok Isteneket, de 
sansculott sem vagyok. Cserei tudja, hogy ö eggy 
lineában áll a’ Magnásokkal ’s test‘vére Wesselé 
nyinek: де nem áillitja- ragadománynak hogy Kisnek 
baritja. F_ájna века bizatlanságod , és ámbár a’ Te' 
zés csak levelek’ stylusa, ô tégedet még is csupa 
Excellenzek köztt is igy fogna. szóliitani,igy Нуди 

&gt;na Tôled‘szollitatni; Ö nem Weimári Herczeg, ha. 
nem csak еды gazdag Magyar Nemes. Nein érze 
né e tehát ö azt a.’ szépet, a’ mellyet a’ Weimái'i 
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Herczeg érzett , midón n’ még azelött kevéssel csala 
dz'a'kocska Göthét a’ benne lakó Isten miatt duzzol 

ta? --- Olly sok eset van, édes barátom, а.’ hol még 
а’ legjobbak is kéntelenek а’ világ’ esztelenségeit 
m i t ma ch olni : melly öröm , midön valamelly elég 
séges ok adja. elô magát bravirozni ezeket az eszte 
lenségeket! n 
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XXXIX. 

Széphalom, Júl; 19d. 1807. l 

Azt, a' mi itt következik, csak az érti-meg ’s csak 
az mentheti-ki; а’ ki B....t ismeri; noha azt lehetne 
kérdenie, hogy B. miképpen nyerhette-meg tehát a’ 
Gabriëls.’ szerelmét; ’s mint tudta magát Bécsi ba 
rátjainak circulusaikban megszenvedtetni. Megval 
lom, hogy ez megmagyarázhatatlan titok előttem. 
Báróczytól tudom, hogy Somsich neki, midőn, ki 
szabadúlván, Bécsbe vette magát, szállást, asztalt, 
pénzt adott, de nem sok; idő múlva 111.... em be rnek 
szidogatta mind szembe, mind úton 's útfélen._.Grú 
ber eggy Hymnust lra an Pallas Athene; ’s a’ mel 
léje ragasztott Jegyzésekben azt mondja B. felől, 
hogy Magyar Országnak fenntebb repűletű Poe 
‚(На nincsen; (csak hogy azt a'fenn-repűleíct egye 
dűl az ismeri, a’ ki azokat az isteni ódákat magá 
nak B.nak szájából de c lama’ It at nz' hallotta , 
mert hiszen ki, még eddig ugyan, nem jöttek) és 
hogy Virág Benedek csak z'gye/aszz‘k B...t utál-érni. 
-- Somsics eggy deák ódát írt: Ad arma, cz'ves, 
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mobile faz-Hum s_anguenvz'roruqz , stb ’s B. elég 
szemtelenséggel bírt ezt az ódát úgy mutatni-be, 
mini;J mag'a munkáját, mellyre Somsics, a’ ki neki 
még akkor barátja volt, könnyen гей állott, hogy 
B. szerencséjét tehesse. Tette is, mert Bthecarius 
Johann v. Müller, а’ nagy Historicus, az &quot;ódát nem 
győzte csudálni, megküldötte Wielandnak, ’s B.nak 
holnaponként tizenöt ft ajándékpénzt rendel-t. B. jó] 
tette volna, ha elhallgatott volna ezután, de viszke 
tegsége elragadta, &quot;s arra“ vitte, hogy Woltmann 
hoz Müller felől eggy elegiát írjon , és eggy másat 
Man tua nevezet'alatt. A’ Bécsìek meg nem tud 
ták fogni, hogy az Ad arma cives! írója hogyan le 
het illy hasonlatlan magához. Eddig talán elnémitot 
ta a’ deák lantot. 

Azután а’ német lantot kezdette pengetniJ803 
ban Debreczenben vala, ’s a’ Herder’ Adrasteájából 
eggy hosszú ОМ! mutata Csokonainak, ’s azt mon 
dotta neki, hogy azt ő költötte; ’s tudni kívánta a’ 
Cs.... ítéletét az óda felől. Cs. azt felelte, hogy 48 
stróphájú óda nem bírhat egyenlő tűzz'el; ’s B... ne 
hezen vette a’ megjegyzést, 's kevélyen-pittyedt 
ajakkal azt felelte neki, hogy az Herdernek ’s a’ 
Bécsieknck tetszett. Ha a’ deák ódát Somsics írta, 
ezt talán Gabriela sugallotta a” barátjának. Er're czé 
loz az itt következő két Epigramma, mellyet a” mai 
napig, noha secundum premitur in annum , Kis Já 
noson kìvül senki nem olvasott. Ide írom még is; 
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’s kérem azt, a’ ki taláncsak halálom után olvassa, 
hogy gondolja-meg, hogy poetice sok szabad , а’ mi 
nem moraliter; és hogy én itt csak azt cselekedtemi 
a.’ mit Schüler cselekedett kevéssel ezelőtt a’ német 

földön; 

N° l. 

In nuptias Joannie B. et Gabrielae Baumberg stb. 

Tiz a.’ Mùzsa-„Kílencz l“- De ne hát! Gabrièle, is 
ihlet, 

’S Bécs fülel а’ jövevény Pindarns’ énekire, 
’S nézzd, Adrastea száll az egen, ’s harsogja B...nyit! 

Grúber Uram, már most értelek én is: örülj. 

N&quot; 2.&gt; 
Phoebusa Somsics volt eddig , de megúnta segédét. 

’S mit vona. rá ragyogó Istene 3 — Vastag homályt! 
Most eggy vénhedt Szüz leve sugdallója stb. 
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XL. 

Széphalom , JuI. 22d. 1807. 

Édes barátom ! 

Опу шпаёкщ lévén, hogy verseidnek csomóját 
az Angustusi vásárra Pestre szálltthassam, utolsó 
leveled’ vétele elta., mindég azokat olvasgatom, ’s 
holmi jegyzéseket кодам melléjek. `Szel‘etném ha. 
ezen шапка щи látatlanúl штаты. 'l‘öbb á’ te ér 
demed mint hogy nékem hizelkednem kellessék, 
’s szentebb a’ mi barátságunk mint hogy azt lehes 
sen: de az én örömöm ollyan, hogy azt, а’ ki nem 
ismér, hizelkedésnek vehetné. Órvendj , édes hará. 
(от! На e'u olvasom öl‘ömmel, -- én , néked ba 
rátod — nem fogja. е minden olvasód tisztelettel 
forgatni, ’s nem némńl e meg irigyed? Мех‘: aztvá 
rom szìvedtöl, под azt felölem feltedd, [ходу én a.’ 
te hibáidat gonoszabb szemmel lesem-ki, mint leg 
gonoszabb ellenséged Года. Kaczagtam темы-й 
godo”, midön tegnap éppen a’ Gyöngyösihez irt ver 
setvettemismét elö. Könnyebben ugyan maga Gyön 
gyösi sem szedte homoeoteleutonjait — ah, hogy 
nekünk magyaroknak ez а’ szavunk sincs ! -- mint 
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Te. De lesznek még is, а’ mik ráspolyt klvánnak 
quas aut incuria fudìt, aut humana. parum cavit na 
tura! -- Illyenek по}; а’ rimáid, mellyek megegy 
денек ugyan a’ beh'ikben, de nem а’ hangban; 
pedig Voltaire szerint nem a’ диет kedve’ärt kell ri 
máznì,ìhauem a’fïil kedvéért. Nem jó tehát szůzek 
(-v) és Шаг/Ъ (uw), [идти/д (Ч—) útzmk (- -), 

щиты tettem ezen snrodban is: De miképp 
[А] szivek mik о r e z erek et (www) : az utolsó 
hemistichiumban hat rövìd syllaba! Ez a’ numerust 
elrútltja. A’ midön pro mz'kor leggy hosszú syllabát 
vetvén hozzá, jóvá tette а’ sort. 

Ezzel nyargalni Кем! ‚ 
Feljebb alább lót-fut! 

Sokszor a’ Szamárlloz 

Kerengve Невы jut , 
Gunyolja, megint fut 

Gyorsabban a’ nyilnál etc 

ты,‘ 

Három izben van a’ sor vagy hemist. végén Ut vég 
zés. --- Megváltoztattam. Olvassd: Gúnyolja., fut 
megint etc. -- Ha nem ìobb e? 

De az én fülemet leginkább botránko‘ztatja-meg 
e’ részben, millón ue'gy, sokszor éppen 6 sox‘ban 
eggy hangra megyen-kì a’ ‘ё; szó. Igy а’ Falun' 
‚ю!‘ т levélben: 
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&quot;*4' 

elméssége ’S а’ Szamár és Agárban : 
érzékenysége , biztában ‚ 
tele, útjában ‚ 
éjjeie ‚ dolgàban ‚ 
mese ‚ ‚ szaporábban. °) 
kedvese, 

’) Dolgáöan és szaporábban sem a’ шестым) rí 
ma :de csakugyun ezerszer szenvedhetöbb mint 

иди]: —— U J 

és ‘tûzek v v 

Ezen ногой : Vallyon mellyìk дам már közttök 

szaporábban г igy változott-el : Közzülök mellyik их‘ 
vallyon szaporábban? Mert én azt tartom, hogy hi» 
bás szóllás kò'zltò'ls mellyik járt szap... és hogy 
oda. kò'zzůlò'la kell. 

Шах olly моют 4is, mellyeket nem szenvedhe 
tek: flnom elme (az az mz’velt) -Ínóta az az dal. 

Efféle jegyzéskék azok, a’ mellyeket tölem 
тьмы, és még az, [под Zéliádon ’s Meséìúen 
nagyon megtetszik а.’ siete’s: vellenben Musáriono 
don, 'Telekì Domonkosodon, Gyöngyösiden etc. а’ 
legclassicusabb szorgalom. 

ногшъы forditott két safyrád is катает 
tatlanúl szé'p. Rajta van az Originál elegentiája. -- 
Nem állhatom-meg hogy kérjelek , forditanád-le még 
melléjek а’ : Quinque dies tibi pollicitus-t stb és ezt: 
Villìce silvarum. Mind a’ kettö megérdemli, мы 
Te szóllaltassd-meg magyarúl. 

Csomóddal eggyütt critica jegyzëseimet is meg 
kapod; csak hogy verseidnek eggy részét eggy igen 

i6 
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derék Kísassznak ajándékozván, Copiámat az Ori 
ginállal öszve nem устает, ’s nem tudom mi ben 
ne a’ változtatás. — 

Ugyan, édes barátom, nem volna e kedved, 
a’ Zélia mellé még eggy Heroidot шт Fordttanád 
le még а’ Colardeau немцы! Az Daykának talán 
minden munkáji köztt a.’ legselejtesebb. На Heloizt, 
Abelárdot, Виннипег emlegetsz, nem nyered-meg 
soha a.’ Censúra eugedelmét штат. Én-a’Cen 

‚этапа!‘ beküldött Mstumomban, Heloizt Cleliának, 
Abeìllárt Gallusnak neveztem el,’s az Apáczából eggy 
Rómaì Veszta-Papnéját csináltam. Az'Antìk izlés ellen 
van ugyan Cléliát Жду epedö sentìmentalìssággal 5261 
laltatni-meg: de ш minden eszes olvasó meg fogná 
érteni, a’ nem-eszes рейд; nem tudja, hogy az el 
lenkezik az Antik izléssel. Te, а’ ki Musáriont olly 
szépen forditád, mit fognál а’ Colardeau Heloizával 
cselekedni г és melly bec-set adna az ne'melly olva 
só elött verseid gyl'ijteményének г Kérlek , tudösits, 
várhatom e ezt töled. Azért verseid’ csomóját Au 
gustusban megkapod. 

Ma. hozá-ki cselédem az Ujhelyi postáról' a’ Ha 
пай 'l‘udósitásoknak azt a’ darabját, mellyben [(0320 
rút nyert irásodnak megjelenése hirdettetik.-Azon- 
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nal Мат Pestre, hogy шашек. Nem lesz nyugtom, 
mig meg nem kapom. 

Науки! még is kinoz. Нет is szóllok róla,mert ` 
epém kìfakad. --- 

Mig _én e’ napokban majd а’ Bécsì Annálisok 
kal, majd а’ te verseiddel, majd а’ Sartóri Natur 
Wunderjeivel foglalatoskodtam, iró asztalkámnak, 
mellyet a.’ melegség miatt bevont zöld-kárpitom ниш 
éppen az ablakomba vontalp, a.’ tulsó részén Soŕhie 
majd каши és varrt, majd olvasott. Mad. de Gen 
“знак Adel/md und T/zeodor nevíí munkáját olvas 
gatta, eggy olly könyvet, mellyet még leánykorá- &gt; 
ban kaputt-meg, ’s most nem tudom hanyadìkszor 
olvassa. --- Édes barátom! Nötelen koromban eggy 
nem éppen szerencsés hymem'í Correspondehsem né 
kem ш а.’ tanácsot ваш, hogy шт; dolgozzam, 
mig feleségem nem Iesz, тег‘; azután mìnden pillan 
tásban meg leszek háboritva. Hogy én annyìra nem 
élek nem nenl-éppen szerencsés hymenben, hogy 
inkább az ellenkezövel lehet Isten és ИМ; elött di 

Vcsekednem , ад Те nékem könnyen hiszed: de va 
lóban ezen Correspondensemnek igaza. volt. Nekem 
nagy szerencsétlenségem, hogy ott, а’ hol канаты&quot; 
mozognak, dolgozni nem шок. Nevetnél, mint já 
rok, &quot;щит ez az angyalì lefkü teremtés, nem gon 
dolván vele, akár i6 alkalmas 'pìllantásban akár нет, 
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mint kezdi-el olvasni a’ mi lelkét nagyobban megil 
lette, vagy mihelytt ablakom alatt gyöngy tyúkja, 
чад/561‘ csirkéjinek egész nagy serege csak eggy 
hangot Ы is, hogy szökik-dfel, ’s mint hint nekik 
n10rzsalék0t,’s székemet mint mozdítja-ki, mert azok 
az ő gyermekei. Illyenkor sokszor ráln száll a’ 
gonosz lélek, ’s ki akarok fakadni: de ha a’ Goliath 
leterltője' hárfája Sault megnyugtathatta: mit gon 
dolsz , mit tehet az én életem Angyalának csak eggy 
tekintete is? Duzzadtságom mosolygássá vál, ’s si 
rok örömömben ’s áldom az Istent, kinek minden 
hatósága az asszonyi lélek’ szépségét tudta alkot 
ni. Das ist Wahr, ich habe einen Mann erhalten, 
der den ganzen Tag -liest oder schreibt und bey dem 
man das Reden vergessen könnte. —- Most midőn 
ezt írom , kimegy ezzel a’ szókkal: Bis ich wieder 
komm, ist _dir zu schreiben erlaubt: aber dann bitte 
ich, dass mir `die Schreiberey aufhört. _. Tegnap 
estve midőn már külön ágyába lefeküdt, és még 
mindég aTaedagogicus Adelhaid und Theodor felól 
folyna. а’ szó, Telemacä felől tudakozódott, melly 
ott magasztaltatik. Ő Telemachot nem olvasta soha. 
Elmondtam neki a’könyv érdemét, mellyet én ugyan 
mindenkor nagyon ismertem. Sophie nem az a.’ te 
remtés, a’ ki mindég könyvben й! ’s könyvből pa 
radíroz: de a.’ nevelésröl irt munkákat igen szereti, 
’s fedd, hogy ezt vele &gt;@ggz/últ nem olvasam. Meg 

‚ ígértem neki, mihelytt időt nyerek; - Sokszor azt 
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mondom, а’ mit Odoardo Galotti mond: a’ természet 
az asszonyt akarta relnekjévé cslnálni. Ók bennün 
Вес megszégyenltenek. 0h az az ö Наш! aság ok ! 
az az ö természeti jóvoltok! Áldjuk az шт, 
édes barátom, а’ kiknek illy életet-boldogltó asszo 
nyok jutottak. — Szerencsynének éppen most veszem 
levelét. Rendes! eggy szó sincs Döbrenteiröl. Fé 
lek, hogy megcsalatik reményében ha. arra Мг, hogy 
dolga. valaha eldöljön. Erdély, a’ hol Gyulainé la 
kik, messze van , ’s a’ posták késón Итак. — 
Ölellek a’ затея usztele: ’s legszentebb barátság 
érzései köztt. - 

örökös hived 

Kazinczy Ferencz. 

Elfelejtém а’ nagyját: :ai2 vera enjambe'a, midôn 
а’ sornak végsö szaván el nincs végezve az értelem, 
hanem а’ kövcikezö sorba megyen мы, ’s дыш 
ta ott az elsö szó után leljük а’ commát, fatalis d0 
log. Sok helytt allìvi atrum transverse calalno si 
gnam. 
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XLI. 

`las JÁNos BARATJÁNAK K. г. 

Édes barátnm ! 

Holnap után _reggel indúlok Ér-Semlyénbe- az 
Anyámhoz, vígasztalni nz Öcsémnek, Davìdovics 
Rtjebeli Oberster Kazinczy Lászlónak, Júl. tti-dì 
kén történt halálán Штат szomorúságát. 7151152 
talni és - örvendeni rajta! Ürvendeni , mert а’ rák 
belé esvén craniumába., gyógyithatatlanná tette nya. 

.valyáját. Bécsben feküdt eszt. она. — Ott lévén , bé 
futok a’ Debr. vásárra, ’s verseidnek csomòját által 
adom Kisnek ‘аду Institórisnak, de a’ lepecsételt 
boritékra még еду mást vonván, Kulcsárnak adres 
szálom, hogy ez а’ két капут“ fel ne bontsa 
vagy kezek köztt el ne vesszen. _Boi-odat vetted e 
Gebhárdtól? ’s millyennek lelted г Cserei a' magáét 
vetteI még рейд; fel nem bontott pecsét Май. Bár 
a’ tìéd is úgy ‘ММ: Volna. el hozzád. --- Ezen le 
velet küldd, kérlek, Döbrenteinek kezébe. Nem tud 
(ат, hová так magának. — Hät a' te sebed’ tüze 
enyhül e? Én ezen holnapban {одет а’ szegény lyá-I 
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»nyom eltíintének elsô esztdei ünnepét pompa nélkül, 
lármwnélkül ülni. A’ kesergés bizon_y nem affe 
ctatio! ‘ 

0h ha neked eggy tegnap vett levelet mutat 
hatnék! Eggy öreg ember,megirom a’nevét ha majd 
ш irod, hogy ezen levelemet vetted -nékem eggy 
nagy ракет külde Májusban ’s az csak tegnap érke 
ze hozzám. Felbontom, ’s sok holmi köztt négy in 
folio illuminált rézre akadok, a’ Её! BISÖ két Bécsi 
impestált femme ŕublique feje eléve a’ fene мы, 
a’ 3dik eggy Iene ette mentulax,v a’4dik hasonló cun 
nus. Orvosi ’s morális czélbòl adta-ki a’ Надо: ez 

pedig nevetkó'ze': tárgyának tette. Nem mondhatom 
‚Щ, melly undorodás fogott-el. Iszonyodot't а’ szemem: 
de még inkább morális érzésem. ’S ha- tudnátl, ki 
küldötte ezt! -- Вт‘ csak az Isten azt az örömet 
engedné nekem, hogy láthatnálak, hadd beszéllnék 
neked holmìt a’ mit csudálkozva ’s örömxiiel hallhat 
nál. Élj szerencse'sen. Széphalom, d. 3. Aug. 1807. 
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XLII. 

Széphalom. Aug. 24d. 1807. 

Kedves barátom ! 

Verseidnek első Kötetét a’ Debreczeni vásárban 
Kis Istvánnak eggy Kultsár István Úrhoz adresszált 
levelemben általadtam. A’ külső boritékom nem áll 
a’ Te neved, és így Kis István nem tudhatja, hogy 
abban néked viszen valamit. Ezen fortéllyal azért 
éltem, mert ismerem az embert. Valaki éppen az én 
jelenlétemben tett kérdést nála Révainak hátra ha 

gyott munkáji eránt, 's annak azt felelte, hogy azok 
talán soha sem látnak napfényt, mert а’ Ms. nem 
könyvárosnak, hanem — — és -- - nak jutott ke 
zek közzé, ’s minthogy mindenike nyereked/¿í akar, 
talán örökre elhalad a’ kiadás. Nem szóllottam sem 
mit. -- Hogy esett az, édes barátom, hogy Hiero - 
a.’ Te Flo'rád’ harmadik darabját teszi? akaratod 
dal e? vagy Kis Istvánnak kalmári speculatiójából? 
Megvettem a' könyvet, de minekelőtte elolvastam, 
sőt csak meg is tekintettem volna, elajándékozám. 
Ugyan ezt tevém a.’ Himfy Regéivel, de ezeket elébb 
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megolvasam. Nincs benne semmi Composz'tz'o. &quot;Úgy 
tetszik, hogy a” sok nyomorúlt Rittergeschichte-ket 
lopdosta-meg, ’s eggyből is másból is kiszedvén 
holmit, а’ sok rosszakból eggy új rosszat. gyártott 
minden mesterség nélkűl. Velut aegrí somnia! ’S 
millyen benne maga а’ vers is! Eggy metrum az 
egész könyvben, holott minden darab mást ’s meg 
mást kívánt а holott már а’ dedicatiókat is más 
versnemben ('s másban a’ költeményben előforduló 
énekeket is) kellett volna írni! Én'az egész mun 
kában nem leltem többet eggy strófämál, a’ mellyet 
kedvem volt volna újra elolvasni,.az bal kéz felől áll. 
alól, а’ könyv, közepe’ táján, 's'az az értelme шагу 
az életben nincs kedvesebb szak, mint a’ midőn ál 
maink teljesedésre kezdenek érni. lA’ dictió nem ca 
мадам, a’ grammatica öszve meg öszve ‘ЧП-13811118 
gázolva, ’s már ez nem csak Kisfaludyra vet foltot, 
hanem Takácsra is. Valoban Takács, a’ ki maga is 
Poéta, jó szolgálatot tett volna а’ mi Hímfynknek, 
ha ezt ай egész könyvet, míg még kézírásban volt, 
tüzbe vetette volna. Annál bátrabban mondom-ki 

előtted ítéletemet, mert annak a’ Poéta'nak is az az 
értelme felőle, а’ kit én úgyis mint Írót, úgy isl mint 
Embert olly formán szeretek mint Tégedet. - Kér 
lek, engedd tudnom, mit ítélsz Te а’ Regék felől! 

Pályalrásod felől azt mondá Kis István, hogy 
’ az még ki nem jött, ámbár Kultsár által már annun 

17 
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ciálva van. s_ajnálom, тег: az vala feltételem, ,hogy 
Debreczenbe érvén egyenesen a’ vásárba mégyek 
szekerennnèl , Воду azt mingyáx‘t megkaphassam. 
Ezen számlékomban eggy ablakból esett reám-kìál 
tás meggátlott, de csakugyan Kis Istvánhoz men 
tem-ki legelébb is. —- А’ 'I‘elekì Lász'ló munkájából 
akkor шаг eggy explárt sem lehetett карт а’ vásár 
ban, mellyre szükségem nem is volt, minthogy a’ 
könyv nálam megvan. -— Kis Istvánnak a’padján а’ 
sok semmit-nem igérö új darabok köztt megláttam а’ 
3dik V ers е g io m as (у х о с, a’ Boldogréti Vlg [Авг 
lo munkáját (czlmjét ide nein lrhatom, тег: а’ könyv 
kötónél van, hogy egyl‘ormán köttettessék a'Kardos 
Adorján és elsôbb шт munkájìval) ’s azonnal meg 
vettem. Képzelheted mint lettem oda, millón» min 
душ az elsö árkusban Révaihoz т levelemei, a' 
4ldik lapon рейд; két más leveleim’ töreilékjeit hl 
rem nélkül Ienyomtatva. lelém. Ez eggy kevéské 
tobb mint a’ mi jo emberek наш зъаЬадпаК tarm 
hatik. De ha megvan, megvan! Meg sem álmodtam 
hogy valaha ez történhessék. На Ы] ‚ köszönjc а’ jo 
Versegi magának. Ö .lngerlette Révaitus (‚3111176 
nyait ’s nem panaszkodhatik, hogy úgy fcleltek ne 
Ш, а’ hogy nem illett ugyan, de érdemlelte. 
s Verse'ulnek lnásodìk kötetét máx' innlithatom, ’s ` 
fogom is elsö alkalmatossággal. Megirom ki álta-l 
megylen, на: а’ box-t vetted _e шёл‘? ’s nem roulot 



xls JÁNosnoz. 195 

ШК е meg? — Kérlek tudósits eránta.. Én negyed 
nappai ezelött adtam-el .boraimnt виду lengyelnek. 
Ez, midön az alku megesett, akkor vallotta-meg,hogy 
ez idén jobb bort nem kóstolt, csak hogy nem erös, 
de поп fel nem akad , mert az egész tavalyi ter 
mésnek az a’ baja. _ 

Az а’ nagy Рода-данном, а’ ki a’ Regèket 
(а’ mint feljebb irám) nem szèreti, ш írja, Воду 
házasságomra irt versedet megolvasta.„,Biznny szép 
шапка, úgymond: azonban eggy illy szép munkának 
más exordiumot szerettem volna.“ —- Ihészenn‘ölV 
mondhatol'n, hogy én még az exordiumában sem le 
lek sem‘mi kitörleni ’s változtatni Чаше, és elláttam ‚ 
hogy и! húsz esztendö múlva is &gt;lnindég új örömmel 
fogom olvasni. -- . 

Szent Györgyìnél mintegy másfél бы“ töltöttçm. 
Örömem volt lámi, под mind 6 maga,&gt; mind az a’ 
széplelků Asszony, mind két leánya , ’s még sulla nem 
шеи kis fiújok örvendetes állapotban ‘атак. Té~ 
gedet elö nem hnzánk, melly nem hidegségböl esett, 
hanein az idônek rövidsége miatt. Eggy szeretetrc 
méltò jó einher. ' y ` 

Báró V.. Miklós felöl tegnap elött ért hozzánk 
az томата hir. Éppen az Ujlxelyi Gyül‘ésben voltam, 
midôn Báró Luzénszky az Ország (iyülésén lévö 
Absensétöi ezen dologban levelet kapott , ’s közel ijl 
vén Luzénszkyhoz, ez nékem is ide engedé- а’ leve 

` 

17 * 
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let hogy megolvashassam. Az ebédnél osztán olvas 
танк már a’ Katonasághoz érkezett parancsolatot 
is, mellyben Ő Felsége Károly Herczegnek azt pa 
rancsolja, hogy V..t а’ Generalisok' számokból tö 
röltesse-ki ’s a&quot;Generálisi diplomát tőle vétesse 
vissza. Olvastuk azon Irást is , mellyet a’ Cir 
cularis Sessiók il‘tak а’ Judex Curiaehez,- hogy 
eggy Dietára ведёт által hívott Magyar a' Die 
tális Sessióbau elmondott beszéd és így nem ka 
tonai hiba miatt katonai szolgálatjától fosztatván 
meg , a’ Judex CuI-ine, távol lévén a.’ Palatínus, tart 
son mingyárt Diaetalis Sessiót; mellyre a’ Judex 
Curiae azonnal Bécsbe útazott Ő Felségéhez és a’ 
Palatinushoz. — Én alig szerettem 's tiszteltem os 

' Кот esztendeim olta valakit ezen B. V.. Miklósnál 

még inkább, ’s nem voltam soha eggy fertálynyi 
ideig is vele, hogy tőle sokat ne tanultam volna. 
_ Szerencsétlen eset,hogy V..val ez történt, hogy 
V..az Udvar kegyelmét eljátszodta. 

` Nékem az enyéimek meghagyták hogy a’ test 
vér öcsémnek halálát az Ujságokban adjam hlrűl a’ 
Pnblicumnak. olvassd-meg jól, és ha rajta. eggy 
bizonyos helyett megakadsz, fontold-meg, mi indít 
hatott engem azt lmi. Ifjú korában gondolkozásunk 
eggy volt: miolta ismét élek, soha' eggyüvé nem 
férheténk. Azt hitte hogy a’ thrónus és a’ haza bá 
torsága nem állhnt-fenn, a.’ hol gondolkoznak. Ret 
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tenetes ka'tona ember lett szegényböl. Mind а‘ mel 
lett el nem felejtemJnelly szeretetre méltó volt va 
laha. Feleségem köszönt. November közelit, vasta 
godìk. — Élj szerencsésen életednek boldogitójival ‚ 
kik nekem eggyröl eggyig barátim , kedveßeim. 

örök ищет 

Kazinczy Ferencz. 

Döbrentei nem felel. Hová kéll neki шаг melly 
postáról уезд leveleit г 



|98 шшсп rERENcz LE'vELm 

XLIII. 

Széphalom, Septbr. 15d. 1807. 

Antistes mìhi mìllìbus trecentis!! -- 

Végre inie veszem leveledet! — örvendek, ‚под 
а’ bor kez‘edben vagyon , és hogy a’ pecsét épen ta 
папаши. 10101‘, és szüz: de még ìfjú. Tüzet nem 
gyúlaszt: de orvosi erövel birni fog. Olaja 's aro 
mája ею; van. Bár Te is azt mondhassd róla., а’ 
mit én mondok „мы felöl -- hogy soha sem tud 
tam me'g új gyönyörůéég nélkíil elóvenni. Рейд‘; én 
nem úgy bánok azokkal mint Rousseaunak'Julìeje a’ 
kávéval; az nagy kedvességgel hörbölte az Arabiai 
ìtalt, ’s hogy csömöl‘t ne kapjon töle, miné! ritkáb 
ban élt vele. — 'l‘udod e te ш, édes barátom,hpgy 
én semmì itallal нет élek vízen kivül? noha , havig 
társaságba jutok, kìteszek a.’ legturkosabbal ius. ’S 
ezen dicsekedés mellé meg azt kel! tennem, hogy 
nem játszqm зенит játékot, nem dohányozom, s 
'l‘ataì szerencse'tlenségemig, hol, а’ mint tud0d,0r- 
rom’ nyergç bétört, és ez által lélegzö csatornáim 
megszükültek, nem is tobákoltam. Azolt?. sárgával 



141s JÃNosHoz. 199 

elek, feketével nem. —- ’S mind ezen dicsekedés 
а.’ feleségemre is illik; Ö sem tudja, nékem mind 
szerencsémre mind “аду örömömre, mi gyönyörü 
seg lehet а’ pagát’ kergetésében. En ugyan mikor 
a’ sok ’I‘arokleveleket látom meg némelly k'ézben, 
inkább elìszonyodom töle,mìntrosk0lai esztendeimben 
a’ legnehezebb a-l-b-c-töl. 

Horáczból forditott versed véghetetlenůl szép. 
На nyomtatva láttam volna is valamelly Almanachban, 
rá. esküdtem ‘они, lxogy az а’ te munkád. ’S nem 
csak vigen перец, hanem igen hiven is van fordltva.. 
Egyedül az utolso sor új-z’zle’sů, -- те; pedigfì‘an 
czz'a z’zle'sz'í benne. Ногти eggyszerůbben végzi a’ 
magáét; itt az antithese érezieti magát. «-- Új mó 
dá versezetben шел roi-anw, кат ‘ю1па megváltoz 
ты. —- De az én&lt;leskelôdö lelkem csakugyan ta 
lált valami ‘дышит: VBÄÓÍZ a’ fogliagyma pár 
“душам fog változni. Tudod, hogy ногещ7 
mint Gölhe, nem szenvedhelte a’foglaagymál. Pa 
rentis olim si'quis împia manu senile guttur frege 
Щ, Edat cicutis al l i um nocentius. _ Göthe's neu 
ere Schritten: Siebenter Band, Berlin, 1800. S. 
288. Wenige sind mir'jedoch wie Gift und Schlan 
ge zuwider; Viere: Rauch des 'l‘obacks, Wanzen 
und Knoblauch und »i‘ — Érezzd, mint kevélykedem 
(ironoviusi mikrologiámmal! — ` 

Látom mint borzadtál-'el mìnapi levelem’ ота 
saisa Мат а’ tuavalev'ö так’ paragrafján. Nagy 
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romlottságig sülyedt az emberi nem! Ваше; а’ kit 
a.’ Grátziák vezérlenek, Holt meg akkor mit monda 
мифа tudnád, позу azt az. irtoztatoságot nekem ki 
küldötte. Mìhelytezen levelemre vaílaszolsz, meg su 
gom. Most azért nein mondom, inert ez a’lcvél elvesz 
het. Akkor csak а’ nevet fogod lelni levelelnben. — 

Hogy verseidre tett путайте: barátságos 
sztvvel fogod venni, én arról nem kételkedtem. Is 
merem szereteted’ nagyságát, ’s lelkem, ha vala 
miben, ebben tisztán bánt. ‘Воду mesèid’ számátis 
szaporltsd, azt többé szükségesnek n'em látom. Ke 
verjük-el ezt az egynehányat Vegyes költeményeid 
кат, úgy hogy ne álljanak жгут‘, ’s vége les: 
mingyárt azon aggódásnak, Ногу számok kevés. — 
Ér-Semlyénben шуб könyveim Кбит гешшшвоа 
leaut, мы megtekintsenx ш а’ Satirát , lnellyet Te 
Teleki Domokosra alkalmaztattál. Versedhen igen 
kellvetlen e'rzést támaszta bennem az, midön a’ ra 
gyogó “шлема/те]: а’ szege’nyseget emlegeted. 
Ime аж! cselekszi Boileau is. Bientôt, pour subsis 
ter, la. noblesse sans bien 'l‘rouva l’art d'emprunter 
et de ne rendre rien etc. Az, a.’ ki a'¿ maga nemes 
Qe'ge’be”, lz'tulusábun ‘Маши keres , szint ollyan 
ostoba mint а’ ki pe’uze’ben Шла fel magát. Az eg 
gyiket a’ másika által pìrttani el, nem illik philo 
sophushoz.&gt; Szeretném мы, Àhat за! az _egész ё! 
onnan elszakasztanád. На, az ott marad, док ártatlan 
derék ember fogjnegpz'rúlm', ’s sok selnmire kellö 
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ember azoknak, a’ kiknek neve ott megtiszteltetett, 
falánk gyanánt fogja azt előhozni. 

Verseidnek első csomóját tulajdon magának Kis 
Jánosnak*) adtam által a' Debreczeni vásárban. Azok 
a’ te nevedre voltak adresszálva ’s eggy más boríték 
alatt állottak, mellyen csak a” Kultsár neve volt. 
Hihető, hogy а’ pakét még most is Kultsárnál hever. 
Az az ember nagyon el van foglalva. Pedig az új 
ságírás magának nem sok dolgot aa, azt jól látjuk 
a.’ kik Qlvassuknlvliolta. leveleìt írogatja, nekem vá 
laszképpen sem írt csak eggy sort is, 'stöbbnyire 
teljesítés nélkül maradtak minden kéréseim. - Pá. 
lyalrá'sodat sokszor sürgettem már, és még sem lát 
tam. А’ Debreczeni Octoberi vásárban megkapom 
bizonyosan. Gróf Teleki József, a’ ki tegnap eggy 
hete ebédele nálam, azt mondja , hogy 6 már olvas 
ta minekelőtte Pestről {erdőbe jött. Nem csudálom, 
mert ő a’ mi kedves Prónay Sándorunkkal vala e' 
tájon, ő pedig, tudom, a' nélkűl most fekünni sem 
megyen. ltéletemet azzal a.’ szabadsággal fogod ér 
teni, a’ mellyet én merek eggy olly széplelkű férfi 
пак mondani mint Tevagy; az az: azzal, a’ melly 
szent kötelessége a” barátságnak. Valamint magasz 
talasom nem hizelkedés, úgy gancsom nem gúny. 
Ezt a'barát érzi, ’s “csudálom, hogy még Nagy Jó-' 
zsef is. el talála felejteni. Azonban ennekmagyará... 
zat kell. Nembiszem, Ahogy ezt а’ magyarázatot, 

*) Értsd KVm-vártnak, a’ köńyvkèreskedönek. Kind.“ 
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Versegì eránt elébb vagy utóbb a’ Publicum elött 
is meg ne (едет: megengedsz мы, hogy azt itt 
cselekedetem mentségéůl néked magyarázom, а’ ki 
ezen nyilatkoztatásra azon barátságoddál, mellyel 
Szombathelyen védelmemre keltél,just szerzettél. 

Versegx mé‘g,r 1794 elött eggy Proludium in. in 
stitutiones lìnguae hungaricae nevü шапка! il‘t. Gram 
maticuskodott azon felyül egyéb irásaìban is. Eggy 
szer рейд; eggy зимы т, és azz ki is nyomtat 
tata', mellyben т eg wem nez/ez senkit, de liz' 
tala'lhalo’ual: ‚Гений‘, széltében öszve gázol máso 
kat. мы szabadosnak tetszik az illy cselekedet; ne 
kì между!- bámani nem rút, rútnak csak azt'tartja, 
ha. u e'v bántattatìk. -- A’ boh() ember! --~ 

_ Révai Magyar NyelvProfessorának Мат‘. Kö 
telessége шеи hogy а’ nyelvbelì megtévedéseket 
kimutassa, szóllv Versegìnek botlásai МЫ is, de 
bq'ulás „(Л/$131. —- Versregi kiszabadúl, ’s még nem 
is tudván talkin,v [ходу Revai mit Ш’, Révait живёт 
tOgaIja. A’ legszlvesebbén fogadtatik. Hihetö, csak 
llamar azután Révaival is úgy ниша fogságában 
dolgozott darabjait, mint'virággal. (Mert hogyy Vi*Í 
Мёд! láttat-ta, azt én Virág-nak leveleiböl radom.) 
Öszve картах. A&quot; решен Réváinak volt ìga‘za. Csak 
tekints a’ Versegi‘îrásaîba5,’s meglátod lrdnstrumaìt. 
_~ Mo' I и r'xála -'a'nn’yi ,mint mío'lta; hihetö azért, 
mert ~a&quot;mz'e'rt lgy is pronunciáit-atik me’rt; (De 
ha, .Vçrseginek {те volua, ‘шт, hogy az ‘а’ me’rt 
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igazán т j e'r t) -. és azért mert az l betü a’ voca 
lis és t betü között a'paraszt beszédben hosszú ó-vá 
változik, tp. o. poltolni , paraszt ajakkal pótolni, fol 
tozni zfátozni, kiált s: Кий. — Még magok kö 
zött folya csak а’ рег, ’s Révai róla nem szóllott 
senkinek, midőn Versegi dobra üté , ’s Graminaticá 
jában ’s Tiszta Magyarságában Révait kefélni kez 
dé. Ismerni kellett Révait. Ő a' legszelídebb volt 
míg nem штаты. De ha bántatott, nem bírt többé 
magával. Tanítványai, Mz'hláqfä' és [Ím-das Ador 
ján, a.’ Révai által tett plánùm szerint igen vastag 
pennával kültek-ki Versegi ellen. Nem lehetetlen 
legalább a’ Hazai Tudósitasok eggyik levele szerint 
után azt gyanítom, -l10gy ezen nevek alatt maga 
Révai lappangott. Ott Verseginek derekasan vissza 
ада!‘ а’ gorombáskodást. Azt én jónak nem tartom: 
de jó, nem jó, ha érdemlcíte а’ szegény Versegi , 

_ köszönje magának. -'Látom leveledből, hogy ezen 
írásokat Te nem ismered, és így kiírok valamit: 

Kardos Adorján ezen синий munkájának: Ver 
segi Ferencznek megcsalatkozott illet 
len mo cskollódásai а’ tiszta magyarság 
ban. Pest, i806. a’ 24dik &quot;oldalon ezt írja: 

„Nyilván vagyon, kit mond itt KOSnak a’ ke 
vély ellenkező (Versegi): а’ Ny új vezetőt (Ré 
vait). Ez a’ jó Hazafi kész ez illy csapásokra ; előre 
látta, hogy így bánnak még vele etc etc. Ha már eny 
nyire bocsátkozott (Versegi), rzamarat is emleget 
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hetett volna, inert ez is а’ nyájjal jár ’s а.’ legelés 
közben sokszor ela&quot;! czammog. Igenis, a.’ szamarat 

l а’ ko: helyett nagyobb csúfságát tehette volna eggy 
ostoba nyáj veze’re’lßels; és mivel jól tud furcsálkod 
ni, egyéb okát is adhatta volna: mert alkalmatosbb 
arra kitetsző nagy testével, а’ megtömetett iszákok 
kal, ’s kiváltképpen jelt-adó hangos orditásával. 
(Versegi nagy test, képe tele van pustulákkal, ’s 
basszus szava van). - ж 
. A Effelék vannak a’ Miklósfi ’s Kardos Adorján 
munkájában. Versegi megsejdltette ezeket, mikor 
vagy kijött a’ könyv а’ sajtó alól, vagy csak még 
nyomtattatott. Elijed, ’s ismeretes kinyilatkoztatását 
a.’ канва!‘ leveleibe iktatja. Révai, vagy Révainak 
tudtával а.’ Tanítványai, nem elégedtek-meg azzal 
a.’ mit neki már adtak, hanem Kultsárnak lev'eleibe 
eggy Gegen Aüsserungot tétettek. Én , mi történt 
nem tudtam; most említem, hogy a’ Miklósfi és Kar 
dos muukájit későbben vettem. Él lévén csömörölve 
Verseginek Rikótija, Grammatikája 's Tiszta Ma. 
gyavsága által, ’s azt látván, hogy Révai mond a.’ 
n'yelv'dolgában igazat, azt а’ levelet írtam neki, a.' 
mellyet Line а’ Boldogréti Vig László munkájának 
iädik lapjáról azért írok-ki néked,hogy addig ismig 
a’ könyveket meg'vétethe'ted, tudd, mi a” vád.- Ré 
чай vévén a.’ levelet, hírem 7s engedelmem nélkül 
а’ Vig László munkájába belé nyomtatta. Ezt én so 
ha. nem tudtam mindaddig, míg most eggy holnapja 
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Debreczenben a’ könyvet Kis штык padján meg 
pillantnán, megvettem, ’s machinalement forgatván, 
szavaimra rá, ismértem. Révai ne'kem вона többé' 

nem т. . 
Vig László a’ munka Praefatiójńban a’ Verse 

gi kinyilatkoztatása МЫ szólván , ezt mondja: „Ta 
nitónknak többen is megirták ime’ cselekedeten mél~ 
tán buzgódó érzéseket. Ezek КМ“ legnevezetesebb 
a’ Széphalmi jó barátnak levele; mellyet mi ugyan 
azért nem hagyhatunk homályban , mert nekiink is 
igazságos védelmiinkre, a.’ gyengébbeknek is bátor 
ságosabb eligazúlásokra ‚ hathatósan szolgál etc. 

III A’ Széphalmi jó barátnak levele Révaì Mik 
lóshoz. August. 5d. 1806. 

Az én barátságom Versegi eránt nem szenved 
kérdést, szégyenleném, ha hazugnak kellene talál~ 
tatnom,hogy eránta szeretetet lnutattam. De én csak 
a’ jó embert, а’ munkás embert, а.’ szerencsétlent 
szerettem benne. Kiilönben (Не! mìmlég kellem nél 
kül szükölködönek, rögös beszédü Irónak néztem; 
most ред}; azon felül eggy tökéletesen megromlott 
feji'i Grammaticusnak nézem. Valóban épen nem kis- ‹ 
sebb mértékben megromlott feji'inek, mint a’ millyen~ 
nek, kedyes barátom, ö néz tégedet és másokkal 
eggyiitt engemet is. Az a’ Grammatica is olly tu-_ 
domány tehát, mint eggy bizonyos más , a'nzellyben, 
megbomol a’ jó {б is , ha а’ természetigen „аду mér 
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tékével nem áldotta-meg a’ józanságnak. Ki besze'll 
úgy mint ő akarja hogy beszélnünk? ’s nyer e va 
lamit a’ beszéd az által, ha az illy Grammaticust, 
Stilistát és Poetát fog-juk követni? kivévén eggy két 
dalát —-‹ eggyet kettőt 50 között, -— én nem tud 
tam soha szépnek, nem, csak olvashatónak is, lelni 
semmi mívét sem prózában sem versben , - ’s pró 
zában még inkább nem mint versben. - Azt hittem, 
hogy'a' 8 „мы elmélkedés magához hozta, ’Se1-' 
rémültem midőn leveléből irtóztató eretnekségeit 
láttam. I _ 

Olvastam azután Rikótiját,olvastam Grammaticáját, 
olvastam Tiszta Magyarságát. -- Mit mondok?Nem 
olvastam ! Vissza inkább a” foglyukakba, mint Philoxé 
nus а’ Díonysiusnak rosz versei elől ‚ногу sem azokat 
végig olvassam. Rikótinál, mondom, soha ízetlenebb 
könyv kezembe nem került. Meg nem foghatnám, 
hogy ‘а: az ember a’ ki Sulzert tette stúdiumáúl, ’s 
belőle annyit beszéli, hogyan tudott ollyat irni’, ha 
nem tudnám, hogy ő nem annyira példák által igye 
kezett gyúlasztani lelkét ’s ízlését képzeni, mint a’ 
sovány törvények által. Grammaticája's Tiszta Май 
ga pedig, mellyekkel úgy hitte hogy. örök 812110: 
jává tette magát Nyelvünknek, elakasztotta számban 
a’ szót. Az illy Grammaticushoz illett így ítélni a.’ 
nemzetnek leglanúltabb ’s leggondosabb Grammati 
~cnsáról; az ő ismeretes modestiajához illett azt írni 
ennek munkájáról, hogy ez (Révai) annak második 
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darabjával fe n y e g e tő zi k, Szántam őtet, pirúltam 
érette, ’s előre láttam, mint fog járni. 

Mit írtak ellene tanítványaid , a’ mi annyira le 
verte, hogy kínjában a’ Publicum szánakodásáért 
esdeklett,.'s à.’ pálya fövenyéből szelídséget kezde 
predikállani ,&quot;s mint “feketíte t ett ő, azt én nem 
tudom. Nem láttam semmi ‚Га/МИН írást. Azt tu 
dom, hogy .magát eléggé megfeketítette. Nevetsé 
gessé tette magát azzal а.’ maga. kinyilatkoztatásaival 
és ollyanná,a' kit senki nem szán. Tegyük-fel,hogy 
bántatott. Nem tanulhatta e meg Epictéttől és Se 
necától ,.’s Epictét és Seneca nélkůl is , hogy csak 
az а’ bántás , a’ mellyet bántásnak veszünk? v’S nem 
látta e, hogy а’ darázsokat ё bolygatta? ’S annyira 
járatlannak akarja e magát tartani a’ maga tudomá 
nyában, hogy ne tudja, hogy midőn a’ Grammaticus 
bántatik а.’ maga képtelen'állitásaiért ’s az lró a.’ 
vétkes példákért; akkor а.’ mesterség barátjai nem 
a’ személyt, hanem a’ képtelen törvényt &quot;s a’ vétkes 
példákat bántják? ’S melly homlokkal veszi ő balúl 
maga ellen, а’ mit mások ellen maga követett? - 
Иду de ingerelve, kénszeritve volt reá. Ugy de 
nem nevezte-meg Ellenkezőjit. A’ szerint bánt mint 
az Angliai Parlamentom&quot; szószóllóji. Hah! parla 
mentáris modestiájú ember! -— Az а’ Férjfi (Révai), 
а’ kit 6 meg nem nevezve bántott, azt mit ő ellene 
mondott, deákúl mondotta, és így Római szabadság 
gai ’s móddal azt a’ mit mondott, bízvást mondhatta: 
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ñ (Versegi) az új népeknek nyelveken Ш; miért nem 
követte teha't ezeknek kevésbbé szabad módjokat 3 
Igaza vagyon a’ Moralistának: Nincs olly tettetés , 
а’ melly tcttetés maradhasson örökké. Az álorcza 
lehullott, ’s látjuk a.’ &quot;Répét, melly Мат, volt rej 
tekben. ' i l 

Tanitványid igen helyesen feleltek az 6 maga. 
kìnyilatkoztatására. De itt nem elég Versegit meg 
szégyeniteni. Hagyjuk e’ kedvetlen dolgot önnmagá 
ra. Щ az ó eretnekäégeìt Кв]! megczáfolui; mert а’ 
te csak 'l‘udós Olvasóknak kezeìkbe illò bövebb Gram 

maticádat kevesen ismerik ’s ismerhelik. Зона én 

вены! harczra buzdítani nem fogok. изменит 
szëgyenleném gyengeségemet, ha személyes bántá 
sokra tudnék vetemedni. De valóban azt а’ gyenge 
ségemet is szégyenleném, ha a.’ gáncsnak hìú félel 
me annak hivésére szédithetne, под az igazságot 
annak иду nem-értöje vaar-Yy átalkodolf m'egtámadó 
ja ellen szabadommeleg „мы, ’s ha kell még éle 
sen is,csak` ne dühhel, kimondani ne merjem. ’S е’ sze 
rinç eggy kérést tészek`elödbe: nyerd-meg Kultsár 
Urnak engedelmét, hogy újságleveleìben Grammati 

r cai czikkelyeknek шпон Нет. ’s Iróinknak megté 
vedéseket vezéreld a’ törvény alá, hogy a’ (шина! 
1‘апаЪЬ sereget el ne ámithassák. i 

Én s'em maradok felelet nélkül annak a’ Philo’ 
Iogusnak , a’ Ы el nem hitethette magával, hogy a’ 
Ch‘ùtz'anustól jöhessen a.’ keresztye'n', és а’ ki alt 
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állította, hogy а’ kereszt név eredeti szavunk , mint 
а’ ger ezd, 'mellynek amaz, az ő ttélete szerint, 
analoguma! -— annak, .a' ki, azt állítván hogy a’ ` 
tya'n végződés nem magyar, n’ borostyánt és, gyer 
tyánt borostánynak és gyertánynak fogja olvastatni, 
mint társával Szabó Dáviddal, Istványnak az Istvánt! 
- a’ ki nem akarja tudni, mit ér а’ Régieknek bi 
zonyságok, ’s Herdernek szavait felfogván, behúnyja 
szemét az igeszóknak suftixumaikra, ’s tagadja ‚ 
hogy azok pronomenek , egyedül azért, hogy azY-né 
maradhasson az urasá&quot;. А’ hysterosz proterósz em 
her! -f De én hallgatni fogok, míg а’ per. köztte 
tek véget nem ér, hogy а’ Publicum figyelme fel 
ne osztassék. 

Te azonban láss ügyed, védelméhez, 's azt tedd, 
a.’ mit a’ nemes harczoló, csak birtokát, csak az 
ártatlanságot, az igazságot védi, ’s megkíméli az 
embert az ellenségben is. El)- szerencsésen! Dicsőí 
tessék-meg küszdésedben is à’ Haza, а’ Virtus és 
az Igazság. -- 

Ez az a’ levél, édes barátom. - Nem'jol esett 
hogy hirem nélkül Révai vagy. tanítványai kiadták; 
megkellett volna nekik engemet eránta szállítani. De 
meg van. Már most az a” kérdés, hogy nékem hi 
báúl lehet-e azt vennem , hogy barát barátnak ezt 
írtam? Megvan e bántva Versegi vagy inkább az 

18 
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А mind nem vette tekintetbe, csak azt vette,hogy kár 

igazság? Követtem e illetlenséget? tüzeltem e Ver 
segi ellen Révait? - Ezt a’ mi tisztelt barátunk 

I 

- hogy a’ levél ott áll. 
Én nem tartom rossznak a.’ penna csatát, ’s 

minthogy meg van , ám legyen. Azt szégyelném, ha 
Verseginek személyét bántottam volna, noha tudom, 
hogy néki fájt hogy Rikótija, Grammaticaja,'s Tisz 
ta Magyarsága felől olly megvetéssel szóllottam. Ha 
már akkor olvastam volna Aglájáját, arról is azt 
mondottam volna. Versegi egy mechant ecrivain, pe 
dig azt -- éppen ezt a’ franczia két szót - igen 
szereti másra ruházni. 

Nagyon sajnálom, hogy Himfyt arról kell is~ 
mernem, а’ mit Döbrenteinek monda. -- Regéji 
r os s za k!-~-- De a’ mellett jó és mívelt ember та 
radhatott vala. Szerencsétlen gyermekei Prometheus 

y пак, kik'mindenben, mindenben a' vallásra tudnak te 
kintgetni! Mit várjunk a' nem-poeták'tól, ha ők 
is 'eszelösködnek! О barátom, sokillyet tudnék ne 
ked sugni. 'Tiz napja, hogy külső országról eggy 
láda. könyvet kaptam. Maculatúra helyett az 1805 
tlikbeli ujságlevelek voltak a.’ könyvek sorai közzé 
teve. Éppen tegnap futottam végig ezeken. Neve 
zetes az, a’ mit Napóleon a” maga Schönbrunni szo 
bajában az ott alio Maria Theresia büsztje etánt 
mondott. Aztaz országban kevés tudja. Ha eggykor 
üres hely lesz levelemben, kiírom neked. De az 
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nem lehet l'násképp; A’világosság örök vharczbam áll 
а’ setétséggel. Nem bölds a&quot;ki azon felakad. 

.Kaczagást ’s тьма: érdemlö~do|0g azt ltekîn? 
getni, под шеНуЖуаПйзЬеН Test szolgálta inkább 
literatm‘ánk'ahfs többet mint csak kaczagást és ha 
hotác,1nidön атм fogva osztán мышка: csìnál 
xìak némelly'ek. Nékem sohá sem “(папой volna 
eszembe, и: vizsgálgami. De szú lévén eggyszer 
róla, csàk kìln'o'ndòm, Ahogy én' azokkal -tar¢0k, a’ 
kik `itl: a’ ‘Pápistáknak adják az elsöséget. Feleke 
-zeted-Rajtad kîvül @lig nevezhe't eggyet kettöt. Ущ 
вйК семь ёте' a’ Kalvmisrát а’ Pápistával. Kir пе 
vezünk mi akkor, mìkor 6k Vvirágut és Наука“, ’s 
Rajnìst és Révaìt mutat'hatnak? Révait рейд; nem 
csák úgy mini*I Grammaticust, hanem úgy is mint 
Роем“. Mex-t v'alòban az_on darabjain, mellyek Ré 
giségèben&gt; èggy helyttpéldáúl vannak elöhozva, igen 
sok csiny látszik. Kit nevezhetünk akál'melly nemé 
ben a.’ Litel‘atúrának. Besseny'ei'PápistalváJ lett em 
ber. Péczeli eggy tiszteletet érdemlö ember volt;de 
hiszen az voit `az ö Orìginálja a’Németek köitt, Got 
séhed is, &gt;der ‘Мене, Wässrigste, geschmackloseste 
aller Dichter. ‘Нота! Aaámm? csuda'1on1',irigylem 
мам-новым; de régen megjöttem én azon tévedésem 
böl, hogy versnek ’s poemának tal‘tsam a’ mi csak 
rimára. виде“ csipatlan próza. Én Báróczin kivx'il 
Камышин; mank neveznì. Маг: Csokonai sem 
arra valo , hogy az -ö nevét ott emlitsük, а’ hòl a’Te 
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és а’ Te társaid печей emlitetnek. Még a’ Bxjodwis 
senschaftokban is csak nézzd hogyan irnak. _Nézzd 
a.’ sola salvilìca Debreczen lakosaìt, Budaìt és Szentf 
Györgyìt, kìknek навык Neked ée Nékem bizpnyo 
sah abban a.’ mértékben hjbásolin. m_ìn_t nékiel; az4 a’ 
Tiéd, mellyet világos мышц 11ес|агё‹1а mind&gt; az eg 
душ mind a’ másìk önnön magauumsnk.v _7, ¿zon te 
hát, kedves barámm, ha а.’ шрам; ыпщ‘ак _ma 
доки, ne akadjunk-fel, há megbotránkozunk is. Su 
perbia. quuesita meritis. “НИМ-{1163, hogy igazok 
van. De ìszonyodjunk-el az esprit du corps-tó), ’s 
vonjuk példánk által észre a.’ _kik nem штат 
lanok.` . _ l 

Szabó шт igy та valaha ezt: sein Rohr _ép 
er sagt es: midja, mond/'11. Batsa'nyi néki kèx'ült, ’s 
azt вида néki, hogy J esuitának vétek Protestans mód 
ra imi azt, holott Pázmán Péter így irta: nádgya, 
mondgya, ’s это Dávid engedettl a’ Готов oknak. 
Mit mondasz erre? New szomorodol е el az'embe 
rek”s0rsán? Nem útálod e az il'lyes Ароматы” 

Révainak perl6 Írásait ’s Grammatiéáját én éx 
cerpálnì ‘одет, hogy elöfordúló kétségeilnhèn ö le 
gyen a’ kalaúzom. Нет esküszöm én не!“ szavaira 
’s пища alá.. Hiszen az ó’ és ü eránt világosan el 
pártnltam {те/в nem ts-vel hanem cs-vel V’s cz-vel 
élek а’ hol nincs forradás. De bizòny б nyelvünkuek 
a’ Státorja, 6 а’ Magyarok Adelm'lgia.. 
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mu:l YexjsgginelgzAglájájìa éppçmszemem elìbe nkadt, 
ég,.i,gy. ьщщк ngked ЬеШе eggy darabot,lmlel1yet 
Batsánylrqlngm faragotf, llanem kalapált. Faragf, 
nll lehet siépen, is. Мёз ащдйког valaki, lńeglévén 
шип а’ сзщщгапвйё? gouqsz lelke állnl ‚ладу his 
grande peccatò, ma bellissima invenzione-re vete 
medik: más mikor’lnfdeg ve’rrel követ-el álacsony 
ságot, ’s :azt- «jiz idétlen saiilçményt шт még ver 
seí közzlé is felveszi. Mellyf‘szlvel mqtat az illy cse 
lekedet e _ A ‚ _ ` ' 

Imhol, Кар. 110‚ зфгб! szóra , betüröl betüre. 
Ее‘; совомв}. `POÉTÁRA. 

0b das Szabad dühökkel ostromolta 
h ' ъ? ’l in dem ‘Ё; rdläs ~Sok régi bárdus honnya’~népeit; ищи (a’ 

wahr régl) Koln 
scheinen Alért nevezte a’ gorombát derLam 
kann ? ner! Bárdusnak ó Romában' а’ aeák. *) 

Te türhetetlen büszkeséggel 

Megmardosod legjobb barátidot 
Tiéd мы а’ z'óld borostyány; 

Te vagy bizonnyal a‘mi bárdusunk 

’S micsoda koszorút itélsz az illy Poetánakhnìcsoda. 
Кометы az illy moralitású embernek? 
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Н Nèm haHgathatom-el A`ázivbs’ mëgì'ììètódésemet 
поп Sorodnn, hogy még ‘gyàkòrth hallják 'ñìfeid'lied 
ves megholtodnak Au'tìílsòî s`zńvait'.^-S'¿eín'èng lköny‘x'í‘veì 
tim-e1 Olvusására. Am mńlékezetek‘ erfujfä'sá'raîwgy 
înl'iább felédesitésére irtam én ezt é‘ppen'md‘ сажен 
deje-z ' Ж 

’ ‚ ‘ Él глади, ъ zegge@ 
' Кеды’: идуйтд’е te'ged nya'jas ànyácska, свете‘! 

‘з úgy veszem észre ,` под természet’ найди ‚ mert 
nem csak Néked , hanem Ruminak is „нём: szól 
lott. — Az Isten adjon értte poltolékot, mint nekem 
то“. Már csak két holnapv van hátra, söt annyì 
sìncs! — Ölellek szent érzèsekkell --- 
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’ XLIV. 

Széphalom , Octob. 7d. 1807. 

Párallau férñ, páratlan barátom! 
r 

Minden’leveleid lnegpillantása. örömmel tölt-el, és 
akármelly csomo' érkezik is, Sophìenak megjegyzé~ 
se szerìnt, minde'g a._’ ‘Шед- az, а.’ mellyet -legelébh 
török-fel: de ez a' mai, melly ш mondje, hogy ver 
seidnek elsö kötete el nem veszett az úton, relidki 
vül örvendeztet. Csaknem babonás rettegésben vol 
(ат , позу elvesztek. Most értem, mit (ей ez a.’ fé 
lelem; csak aunak képzelése volt‘, hogy mit vesztett 
volna a’ Publìcum, ha _az a.’ kines elveszett volna. 
— Én sem tartom a'll‘alja'ban meg nem стадией/‘е 
töne/a а’ más serba általmenö értelmü verset, ’s 15211 
ságod van annyìban, hogy ha. ollyas még Oberonban 

 

Tudod е, honnan jö ez a’ magyar szóllás lo'halálá~ 
ban? mellyel ulolsó leveledhen élsz? .Ez nem csak 
metaphora. Francziákkal пышными, ezt ¿n_la 
hâte magyarizáltuk, mint sok más franczia мы és 
lzóllást 
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is --- ’s bízvást hozzá teheted: Matthissonban. és 
Schillerben --- nem ritkán` fordúl-elö, nem látom, 
miért kellene nékünk (же: szégyenleni. De Oberon 
nem Oberon', Schiller nem Schiller, Mathisson nem 
Mathisson, próbáld valamelly illyetén sorodat az én 
ohajtásom szerint reducálni, ’s vessd öszve а’ кег 
tôt, ’s mondd-meg, caeterls paribus mellyike szehb. 
Bjzonyosan az., a’-mellynek rimáján megnyughatik 
а.’ hang! Én sokszor csudálkoztam azon, hogy Schil 
ler, és-az efféle csinositásokban még inkább Ma 
thisson ',IkÍnéI, tudtomra ugyan, a’ végsö gyalút egg 
német költö sem яма-те; inkább munkájinak, (úgy 
hogy лота-НИК igazán а.’ factus ad un gvem) 
mint szenvedhették meg a_zt, 's elhitettem magamat , 
Воду az nem 'más okból esili, hanem azért, hogy a.’ 
monctonìából'kiszökjenek, mint a’ hogy и’ Jámbuso 
kat iró Nemet nem mindég az 5dik syllabán te 
ай а’ caesurát. Ezen тем: meg fogunk alkudhatni 
még a’ barátság ál_tal nyujtandó olajág árnyékán ki 
vm is. &quot; ‚ 

Hogy verseid az én orthograph'iám szerint nyom» 
tattassanak, ах! — ha valaha, {И higyj szent 4111 
tásomnak -- nem kivánom, söt vele nem is hizel 
kedtem зона. Àmbár az efféle apróságok észreve 
hetetlenül annyira elfoglalta'k mindnyájúnkat, Богу 
е’ czìkkelyben a’ különbözést el I_lem türhetjü‘k, és 
‘Щит’ nékem úgy látszik , Воду, kivévén holmi fe 
lette homályos dolgokat, részemen van az igazság; 
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é‘n а’ különbözés мы meg nem bàntattaiom, csak 
“мы éppen olly képtelenségeket ne vitasson mint 
a.’ szereucsétlen 'VersegL Те közelébb jársz hozzáni 
mint &quot;на; , és en mégVirágot sem igyekeztem зона 

‚ proselytusommá tenui. 
Én armyira el vagyok fogva,én olly sokba Кев 

dettem, és olly kevés tehetségem, értékem ’s ìdöm 
van realízálni gondolatimat, hogy idöszaki irás ki 
займёт! nem gondoskodhatom. 'De azt repesö üröm 
mel értem leveledböl, hogy eggy illyennek megje 
lenését reménylhetjük, és под azt TE vállalod ша 
gadra. Valami ‘(Лет kitelhetik, azt mind kész va» 
gyok еду Шу szent szándéknak áldozni. Gyönyörû 
séggel sôt kevélykedve lészek едут szorgalmatos 
Dolgosod. Te abban inkább fognál boldogúlhatni 
mint én, ha én reá érnék is. Nem szóllok semmit 

tudományaidról, készüleŕedröl , hogy szavaîm ligy не 
hangzanak mint compliment: csak ш emiitelmhogy 
itt nincs senki, a’ ki velem kezet fogjon, néked pe 
«И; sok predìkátor társaid lesznek ollyavnok, a’ kik' 
ha egyebet nem, 'némeily igen derék Recensiókat 
irhatnak , ’s a.’ kiil és be‘lföldi Német Journáloknak 
reánk is tartozható Articulusaìt lefordithatják. A’ 
Schedius és Rumi ’s Lübeck Zeit-Schriftjeiben sok 

Avan а’ mit magyarúl is kellene olvas'ni. Halt a’ Bécsî 
Annálisokban, a’ Hálaì Literatur Zeitungban за), a.’ 
Münchenì Aurórában (melly már véget ért)! Én ezt 
az utolsót megszereztem és most Свыше!‘ -belé, mi 

19 
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dôn az lpam Дана! nyakamba csapott Processualís 
dolgok elcsömöröltevtnçk. Derek шапка! 

Elfelejtettem válaszolni minapi~ levelednek azon 
czikkelyére, hogy eggy énekes könyv kìdolgozásával 
tiszteltettél-meg, ’sv nevezetesen a’ mit mellé vetett 
‘они! ’s нитей, hogy örvendenél azon munkának, 
ha Muhamedáuus kért volna is гей. Élj boldogúl. 
’s szeretetedlégyen örökké ты, mint az én szlves 
tiszteletem. Nézzd a’ Couvertet belöl. 

Kazinczyd. 
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XLV. 

Széphalom, Novbr. 4d. 1807. 

Édes barátom ! 

Ujhelyì szüretemnek az volt legnevezetesbb öröme. 
(inert az idén eggy szem asszút se'm szedék) hogy 
azt a’ két legmagosbb hegyet, melly alatt а’ szölöm 
is, Újhely is fekszik, a’ Magos-hegyet és a’ 
этом, meghágtam és Pályairásodat megolvas 
fam. Heterogeneus két dolog; ах: fogod mçndani: 
én pedig azt mondom, под а’ kettö igen jól illik 
eg‘gyiivé — emellA és laeve'llye' tett! melly kìnézés 
onnan Széphalomra is ! ’s ш mondhatnî magamnak: 
imè az enye’m! Azt mondhatnì а’ könyv olvasása 
alatt is minden elragadtatás alatt: ’s Ime ez a’ ладу 
ember nékem бандит-4- Csudáltalak, Kedves Fér 
й! csudáltalak, és мы tanúltam а’ munkából, igen 
sokat. Sokat vártalrln, miudent várt'ahm, 's megpiri 
ниша reményimet; többet adtál. на: az a’ csendes, 
nyúgodalmas , komoly folyamatja a’ beszédnek, mel'ly 
az én szökdelló, fel fellobbanó, nyugtalan styluso 
mat annyira megszégyenitì, hogy ай; merek e16 

19* 
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xuászni rejtekimbôl! Seris nepotibus umbra! Ezt 
momlád Те egykor a’ Himfy’ petrax‘chai énekeirôl: 
sokkal több okkal én ezt Terólad. Melly biráknak 
kell-vala azoknak мы, a’ kik а’ jutalmaf nrásnak. 
itélték vohia, midöu ez közit és a' ищем köztt, 
melly legközelebb járónak vétetett, illy temérdek а’ 
hézag. На concurráliam volna, щ mondanám »am` 
az e‘setre is а’ mit a' mostani ватт‘: mondottanr 

1792ben Budán , Haynóc'zinak шаман útjábu. téved 
ni, (ezt alább beszéllexn-el, mert méltó а’ tudásra) 
рейд; én nem affectálok ott modesiiát, a’ hoi úgy 
szóllhatok —- (ha ezt mondani nem ЧЕМ‘) --- mint 
Cátó szóllott magárúl, ’s ат tartom, hogy senk‘wei 
nem itéltetem-meg magamat ha. azt mondom, hogy 
némelly levelem , Aufsatzom; versem ér annyit, s6: 
többet, mint p. o. a’ Petrahai vagy Regmeczi Osim 
lamestéré. --- Most csak ennyit könyvedröl, mei-t 
még bé nem firkáltam „еще, а.’ mit csak az olly 
kö'nyvekkel szoktam, a’ mellyekböl tanúlnom keu. 
Ha bé lesz fìrkálva., közleni fogom veled gondolati» 
mat. Bár ш nyerhetné a’ Publicum, Воду ш а.’ tán'-v 
gyat Te dolgozzd-ki és ne más bövebben, ńjobban. 

Mikor érek erre , nem tudom. Sophie еду hét 
ат: mán anya. lesz, ’s az Ipam 9_hét olta. beteges- 
kedvén, a’ Napam ide nem Ищет“, és igy Sophie 
ismét Kázmértt szüiì-meg ‘аду Emz’lt, ищу-шагу 
Eiigem'et vngy T/zah'et. ’S igy az ide amoda. járás 
kiver abból a’ nyugodalomból, а’ mellyel olvasni ’s 

 __ _P_
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d-«lgozni де”. Osztán most eggy más hajom is van. 
I (Jaak most kapám-meg a’ könyvkötötól Herdernek 24 

дата!) munkáját a’ Cotta kiadásából, Religion u. 
Theologie-__ Philosophie u. Geschichte-Poesie u. 
Kunst. Machinalement belé tekinték a’ 3dik низкая: 

elsö darabjába: Fragmente zur deutschen Literatur. 
Ut vidi, ut perii! -- Mint jártam, nem mondhatom 
el. Olvassd, ’s “111111- fogod. A’ magam ideájira is 
mertem: de melly rend, melly fény, melly ludo 
mány!--- Non multa, sed лишит. Félre jó ideig 
minden dibdábság._Herdernek kell tennem magamat 
штампа. ` ' 

'l‘egnap elött estve , szintén mikor fekünni men 
nek, elövettem Ariadne-Liberát és der entfesselte 
Prometheust. вы a’két darabot most láttam elöször. 

(Brútusát elsö estve olvasám. Szép az is , de nem 
Ariadne ’s Pron1etheus.)--Nem поиск rólok. Ol 
vassd, ’s a’ hol szlved dobogni fog, tudd, позу az 
enyém is dobogoit. - Herder nem volt kissebb mér 
tékben Héros mint Hercules, a’ szörnyetegek’ pusz 
titója. -- És те; is ezek a’ bölcsek Don 91:11:01! 
nak nevezik ш, а’ ki ötet követi. A’ Haynóczi tör 
ténetére térek: _ 

II. Leopold engedett-’s 179lben April. elsö пар 
ián B. Prónay Gábort és engemet hivatalainkbói el 
lnozditott ш adván okúl, hngy nem akarhatja, hogy 
L‘atholicus Oskolák Protestáns Tiszttöl igazgattassa 
на!‘ --- -- -- — -- ’s feltettem magamban, Воду 

/ 
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sohn többé ném szòlgálok, попа az illendö applica 
М az elmozditó parancsolatbau meglgérve volt. 

1792. egynehány nappal a’koronázás ищи Gróf 
Teleki Jósef Excell. мадам; szollit. Édes Öcsém 
Ur am, nékünk мы panaszunk az , hogy az Начат ben 
niinket igen kevés számmaltesz lilvatalokba. Ücsém 
Uramnak meg van igérve , jelentse magát a’ Budai 
штампы Secretáriusságra. ~- Аж feleltem, hogy 
nem; az en_ plánolu а’ falusi lakás és házasság. -- 
Ezen ‘Миша! nékünk tartozol. Viseld két 3 ее: 
tendeig, ’s'akkor ш fogjuk mondhatni, hogy üre 
senhagyott széke'd mìnket illet. -Reá Мыс-191 
nak találván a’ Jézus Christus самым, hogy elöre 
nem jó elkészülni; mert veliink van а’ Lélek, regen 
megszoktam volt máx', под’ mikor nagy helyre &quot;а 
nagy dologban szòllok, elöre el nem készülök; ’s 
fel menék az Udvarhoz, hogy az Antichambreben 
forgatom majd mit ,kelletik mondanom. Gróf 8260116 
nyi Ferencz eggy ablakban álle. B. Splényi (‚Шт 
Szabolcsi F6 Ispán és Generalissal, ’s myops lévén, 
Splényitöl такта, kik vannak jelen. Hallván ne 
чатей, nekem jfö: Én most jövök Nápolyból. Maj 
landban is voltam. Ferdinand Fö Herczeg magyarúl 
beszéllt velem. Meghallván ногу Gesznernek Idyll 
jei magyarúl kijöttek , rám parandsolt, hogy külde 
‘ют-те; nekì. Kérlek, adj eggy explt nekem, ’s 
nyomtattass elébe eggy levelet a' F6 Herczeghez. 
Alt feleltem, hogy az a’ forditás nem érdemlì a’ bé 
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“тайм, most készűl más; azzal szolgálni fogok. 
Ekkor az ajtón álló Kamarás kiáltja nevemet, 's én 
minden előre készülés nélkül fellépek. Ew. Maje 
staet! EW. M. stb stb Vater hat mich von meinem 

Dienste stb aus dem Grunde entfernet , weil er un 
schiklich fand dass_Cathol. Schulen stb stb ich war 
aber во glücklich , die Versichrung zu erhalten, dass 
ich mit erster Gelegenheit stb stb. Azt felelte, hogy 
а.’ hivatalok’ osztogatásában nem szokott vallásra, 
hanem e'rdenre nézni. — Általlátom , mondám , az ok’ 
bölcseségét, ’s nem is egyéb tekintetből hoztam-elő 
vallásomat, mint hogy Ő Felségével tudattassam el 
mozditásom’ okát: aber da. ich das Glück habe mit 

meinem Monarchen zu sprechen , der viel zu gross 
ist, als dass er mich kennen könnte , so sehe ich mich 
aufgefordert Ihm zu sagen, ich habe nicht ohne 
Ruhm, Wenigstens nicht ohne den Beyfall eines Swie 
ten und Pászthori, gedient. -— Ő F els. So muss 
ich Ihnen nur sagen, die Stelle habe ich in petto 
vergeben; es erhielt sie Haynóczi.--Én erre elra 
gadtatott örömmel: da gratulire ich Ew. Maj. zn der 
sehr glücklichen -WahL EW. M. haben dem Staate 
einen Mann erworben, Wie er ihrer sehr Wenige 
hat; und hätte ich gewusst, oder auch nur ahnden 
können, dass ich mit ihm concurrire, so wäre ich 
sicher nicht eufgetreten.--Sza,vam, exaltált képem 
’s minden mozdúlásom a’ Fejedelmet megérdeklette. 
A&quot; legszebb, legnemesebb melegséggel így feleli : 
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Um Ihnen zu zeigen wie sehr ich ihre Frdschftsge 
fühle u. diese schöne Resignation zu schätzen Weiss, 
nennen Sie mii' eine andere leere Stelle, und Sie 
haben sie. — Eljöttem tôle, egyenesen mentem a’ 
Diaetalis Sessióba ‚ ’s Haynóczi éppen а’ második (ё!) 
la щита&quot; öszve акт] velem. Én tólem hallotta-meg 
legelsöben, hogy аж а’ helyet ö Карт-‘неё, meg 
hallotta mit mondtain a’ Csnak felóle, ’s lelkeink 
meg inkább öszve forrtanak. ‘Гама ez nélkül nem 
hordottam volna vasat, попа Haynóczival шёл‘ az 
elött И! 'l‘é-getö (атом) familiaritásba'n állottam, 

Haynóczim emlékezete eggy isméretségre em 
lékeztet, mellyet azon három holnap alatt csináltam 
fogságomban‘, melly al'att szabad volt látogatásokat 
is fogadnom. Mert éppen az a.’ kis leány,_ ai kiröl 
папок, most már menyecske, sôt anya., ma vettle 
velében igen érzékeny oldelomról illetett. 

Hírgeist Ferencz , а’ В. Orczy László Kasznár» 
jának fija, I9. esztdós korában fogattatott-el, midôn 
még az Universitásnál сами. A’ szeretetre legmél 
МЫ) Ifjú. Jánosiszelldség volt lelkébemEnnek eggy 
12. esztdös húga, eggy igen szép képů ’snövésů 
“Мука, feljárt Pestrôl, ’s gyümölcsöt hoi‘dott a’ _ 
bátyjának. Ninon , ‘аду а’ mint én hivtam , Nini, 
Júniusnak elsö napjaiban (i795) a’ szerencsétlen ha 
lálú Palatinuslioz ment. A’ cselédek nevettek eggyü 
gyüségén, hogy gyermek kiván bébocsátatni. Sie 
müssen mich nicht für so gar sehr unwichtig hal 
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ten, ich bin die Schwester des Staatsgefangenen 
Hirgeist. — А’ cselédek elrémültek a’ szói‘a, ’s ага 
ladtak a’ Kamarás Urhoz, Gróf Eszterházy Josef 
hez.----Was wollen Sie , mein Kind, beyin Palatin? 
_Nichts als ihn um die Entlassung meines armen 
Bruders anflehn.-Tetszett a’ gyermek naivetéje, nem 
akarta vlgasztalás nélkül elereszteni,’s méltónak tar 
totta под a’ Pal. lássa a’ szép scénát.- Bébocsátatott. 
-- A' gyermek elsö mozdúlása. térdreömlés volt. 
Schenken Sie mir meinen Bruder, Printz l-Das kann 
ich nicht; meine Haende sind gebunden-Wohl! 
aber EW. K. Hoheit können an Ihren Bruder den 

Kays. schreiben. Was sollte ein Br. einem Br. ab 
schlagen, znmahl wenn er ihm so eine Bitte vor 
trägt? Ich bin arm, mein Vater ist nicht im Stande mir 
einen Lehrer zu halfen. M. Br. war es mir. Er hat 

mich im Lesen, Schreiben, Rechnen, im Ungrischen 
unterrichtet; jetzt fing er an mich im Franz. zu üben, 
meine Stütze ist Weg, u. ich bleibe zurück. -Ha 
za menvén, nem szóllott senkinek. Eszterházy еду 
nehány nap múlva. beszélli Orczynak. Ez nem hiszi. 
Csenget. Jöjjön Hirgeist. Наша, Hirgeist; a’ ma 
ga leainya- a’ Palatinusnál “мы. Nem,Kegyelmes 
Uram l--De igen l ._ De nem l -- De igen l-Men 
jen , szóljon vele.- Nini ,man sagt, du Warst begin 
Palatin г ——- Ja, Vater l -- --- - ~--- —. 

B. _Pronay мышцах Simon fija megesmerke 
dik a.’ gyermekkel. Szeretik egymást. A’ tiú érde 
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mesnek ismeni jobbjára: de látja, hogy tisztelt atyja 
’s rokoni soha meg nem eggyeznek. Esztendőkmúl 
nak. Végre Bécsbe viszi а’ leányt ’s férje lesz in 
optima forma. Sok ideig titok volt a’ történet, de 
Nini azt nékem , te s t v_é r é n e k , azonnal megírta. 
Cseléd leánya! nem nemes leány! Pápista leány! 
képzelheted a.’ Prónayakat ‘s а’ kik а‘ házhoz tartoz 
nek. Még Szerencsinének sem mertem soha monda 
ni, noha tudom hogy tudja; sőt minap már szólla is 
róla. A’ kik szégyellik megvallani, hogy a' m e s al 
`li a n c ebántja őket, а’ á z' t ib en akadnak-fel Иди, 
hogy collisióba jutni a’ praejudiciumokkal bajos de 
s-z ép is; ’s voltam volna Prónay, én is könnyen 
azt cselekedtem volna. Ez а’ derék Asszony, Nini, 
azt írja и’ та vett levelében, hogy 14. Aug. eggy 
lyánya. leve, ’s Iphigenie-Sophie nevet visel, 
’s én vagyok keresztanyja! -Barátom, mint érdem 
lek én ennyi megdicsőltést 3 

Vay Ábrahám, Consil. Vay Jósefnek fija, azt 
beszélli, hogy ez idén Pesten billiardozék eggy ide 
gen, soha nem látott Itjúval. Ennek nyakából kiesik 
eggy Portrait; (láncza elszakadt a.’ feszengésben) 
Vay oda hajlik,’s ki képét látja rajta г —- Az eng e'~ 
met. Másik oldalán nevem volt öszve vonva bélyeg 
formán. — Az enthusiasmus rosszú] választott imá 
dott tárgyat: de maga az enthusiasmus jo' dolog! 
’s kevély vagyok, hogy bennem a’ Jó шашек. -- 
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— NB. Ez a.’ Vay Ábr. apja fija. Demosthenes is 
tánczolgatott. De a’ mellett Demosthenes' volt. 

Verseid csomóját Novembernek 24d_ik napja 
táján vìszì Pestre Institórishoz az a’ Zemplén vme 
gyei кат, а’ ka (мг Désöffy Jóser barámnkai 
váltja fel. — Nékcm az a’ gondolatom jött, hogy а’ 
Herder Paramythjeit versekbe kellene `dolgoznom, 
попа. Herder is сна!‘ prózában та. Tagadhatatlan 
az,h&lt;_&gt;gy poétai darabnak рота? Iepelben НИК meg 
jelenni. Két napi munkám imhol van: 

A’ H A J N A i.. 
Tánczolva ’s vig dalokkal ment elébe ~ 
Éósznak eggy inneplö lyánysereg. 
Te szép, te boldog I_stenné, e’ rózsa 
Lepelben ‚ е’ meg nem hervadható 
Kor’ tündöklésiben! Te minden тегу! 
Újúlva kelsz elö а’ лещ-та 
Kény’ és örök ‘Пиши!’ ferdejéböl! 
Ez volt dalok. ’S a’ nyájas Istenasszony 
Keggyel свыше а’ шац;а$иа16\‹а\$1 
’S mìdön elöjött a’ Nap , méneît 
Feléjek теме, ’s leszállt közöttök, 
A’ legszebb, al1 de nem legboldogabb! 
Könyük remegtek szép szemé'ben, és 
A’ párafátyol , mellyet bánatjában 
Lehúza a’ földröl , mint eggy nedves ММ, 
Széljellapúlt a’ rózsaarcz elött. 
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Értettem, ugy mond Éósz , gyermekek 
Magasztnlástok’ édes пишете“, 
’S im itt vagyok, hogy lássatok. Ha szép e ? 
Itéljetek: ha boldog e 'r' kérdjétek 
Könyüimet, mellyekkel testvéremnek 
F!órának, ékes тетей: 
Öntözni szoktam.- Gondolatlanûl 
És elvakiiva csalfa fénye által 
Férjemnek а’ vén Tithónt választám 
Kînek fagyos nyájaskodási közziil 
Sietve menni шик minden reggel. 
Magának és nekem kinunkra ‚ véget 
Nem-ismerö kor lett az ö fele, 
De ah ifjúság nélkül! ’S e’ miatt 
Mig únalommal múlatok körültte, 
Szépségem sorvad és minden kecsem. 
Ez kel-get engem olly koràn rövìd 

— _Munkámhoz, а’ Setét’ üzésihez. 
’S ha Phoebus osztán feljö, fénye közzé 
Igyekszem elrejtezni, Воду Gyötrömnek 
Alkalmatlan szerelme kedvesim’ 

Vlg' társaságaikból el ne vonjon. 
[gy ты keserves éltem. Végy‘etek 
Példát, leányok, gyászos estemen. 
Нет fény , nem bövség adja a’ boldogságot. 
Csak az jut arra, a’ ki bölcs az érdem’ 
Becsére rá-ismerni, ’s szive ’s jobbja 
Magához íllö férj’ jutalma lesz. 

ЕМ mondta Éósz’s eltünt hin-telen. 

De a’ leányok minden harmatcseppben 
újúlni mak а’ шт ышеъес. 
Legboldogabbnak ‚ mert legszebb vala 
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Már nem шишек többé, ’s oktatása 
’8 péhiája után bölcsebbek lettenek 

Az A'LvÁs. 
Azon Tiindérek’ végig-iáthatatlan - 
Legiója ваш ‚ a’ melly-et Júpiter, 
Ногу а’ halandók’ terhes él‘teket 
Szelid kezekkel éilesitenék, 
Kedvezve, mint mindenkor, alkotott volt, 
Setét alakkal feltünt Hypnusz is , ' 
A' gondfeioldó ‚ bámtosziaió.' 
Mint illek én е’ gyászos arczulattal 
Testvéreimnek szines sergek közzé? 
Mint iépjek igy az Áinor’ táxsai’, 
A’ Vigaságok’, Tréfák, ’s Hùnyorok’- 
Eze» kecsekkel ékes Gyůléseikbe ? 
Talán Воду а.’ kiröl agg'ása’ sullyát 
Elliengeritem, a’ kit a’ feledség’ 
Szelid kelyhéböl ittatok , reám 
Viszont ln'íséggel fog tekintení: 
Talámlxogy а‘ megfáradctt sth sib 

 

Élj'szerencsésen kedves barátom! Az Падение!‘ 
légyen gnmlja életedi‘e ’s вашей’ örömeire. 

измены: Kazinczy Ferencz. 
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XLVI. 

Széphalom , Jan. 1. 1808. 

Kedves barátom ! 

вёл szerént azért, mivel minden postanap vártam 
nevezetes levelem’ válaszát '-l‘öled , rész szerént há 
zi bajlódásaìm miatt is, mellyek gyakorta &gt;útra kül 
döttek, eddig haladt az az örvendetes tudositás, Воду 
$е1ёзё5еш Decemb. 4dikén isinét :myn lett ’s eggy 
egészséges, ép és низу leánykát шт,‘ kit osztán 
Decemb. ôdikán Generalis Báró Vay Miklos és ё: 
vegy Grof Vandernáth Ferenczné, született Báro 
Splényi Petronella barátinknak keresztszüleségek 
alatt Eugenia Petronella Nicolaissa név 
alatt megkeresztelteténk. Generalis Báró Vayt isme 
red a’ köz _ hirbôl, ’s talán leveleimbôl is. оши 
nám hogy Vundernáthnét is ismerd ’s érezzd, hogy 
óketválasztván ‘а’ gyermek’ eggykori tiszteletének 
tárgyául, melly Ielkekhez штык. Vandernáthné 
eggy igen szép штат özvegy, lelke рейд; ollyan , 
hogy társaságában а’ legnagyobb gyönyörŕiséggel 
fognál múlatni. Szentül szerette igen Папа! korában 
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модном férjét, ’s а’ fájdalom nevelte relìgiosìtását. 
Félre vonva а’ világ’ lármájától , két tìszteletre mél 
‘о ’s „мы: lelkü leánytestvéreinek ’s három kìsded 
gyermekeìnek társaságokban élì napjait. 'Kázmérhoz 
Kassa felé almyira van Szilvás, hol lakikgnìnt Szép 
halom Kázmérhoz, ’s az az eggy ház, а’ legkedve 
sebb helyünk, a’ hová mehetünk, az egész táje'kon, 
cz a’ három tiszteletre méltó asszony és leány az , 
а’ kit barátinknak ohajtunk. — Ámbár sok mondani 
мы&quot; vagyon, hagyd kérlek, hogy rólok szóll 
hassak. _ 

Generalis Báró Splényi Gábor Generalìs B. 
Orczy Lörìncznek leányát шпона házasságban. На 
meg nem tévedek, шапке: gyermek leve szerete 
teknek gyünlölcse. Az Orczy leány hamaräbb holt 
meg mint hogy legidösbb leánya Madeleine férjhez 
mehetett volna, ’s az шт , hogy ha ö kilép a' heiz 
bol ‚ hat vagy Саши hét leánytestvére ищу nèvelet 
lenül murad, vagy veszedelmes нашем kap , ’s bá 
muld heroismusát! -- feltette magában, hogy шага! 
nek-ik feláldozza, ’s nem méne férjhez, ámbár Штан 
шт. А’ Homérì leány! Madeleine мы anyja leve 
a' tòbbinek ’s ад látja, hogy шаг, eggyiklestvérét 
kivéven, mìndenìk anya. Szìlvástt lakik Petronelle 
теней , a’kì ezen atyai, tizenkétfelé oszlott jószágot 
u’ többìtöl megvette, ’s Caton testvérek is velek 
van. Ez sokkal fiatalnbb mint Madeleine; testre is 
kedves, de még kedvesebb mivelt lelke're. Erre a’ 
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derék leányra azt a.’ шут: kell Sophìemnfek ша 
gasztalására mondanom , hogy а’ midôn (i tavaly leá 
nya.’ halálán támadt bánaijában, e'lgyengiilve а’ szop* 
latásban, abba az elgyengülésbe süllyedt, Воду ha 
lzila felôl kelle gondolkoznìa, kérni akará. Catont, 
hogy ha 6 meghal, jöijön hozzáln férjhez ’s 'enge 
met, hogy venném el Catónt. Látom, édes barálom, 
mint hatja meg szivedet ez a’ beszéllés, ’s nem ön 
töm szóba mind, а’ mi mindarmyiszor fog-el, vala 
hányszor róla emlékezem. Melly lelkek! ’s :nelly 
boldogság illyeneknek lenni szövetségekbe! 

' Sophie ismét szoptat. Nem engedte ‘щи ezen 
szent kötelesség tellyesitésétól megfosztatni, molly 
egyszersmind szent öröm is. De most goud nélkiil 
vagyok, inert kisdede csendes, egésséges és igy ke 
vesebb nyughatatlanságot csinál az anyjának. Szün 
telen alszik, ищу szopik, ’s ez а’ két inunkája a’ 
vegetátion'ak. meg is (атак rajta: ollyan а’ gyermek 
mint a’ gömböcz. Szája, szemöldöke ’_s szeme.szinte 
а’ Phigieé ’s lányka lévén az is, elképzelheted, mil 
lyen lesz örömöm , ha шаг] esztendô mulva а’ gyer 
ineket elhunyt nénje’ maradványaìval czifrázom-fel. 
Azt fogom hinni, hogy Phigìe van vissza adva sze 
relmiinknek. ’S ugyan azéri alltuk ennek az Eugenia 
nevet is ', под ez а’ hangok azonsága által ótet Phl 
gienk testvérének kìáltsa. 

Vaynak képét az отхЕ onrůgaw V ay’ Palakon ta 
nnló 18 esztendôs fija, Vay Ábrahám viselte, a’ke 
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resztség actusa alatt. Аж mondják, hogy а’ gyer 
:nek meg nem izelitette a’ Sal sapz'entz'aet, melly 
szájába nyomatott. 

Mondd áldásodat гей; kedves barátom, ищем 
fèrjfija а’ legszentebb religìonak ’s kìvándd Воду‘ а.’ 
gyermek éljen ’s nevekedjék mint a’ vírág, mellyet 
sem a’ тек dere, sem semìni dögleletes fuvallat 
neml érdekel. -— _ 

Mostan рейд; fogjunk valaha dolgainkhoz: 
I) ‘A’ Bécsi Annalisok tegnap érkezett Decem 

beri darabjában Epistolád lap 283. (а’ legutolsó da 
rabja a’ Recensióknak) recenseálva van. Nekçm 
ugy tetszik, Pogy ezt Rumi та. Láthatod, hogy а’ 
Hazai Tudósításokban álló Recensio volt Szeme elött. 
Szerettem volna, ha olly Recensens adta типа róla 
itélétét, a’ ki amazt nem látta. Bár csak a’ Hálai 
Liter. Zeitung szólana. róla. Én megteszem а’ ren 
delést, hogy oda egynehány exempl. vitettessék. Wie 
landnak,’s Göthének küldenifogok a’ velin exempl 
ból. . 

2) Igen is, Ногу számtalan példa van a’ lea 
gondosabb Poetáknak ìrásaiban arra, Воду а’ com 
ma nem а’ sor’ végén hanem а’ következö sornak 
elsö szavaira esett. De hogyminden bizonnyal'szebb, 
ha а’ coxńma a’ vers’ végén áll, és hogy а’ VBI‘S nem 
mìnde'n megválasztás nélkül szakadhat meg ат 
`тещу részén a’ dictiónak, ’s hogy а’ pòmpás tónu 

20 
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sú versben inkább nem mint- а’ pajkos nonchalán 
szüekben , az nem szenved kérdést. 

3) Édes barátom , nem parancsolatiddal való nem 
gondolás, hanem a’ sokféle baj cselekedte, hogy 
Journálod planumának kidolgozásához hozzá nem 
foghattam. De az nem is szükség talán. A' Bava 
riában 1804ben irni kezdett A u róra Előbeszéde ne 

kem felette tetszik. „An die Leser. Was die Re 
daction dieser Zeitschrift über den Inhalt und Um 

fang derselben zu sagen hat, behielt sie sich bis 
zum Schlusse des ersten Jahrganges vor, und auch 
dann hofft sie nichts anders sagen zu müssen, als 
dass sie, was sie geleistet hat, auch hat leisten W o l 
len. Пи‘ Gang wird dem verständigen zeigen, W0 
hin sie will , und er wird sich , Wenn er ihres Sin 
nes ist, auch Unterwegs ihr zugesellen, soll 
ten auch sein Schild, und seine Heimath etwas nä 
her oder ferner oder auch seitwärts liegen.“ Ez az 
első §a az Aurora Elôbeszédének. 

A’ Hebe jó név a.’ Románoknak, ’s az as 
szonyi szíveket mlvelni akaró írásoknak. Csak Jour 
nálodnak eggy könnyen eltalálható nevet válassz. 

Àldást az új esztendőre Magadnak,Boldogltód-- 
nak és sziveìtek ’s szerelmetek gyermekeinek! Ölel 
lek tisztelettel ’s barátsággal. A 
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XLVII. 

Széplialom, Januar 22. 1808. 

Kedves barátnm ! 

на barátságod változhatatlansága felöl olly erös 
nem „та hitem, ’s ha vétkesnek esmerném vala 
miben magamat, azt vélném, hogy hallgatásod е] 
hülésnek a’ munkája. Így az a.’ rettegés száll meg, 
hogy vagy betegeskedel, ‘аду valamelly szeren 
csétlenség érte Миша‘. Fordltsa-el azt az ё; rólad, 
és engedje nékem azt az örömöt, Воду nem зовёт! 
új leveledból olvashassam, hogy rettegéseimnek mind 
eggyike haszontalan volt. 

Most újra olvasom verseidet. Szebb folyamatu 
ezeu csomóban ан; van, mint az a’ kettö, melly itt 
megyen ugyun, de az elsö kötethez tartozik: 1)Né- 
methünk&quot;halálára Szentgyörgyinkhez itt versed, 2) 
Horatiusnak nem régiben küldött Satyrája. — А’ 
Zrz’nyí nemü (nem scandalt Reimu) verseknek min» 
den каша szépségek а’ Reim. Azoknak (ем! nem 
lévén többjök ez eggyne’l, ezt az eggyet ege'rzlen 
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meg kell adni. Ellen és szíinetlen nékein nem rosz 
cadentia (Reim)--de ez а’ két verse Bessenyeinek: 

A’ természet itt csak maga irta magát (v_) 
Nem igazltotta meg mesterség dolgát (- -) 

igen rosznak látszik: inert a’ jambus ugrású elsöbb 
Reim szóval rosszúl illìk öszve a’spondeusi dolg'át. 
A’ hol vei‘seidben illyenekre akadtam, ürességet 
hagytam а’ kézirásban' vagy jegyet tettem mellé. 

De eemmi sem bántja fülemet jobban, mint az 

azon .eggy hangen végzödö sok sorok'. .E’ napok 
ban olvasám a’ Herdernek Poesie u. Kunst Abthei 

lungja valamelly kötetében ш, а’ mit az arabs poe.. 
mákról ir, под 6k eggy egész tiz еще!‘ verste is 
menö Epìcumot ugyan azon hangen végzödô snx'ok 
ban irnak. Kivált Musarionodban vannak illy dor 
mi tatiók, ha azon verbumból , mellyet Ноты: 
mond Homerról, szábad ezt a’ fertelmes substanti 
vumot faragnì. Az illyeket mind kijegyzettem. Legy 
ñgyelmes , midön majd Мытищи! verseidet _alum 
nusod ált'al szemeidnek kìméllése miatt, hogy а’ hol 
а’ levclek margójin jegyzést Ш akár veres krétával, 
akár tintával vont X-ecskét, ott álljon meg 

Tíz nap она а’ tavaly érkezett Hálai Lit. Zei 
tun‘or darabjait olvasgatom. Abban (talánÀ а’ Fehr-- 
‘газу az Aprilisi Heftben) Deninának 1_a. Clef 
des langues nevezeu'í philologiára. шило munkája 
recenseáltatik, Hiszed e hogy elég patientiám van , 
ш az .egész шёл 40 paginányi x'ecensiót kill-ni? 
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Jenischnek elöttünk esmeretes munkájával eggyüvé 
кат: recenseáltatott. Amazt nein láttam (1.1. a’Je 
nisch recensióját) de meg fogom olvasni, és kiiroln 
azt is, hogy mindég kéznél legyen. Denìna eránt 
рейд‘; Geìstìnge rn ek irtam Bécsbe, hogy 1‹11111и 
1е diligence szekeren , elunván félesztendönkéntPest 
ról várni, ’s uéha tovább is a.’ mit kivánok. Kérné-&gt; 
lek édes barátom, hogy azi а’ könyvet Te is hozassd 
meg magadnak. Talán az kedvet nyújt néked Коно 
rut nyert irásodnak újra dolgozására , melly olly 1111111 
lim., hogy minden triennium alatt újra meg újra kel 
Iene dolgoztatnia, а’ szerént a’ mint a’ hozzá tarte 
zó Materialék а’ gondos Iró olvasása, ’s dolgozása 
közben gyülnek- Cserépitöl nagy örömmel' értem, 
hogy Gróf Desöffy Pi'psz а.’ Zemplényi Követ, ki 

~ mellett Cserépi patvarista volt a’ Diaetán, a’ Te 
munkádat azzal а’ szertelen yörömmel és 031111111“ 
sal ólvasta, а’ mellyet az valóban érdemel; ’s ugy 
mondja Cserépi под az Pesten közönségesen nagy 
tekìntetet vont magára. 

Éna’ Bécsi Annálisokat 1802 olta, és igykezde 
tek olta birtam. Szentgyörgyinek által küldöttem 
mind а’ 1111 volt. Ó másnak adta által , és ez azt szül 
te, hogy most 22 ft. 30 xrt kelle пишет az elve 
szett darabok újjabb meghozásáént. Ezek esak moet 
jöttek kezemhez. NB. az 1S05diki darabok egyene 
sen Debrecze‘nbe nlentek, ’s ott elvesztek, minek 
.elötte látbßtnám. Most vévén tehát ezeket, mikor 
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bele fáradtam a’ наш A. L. Z. kiirásába, ’s (отдат 
sába, а’ Bécsit vettem elö. A’ kettö közt valamellyik 
egy Német Poétát тамады meg azért, hogy а’ ver 
sek sorait nem commán, hanem olly szókon végzi , 
a’ mellyeken azoknaknem kellene végzödnì. Васи 
recensiót is штат számodra, ’s verseìd csomó~ 
jiba teszem. Világosságára. fog tllennî azoknak, a’ 
miket elsö Кбит! megküldésekor mondtam volt, 
mellyekre Te nékem Wielandból hozál apologizáló 
példákat, Én azt tal‘tom , под az n em mind е nütt 
szenvedhetetlen, de néhol az is. Hol az, hol nem 
az, ш az izlés választja meg. 

‚ Édes barátom, nem mondhatom eleggé, шеПу 
igen örvendek -azon szèrencsémnek, hogy Téged 
Denińával ’s Herdernek ’s ezen most emli- ‚ 
ш: Recensiónak soraìval megismértettelek, ’s arm 
kérlpk, hogy ha olvasásod közt ‘Маши-е akadsz, a’ 
mit czélomra hasznosnak vélsz, méltóztassál ‘Енот 
velem Te is tudatni. 

Cserei Kammerherré leve. Ma irok neki erán 

ta. Gratulálok, de, mondám, а’ széplelkü Cserei fe 
löl ш hîszem,h0gy 6 felakasztván zsebje mellé ш 
az arany мышки, úgy tészen , mintha nem is tud 
ná, hogy az ott fityeg. Az ollyau sem jóvá nem te 
szi a.’ roszat, sem rosszá. a’ jót; et adesse et ab 
esse potest. Az Erdély Oancellariusa mellyét is csil 
lag ékesiti; тег: az а’ melly valóban ékes, nem 
еще“! а’ csillagért , hanem magáért is. Melly nél 
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kül az a’ стыд csak az, a’ minek Pfeffel печей : 
ein Kl eks.-Én igen nem szeretem az ollyan eni 
bereket, mint az én drága rokonom Rhédeì Lajos , 
a' ki most is Leopold Keresztesévé leve. De ш is 
a’ Plátó вин/а szerént Diogenesi mé g kevé 
lyebb kevélységnek “тот, hogy Gr. Desöf 
fy Мне‘ barátunk a.’ rojtocskát a’ mente zsebje mellé 
nem‘akasztatja, Марш: lévén, kiknél az Sitte. 
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XLVIIÍ. 

1808. Januar. 29d. 

ms JANosNAK KAzINczY rnnnNcz 

a’ legszentebb barátság шепот. 

Elles baráfmn! Verseidnek második шаге imhol 
xnegyen. Olvasd végig, és hézagjait pótold ki. Azon 
jegyzések után, niellyeket az elsö kötet mellé tettem 
volt, kifogod találni, miért estek a’ hézagok. Érzé 
sem semmit sem néz kevésbbé megszenvedhetônek, 
mint a’ hol a’ Reim két sornál több sorokra ‘щей 
ki, mellyeknek e’ kötetedben sok példája. van,. 
’s azt midön az ertelem nem áll meg',` a’ sor’ utólsó 
s'zaván , hanem által mégyen a’ más sornnk elsö sza 
vára, “аду szavaira. Azt'felelted, hogy erre Wie 
landban, a’ ki igen nagy gonddal ноша kisimitani 
verseit, ezel' meg ezel` példa van, még рейд; Vall 
legkényesbb izlésü munkájiban és legpompásbb já 
rásu verseìben is , ’s elöhozod Oberonnak némelly 
sorait. Nem tagadom, ’s engedd lnondanom, Воду 
ш штат. De ат olvasd magad az olly szép mo» 
dulatioju verseidet, mint a’ Horátz VI satirájáé és 
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azon Epistoládé,1ne1lyet Némethünk halálakor irtál 
Szentgyörgyinkhe'z, ’s olvasd mingyártutánok a’ Her 
cules választását, ’s légy önnön dolgodban biró. 
lgen.' ezt года mondani; de az ollyan verseket ìrni 
igen bajos. Megvallom azt, és hìdd el, most emli 
tett két darabodat, ’s a’ Gyöngyösihez дюйм sok 
szon` igen nagyon csudáltam ; azok elakasztják a’ szót 
minden versìfexeînk’ szájokban. De most nem arról 
vala a’ szó, ha. nehéz-e, hanem mellyik szép, mel 
lyik nem szép. És még eggyet: -- Reimjaid nein 
mindenkor итак; Ezeken vu'rm', яхт/11151116 _rak 
m', adm', _. vetlem, nyertem, íîilem fel nem akad. 
Elszenvedhetem ezeket is:ellen, sziìnetlen. De már 
ezt emelm', fe'lm', Iüze , szzîze szeretriém verseid 
közül kigyomlálni, mert valóságos gyomok. — А’ 
scandált reímos »versek, a’ mìllyenek a’ németeké, 
Папский“, ’s t. a’ nem épén tiszta reimokat in 
МЫ) megszenvedìk , тег: а’ теп‘цт hel'yre {Ш ezt 
a’ kìs _fogyatkozást De a.’ magyar verseknek, ha 
Zrinyi nemén vannak ìrva, niinden diszek а’ Reim. 
ha. ezt is csonkán adja neki a’ Poéta, mondd, mi ál 
tal üti helyre? _ 

Muzariont gondosan elolvastam. Szerencsés ál 
taltétele a’ németnek. Tndod -- magam is emléke 
zem egyik levelemre,mellyben eli‘agadtatva szóllék ne' 
ked azon szép passage felöl , а’ melly шаг csaknem az 
utolsó soron all а’ 34m( könyvben, .de mégisjó vol 

21 
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na, ha paragraphusról paragraphusra olvasnád a’ 
magyart а’ némettel eggyütt. Hogy minden sor, 
minden szó annyit adjon а’ fordítás” nyelvében, a’ 
mennyit az Originálban adott - az csak nem lehe 
tetlen. — De úgy tapasztaltam, hogy sok belytt ve 
szett el holmi, még pedig nem a’ Сенат-$161 való 
félelem miatt. Dayka is dolgozott Muzárionon, a’ 
német vers nemében. 41‘793ban fogott volt hozzá. 
Eggy sora sincs kezemnél, és azt gyanítom, hogy 
maga égette-el munkáját desperans Паста nitesce 
re posse. ’S meg kell vallani,_hogy ha csak annyi 
szerencsével fordította volna, mint Colardeaunak He 
loizét fordította, kivált Alexandrinusaiban,jól tette, 
hogy megégette. --- A’ Te fordításodat ő is gyö 
nyörüséggel olvasná. A’ mennyire tudom, minden 
Verseid ezen két kötetben vannak, а’ mellyeket né' 
kem megkíildél, vagy nyomtatásban találhattam. 

Felek még is, hogy a’ Festeticshez irt Episto 
la elmaradt. Ha el talált volna maradni, Щ nékem 
mingyárt. Postán megküldöm, hogymár mind eggy 
móddal legyenek leírva. 

Ha pompásan nem lesznek is nyomtatva, légy 
rajta, hogy legalább rút papirosra ’s rút betükkel 
ne nyomtattassauak. Sopronyban Siesnél szépen jö 
hetnének ki. Ó a’ Sopronyi Társaság munkájit szé 
pen nyomtatta. De eggy lapra nem kellene engedni 
eggy versnek végét, és a' másiknak kezdetét. Mu 
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tassa а’ munkának külsóje is, hogy az Grátziáknak 
пот“ ajándék. -- 

Eggy lapra csak 22 sor menjen. 
Képed és a’ Németh’ képe eránt , úgy a’ rézre 

metszendò homloklap eránt, másszor. 

2|* 
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XLIX. 

Széphalom. Febr. 8d. 1808. 

Kedves barátom! 

Verseìdnek második kötcte Pesten van. Csere'pi 
‚ Károly ur vìtte-le magával ezélött 8 nappal. A’ pa 

két Institórisnál fog recepisse теней lepecsételve 
letétetni. Tégy tehát rendelést, под azonnal ve 
hessd. Омлет ‚ hogy lemásolásokban barátságomra 
isvmerhess. Ha szabadságaim megnyenìk e javalláso 
dat, ан csendesen fogom nézni, тег: a’ mit tölem 
várni юные“, azt igyekeztem megtenni, 7s az min 
den tekintetben elég. На valami darabj‘aid ezek köztt 
még meg nem volnának, küldd bátran hoz'zám, ’s 
Iemásolom igen kész kedvvel söt öröŕmmel , hogy máx` 
légyenek mind eggy orthographia szerint. 

A’ minap гей nem akadtam а’ Bécsi Annalisok 
ban azon Recensióra, mellyben а’ Vers enjambe fe-A 
löi vala а’ szó. Már feltaláltam. Imhol van ez: 

Gedichte von Gabriele Batsányi, geb. Baum, 
berg. Wien, 1805. Annalen der Literatur stb pag. 
377. 
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-- - Auch macht es in einem kleinen Kunst 

werke, das der Idee nach so abgerundet u. vollen 
det ist, Wahrlich keine gute Wirkung, Wenn der 
Klang des Reimes zu oft den Sinn unterbricht, u. 
der Abschnitt oder Schluss des Satzes erst in die Mit 
te des folgenden Verses fällt; wie S. 64. 

Sie lassen Qual u. Reu’ uns finden; 
Wir wollen sie mit Ezlgremími&gt; 
I „треп; indessen schwinden 
Sie und wir selbst, wie Träume, hin.“ 

En önnön érzésem után is ezt mondanám; annál bát 
rabban mon'dom most, hogy látom, hogy mások is 
így ítélnek. 

Ezen Recensióban fordúl-elö Mad. Deshoulie 
res-nek eggy kis szép darabja is a’ német fordítás 
sa]. Kiírom azt. 

CHANSON. 

Y All! que je sens d’inqnietude! 
Que j'ai de mouvemens qui m’etoient inconnus! 
Mes tranquilles plaisirs, qu’ étes vous devenus? 
` Te cherche en vain ma solitude. 
D’où viennent ces chbfgrins, ces mortelles langueurs i? 

Qu'est ce qui fait couler- mes pleurs ' ` 
Avec tant d’amertume et tant de violence З A 

De tout ce que je fais mon coeur n'est point content. 
Helas ! cruel Amour que je méprise tant 

Ces maux ne sont-ils point l’effet de ta. vengence? 
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sELBsTGEsPRAEcH. s. 7 4,. 

Welche seltne namenlose Regung 
rHebet ängstlich pochend meine Brust? 
Welcher Drang mir vormals unbewust 
Bringt mein ganzes Wesen in Bewegung? 
Mutter jener weiseren Erwägung, 
Einsamkeit! sonst meine stille Lust! 
Dass auch du dem Übel weichen musst 
Tro_tz Vernunft, trotz-aller Überlegung! 
Diesen Gram ‚ der mein Gesicht bethränt, 
Wenn ich oft bis an den Morgen wache, 

'Diesen Unmuth ‚ der in Seufzern stöhnt, 
DiessGefiihl-bezeichnet keineSprache‘. P11911? Reim Mächt’ge Liebadieicn oftverhönnr î Ist das nicht die Wirkung deiner Rache г 

 

Á’ Recensens ezt Чей mellé: Wie schön lässt 
doch dem Wahren Gefühle ein. einfacher Ausdruck! 
Die ernste Überschrift - Selbstgespraech -- kann 
den steifen Vortrag nicht rechtfertigen: ein leuch 
ter Ton, eine gefaellige Abwechslung schöner Rei 
me schickten sich zur Idee. Vorzüglich missglückt ist 
die Übertragung der zWey Verse: Mes tranquilles plai 
sirs, qu’êtes vous devenus? Je cherche en vain ma 
solitude. Sie hat etwas geschraubtes, wodurch so 
gar der Sinn dunkel wird. _ ' 

Én felette örömest olvasok Recensiókat ’s sok 
hasznát tapasztalom olvasásomnak, Vakon hinni nem 

la? 

lig 

ki 
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szeretek, ’s sok петь veszem észre, hogy utálatos 
és alacsony Intriguak csinálják azokat a.’ hiú mun 
как magasztalásait ’s a’ jó munkák, gáncsát. (Ol 
vastad e vallyon a’ Nagy István Superintendensur 
ra írt magas Odád Recensióját? Ez valamelly za 
vart fejü bölcs ember tollából folyt). ~-- De анана 
ban még is igen hasznos пышным. Adná Isten, 
hogy a’ magyar munkáknak is akadnának Recensen 
seík, ha bár а’ Bécsi Annalisták tonusában is, mel 
lyet a’ Hálaiak arrogansnak neveznek! -- 

Ird~meg, kérlek, verseid hol és mikor ’s mint 
fognak nyomtattatni. Talám jó volna 'Institórist ten 
ni Verlegerjekké. ’S ő metszetné-ki hozzá képedet 
is. Én azt magamnak újra festetem,mert felette dur 
va ecsettel van dolgozva; ’s akkor, ha Institórisnak 
tetszik, az én részemre vfestett kép a’ Metszőhöz 
fog küldettetni. -- Jó volna pedig v'ele úgy végez 
ni, hogy a.’ 2dik kötethez а’ Némethét metszettesse. 

Döbrenteivel nagyon meg van elégedve Gyu 
lainé. Ezt nékem a’ Grófné maga írja. Jelentsd ezt 
tiszteletre méltó öreg atyjának. Örvendek, hogyne 
ki ezt az örömet csinálhatom. 

Az Öcsém Miklós `(34 esztendős ember) arra 
kér, hogy legyek közbenjáró nálad. Néki háromfi 
ja van, Gusztáv-Adolf, Sándor és Victor. Gusz 
táv 1798ban,Victor l805ben született. Ezen gyer 
mekek mellé eggy jó morális charakterii és szép tu 
lajdonságú nevelőt óhajt, de a.’ kinek Protestáns 
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пак kell lennie. Ó is Pápista Íeányt УС“, Bihar 
Vgyei 0rd.V.Ispán ’s Gonsil. Beothy Jánosnak leá 
nyát. Pesten lakik, hivatal nélkül. Feje nem üres , 
charaktere igen jó ; а’ nevelö barátja lesz mind az 
Ócsémnek, mind. а’ feleségének, a’ kinek feje a’ 
Sectengeisttól üres, тег: atyjának leánya. Novem 
herben lesz reá szükség. На valamelly magyarúl is 
tudó, jó charakterü, szép tanulású Academicust is 
mérsz, a’. kinek ez а’ meghivás tetszhetnék, szent 
bau‘aítsá.¿,funkrall kérlek, метана-те; azt a.’ Nevöim 
hez, ’s kötelezzd-le magadnak ezen barátság által 
az Öcsémet, Fizetésének kiszabásában az Öcsém 
fösvénykednì nem fog. — Erröl méltóztassál шед 
Snam ‚ММ lehet. 

Elmúlt három holnapja, hogy leveledet nem 
vettem. Melly nagy idö гелей-е! öröm nélkül! 

Élj szerenèsésen, kedves barátom. Feleségem 
köszönt. Bár штаты nézhetnéd atyaì gyönyör 
ködésünket Phigìenk physiognomiájára. ütött Gé 
nienkön. Ölellek.4 
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Széphalom Mart. 14d. 1808.“ 

Élles barátom ! 

Febr. 14aikénir¢ leveleare мат. 14kén felexek. 
Utolsó postával vettem ш. Látod, molly soká he 
vert a’ levé] a’postákon, ’s tudván melly nyugialan 
зайду! vártam azt, érzed melly örömmel vettem. 
Óh, hogy bajod ninas, és hogy nem az elhůlés cse 
lekedte, hogy illy заказ; hallgatál i' 

Megtisztelt‘etéseidnek szivesen örvendek, ’s 
óhajtanám, Lajosodnak’s lánygyermekednek nevelé 
sek miatt óhajt’análn, hogy Dömölköt elhagyd ’s Sop 
ronyi‘Pred. légy. Bár melly bájos el‘eje Iegyen a' 
falusi lakásnak, V’s bár melly hajlandó légyen а’ Те 
lelked is, mint az enyém, ezt a’ boldog kényünkre 
élést utána. tenni a’ városi lármának ’s alkalinatlan 

ságnak: bizony a’ tanulásra nézve szerencsésbb az, 
mint ez a’ mi moslanink. Ott nem csak Lajosod fog 
nyerni ‚ hanem magad is. ’S elhallgassam е, hogy 
nyér, még'pedig igen soket nyér a’ te alkotásod, a’ 
kis Ta'rsasu'g is? 
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Vex’seidet шёл eggyütt vìszik ki hozzád Egy.. 
veleg Irásinmak elsö kötetéve'l és eggy ìdöben ve 
szed ezen levelemmel. 'l‘egnap elôtt ё! ferslág,` köny 
veìmet vlfiellvén felhánynom, kivettem Zsebbelidet is , 
’s tax‘tok töle, ‘под kézirásomban ruines-meg а’ На 
gedorn ищи forditott Horatzz'm. Tudósits eránta, 
kérlek, ’s ha. mi Штатам, leirom hozzájok, hogy 
máx' mind eggy formán legyenek irva. Szeretném 
látni, mint Superìntendensed, megjelenéseket. 

Hogy pályairásod németre forditatik, azon $21 
vasen örvendek. Két kérésem van eránta: 1) под 
diszesen nyomtassa Véber ,I mert и! а.’ külföldi Phi 
lologusok Карт fogják kapni. 2) hogymég kézìrás 
ban láthassam а’ németet. — Deninám még nem 
jött megìcsak azt (идет, hogy Geistinger nékem 
küldi mind azt a’ kértekböl, a’ mit Bécsben öszve 
szerezhetett. Ах‘: tartom, hogy Denînának megolva. 
sása hasznos lesz е’ czélra is. — А 

Nagy örömtöl fòsztád meg mind lnagadat,mìnd 
engemet azzal , hogy verseidnek elinditása elött le 
veledet nem vehetém. Holmit а’ mit melléjek akar 
tam vala. tenni, tůzbe vetettem. — Messze lökve 
eggymástól, holmit akartam veled tudatni, а.’ mi ér 
делай а’ tudást, ’s tìtkon mondathatìk. 

Gróf Desöffy Мне! reá vetta’ ZemplényiGyü 
lésen, hol, mint volt követ, számot то“ munkálko 
aásáró1,h0gyirnék eggy könyviro'nak то Magyar 
Grammatìcát, minthogy mëg eggy sincs а’ mi e’ “$5 

«Il 
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re szolgáljon. A’ Debreczenités Gyarmatiét eggy for 
mán tartom magam is rossznak, unphilo su - 
phischnak; а’ Versegié felől azt kell mondani ,. 
a’ mit az eggyik ellensége mondott, hogy а’ nyelven 
soha sem ejtett undokabb sebeket а’ gondatlanság, 
mint a’ Versegi gondjai; a’ Révaié igen jó, de olly 
felette bőv, olly tele van tömve mindennel, hogy 
kifárad al’ Tanuló olvasásában. Én azt tettem törvé 
nyűl, hogy az enyém minél lehet rövidebb, tisztább 
légyen, a’ legnagyobb gonddal, praecisió-val és ele 
venséggel, ’s olly {зиме}, hogy gyönyörüséggel le 
hessen olvasni. Orthoeiyejámnak eggyik része már 
kész. Rajta leszek, hogy e’ nyáron elvégezhessem, 
’s akkor Prónay Sándor lesz Aristarchusom, ’s úgy 
osztán sajtóba vele. 

Egész Európa kifordulván a’ franczia háborúk 
miatt sarkából, meghagy e bennünket a’ sors bol 
dog Constitutiónk birtokában? A’ fizetéstől nem fé 
lek; szívesen, ha áldozatomat a.’ Haza kívánja, mind 
azt szívesen, a’ mit adhatok, pedig én, a’ ki illy 
későn kezdek gazdálkodni, hét testvérnek vagyok 
eggyike, ’s olly sokat vesztettem, sokat nem adha 
tok. Csak Magyar maradhassak, mindent szívesen. 

Élj szerencsésen kedves barátom, ’s ne зайка] 
meg szeretni 

legbuzgóbb tisztelődet. 

mm... 
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Ы. 

Széphalom, ‘25. Apr. 1809. 

Édes barátom! 

Holnap шаг eggy holnapja‘leszen, hogy Sopronyba 
beérŕél. Azolta bizváèt irhattam volna,de nem аки!‘ 
tgm. Dolgafìd voltak, mellyek köztt a’ legkedveltebb' 
barát is alkalmatlan. Most kipîhented már magadat, 
és igy engedd, hogy szólhassak. Tegye az emberek 
sorsának bölcs Igazgatója‘, kìben az illy irreligìosus 
ember mint én vagyok azoknak lszemeikben', а’ kik 
nem ismerik Religîómat, szentül hìszen, éltedet új 
lakásod' helvyén kedvessé néked, ’s ne engedje soha 
megbánnod , hogy falusì kedves Íakásodat elhagytad. 
Én, édes barátom, sok tekintertekben örvendek ezen 
változásnak: elöször azért, тег!‘ néked fe’nyedre 
szolgál , речи; а’ fény fe’nyl/Lelö embereken -bizonyo 
san fe'ny. 2) azért mert Lajoskádat `(kit az én ké 
pemben csókolnì fogsz ’s akként lehelled képére lé 
legzetedet, mint а’ Teremtö lehelte a’ magáét 

‘ Ádámba,)’s Lajoskádnak îker barátját, а’ mi kedves 
На Arisztîppunkat, kézen fogva vezetheted. 3) mer( 

-\ 
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olly nevezetes Gyülekezetben mint а’ Sopl‘onyi, ne 
vezetessel fogsz többet használhatni mint Dömölkön 
használtál. 4) inert Bécshez közel léven, ott узк 
ran megfordúlhatsz, hamar Карпаты mindent. 5) 
mert én Bécsbe menvén, melly ez idén а’) Napam 
társaságában bizonyosan meglesz, Téged valaha 
megláthatlak._-- Ennyi ok méltán örvendezve néze 
ti veleni ait, hogy а’ Sopronyiak’ meghtvását elfof 
дама. -‘- ` 

Institórisnak. verseid eránt nékenl-trt levelét itt 
fogpd olvasni. Tudassd veleni szándékodat, а’ шь 
bitbtzzd arra ia’ barátodi'a, a’ ki'kevélykedik szí 
vednek ezen érzéseivel. I 

B. Prónay László Excell. (úgy il‘jn Ráday azv 
én Ninimnek, ’s Nini közlé veleni а’ |ече|е$) annál 
fogva indúlt megenyhl’ilésre Nini el'ánt‘, под Ráday 
Ó Excelljának ш beszéllte, hogy Nini ésfén igen 
szoros bar'átok vngyunk&gt; ’s megszakadatlan corre 
spondentiában állunk. Lángoló szivvel irtam azon 
nal Ö Excellnak, ’s olly szép- képet festettem Nini 
röl , под lehetetlen az , hogy az Óreg Úr а’ fija fe 
Ieségét meg ne szeresse. Azzal а’ Szent fortéllyal is ‚ 
éltem, hogy a' Nini leveleiböl kiirtam némeily раз 
sageokat , a’ mellyek ötet szei‘etetre méltónak fes 
‘Ш, nevezetesen ezt: „ha megszakad is szivem, ha 
oda leszek is ennyi szenvedések köztt, de зона az 
Uram Atyját megkeseritetni nem engedem“; és ezt: 
Glauben Sie mir, mein Bruder, nichts that meinem 

v 
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Herzen so weh, als wenn ich sah, dass S. Exc. 
seinen Sohn verkennt. Er schwieg, aber er schwieg 
nicht aus Trotz, nicht aus Kälte, sondern aus Furcht, 
ihn tief zu kränken. — Nem ingerlettem az ÓExc. 
‘танцы, söt l‘avaszkodás nélkül mengvalläm hogy 
az igazságos. _De azt vetettem mellé, hogy az az 
ember, а’ ki Radvánszki Therézt és Polyxént, а’ ki 
Teleki Joannát és Ráday Рамы, а’ ki Gener. Vay 
Miklósnét és Gróf Teleki Jósefné Exct, ha ezek 
nem fényes так gyermekei volt'ak чаша is , ha 
nem csak szobaleánykák, elvette volna, живём nem 
csak nevetség tárgyává nem tette чаша, hanem'in 
kább a’ tiszteletéévé, inert nem csak a’ theatrnmon 
igaz az, а’ mit Hettore Gonzaga mond Marinellinek 
Emilia Galotliban. Nagyon bánom, под а’ levélnek 
párját meg nem tartottam. De akár mi lesz a’ vége, 
tudni fogod. Nini azonban ш irja, hogy Ó. Exc. 
Simonnak е‘: п е‘М ! Nántlortresolválta lakóúl,melly 
eránt Rádaynak Ninihez irt levcle kezemben is volt. 
--- Az én gondolkozásom Bäthsel sokak ею“ az 
Aristocratismua és Mesallianszok eránt. Sokak ан 
mrtjálç, hogy csak а’ theoriám jó , а.’ praxisom go 
nosz. De a’ ki megitélni aikar,- nxiért nem 526111‘ 
meg? Akkor osztán tisztelni fog azért a’ mit eggy 
bizonyos dologban cselekedtem. Ад csak nem ki 
vánliatja a’ világ, hogy apologlámat a’ hátamra gom 

.bosti'izt'essenn Én Ninit bizonyosan el mertem volna 
venni ha bzir melly ragyogó knrú voltam ‘Юта is, 
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és а’ feleségemet nem azért vettem-el, тег: olly~ 
négy betl'í van a’ vezeték neve elött a’inire Богат 
nak ezek a’ szavai illenek.: Gaudent praenomine mol 
les auriculae. А’ mint eze'n lapot kezdém irnì, S0 
phie a’ kis Eugéniet hozzám'hozá, ’s látván hogy 
abba nem hagyom az мы, a’ maga emlöjìn-nevelt 
gyermeket Íelültette a’jobb ‘Шапка. Und der fleis 
si'ge Schreiber wird doch gestö‘hrt! mondá. Швей 
vesültek szemeim, ’s kezem .ugyan il‘ta. а’ levelet, 
de szám a’ gyermeket tartó kezet ’s a.’ gyermek 
meztelen lábát “оксид! Haec .est'vìta solutorum 

misera ambitione, gravique! 

E’ -napokban Himfy nekem eggy békötött expl. 
Regéjit küldé-meg ievél _nélkül. Mit adtam volna 
értte, `ha nem’ezeket a’ hitvány regéket, hanem 
igen szép szerelem-énekeinek új мадам: küldötte 
ища meg, meliyeket meg sem мы“! Találd mit 
fog Карт tölem viszont kedveskedésképen! Petrar 
cának Rafael Morghen МЫ metszett szép képét, 
mellytöl magamat keservesen fosztom-meg, ezen ай, 
irással: Hz'mffynek az ‘Не! csuda'lo’ ’s sz'erelö Ka 
zíuczy. — Pápai Sámuelnek Kultsár által nem ré 
giben elhiresztett munkáját nyugtalanúl vár0m,&gt;mer¢ 
Ó tôle Бока! várok. НМ az Щ Brabeumot kik nye 
rek-e1? Utolsó резины vettem а’ Bécsi Anual. Apri 
'lisi киты. Nagy Ferencz сайт én recenseáltam. 
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_De а’ Szabó пана verseit és à’ ’l‘ordai Leoninistáét 
ki nem találhatom ki recenseálta. Gondolnám Sché 

dius, тег: 1803. sokat nevettünk az0n,a.’ mit a’re~ 
censens itt emleget, -hogy‘de gustibus non est di 
sputandum. --- De miért nevez engem а’ Весегыепз 
Virág és Rajnis mellett?Hiszen nékem rég она nem 
Játta. más versemet a’ világlyányom sirkövére т 
epigrammámnál. Megitéltetnek, a’ nélkül воду ér 
demleném. . 

Dö'brenteì :mir tuüta Sopronyba то köuözese 
det, mikor aztïxeki megírtam. Úgy látom Szemeré-- 
не: т Ieveléböl. Öneki jó dolgaì vannak az én Gyn 
lainémnál. Az öcsém Tanárkit, а’ Polygraphust, Годы! 
ta gyermekei mellé, azt Щи, de ö nem шамана 
magát hozzá továbbra, hanem csak esztendóre. lgen 
jól esnék tehát, ha нею más таки választamíl. — 

Jó cselekedettel jó végböl szabad kevél'ykedni, 
’s bal kezünk tudhatja, s.’ mit a’ jobb Ы. Hadd dì 
csekedjem-fel feleségemnek eggy szép tettével. -- 
Eggy szerencsétlen Asszony kinek fejét а’ Románok 
kìdöcczentették, а’ Lessing expressiója szerént,Pá-- 
risba ment. Strássburgban az. adósságok mìatt ares 

. táltatott. Ròkoni kifáradva segitésében, többet sem 
nem tehetnek, sem tenni nem akarnak. Eggy estve 
alkonyodáskor adnak valamì levelet kezembe, Те! 
bontom, ’s на: a’ Napamnak szóll. Olvaiom; ’s a’ 
feleségem, elrettenvén azon irtóztató festésen, a’ 
mellyet'az а’ szerencsétlcn tészen a’ maga. állapotja 
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felöl, а’ napamtól kért 200 по: пе1‹1.„гево1ч&amp;!3и. Én 
‘счет-М, édes barátom ; реф‘; Isten- шар, melly 
nehéz nekem csak 20t is adm. Jaj úgy mindanikünk 
nek, ha csak akkor szánattatunk, mikor vétkünk 
nélkiil vagyunk szerencsétlenek. De szeretném, ha 
ezt Festetics (w‘yörgy hallaná, а’ ki nem- s'zégyenlett 
а’ sz'egény Rosti Jánosnak 25 flot adni. — Élj sze 
rencsésen! --- Tùdósits Aristippról ’s anyjáról. 

(Az Iustz'tórz's levele) 

Tekintetes Úr! 

I'me küldöm a’ Sylvester kész árkilsait a’ végsó 
свыше: végett, ’s ujltom alázatos kérésemet hogy 
а’ megváltoztawtt Praefatiót mennél elébb vehessem 
kezemhez. 

A’ T. Kis János Úr vei’sèi eránt (видимым 
igen megtiszteltnek érzem magamat, ’s azonnal а.’ 
'l‘ekintetes Úr klvánságának tellyesitésére hàtáro 
zom , mi’helyt legalább a’ szokásnak tévén eleget, а’ 
munkát clôször láthatom ’s nymntatásáuak ‚подш 
megértlietem, а’ többi feltételekkel eggyiitt mellyek_ 
ат: ш атм vehetném. 

Feltételem az hogy kevés napok múlva a.’ Te 
kiutetes Urral való connexióm' némelly Ищут fclòl 

22 
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bövebb levelemben értekezzek. Addig is magamat 
гаранта&quot;: kegyébe ajánlom ’s megkülönböztetett (192‘ 
telettel maradok. 

а’ Tekimetes шт‘; 

Pesten 1. April. 1808. 

alázatos szolgája 
Mossóczy lnstitóris Károly. 

п“1‚’.:._›ё 
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LII. 

Széphalom, Màj. 8. 1808. 

Kedves barátom! 

В. Prónay LászlóïExcell. parancsolt veleni, hogy 
а’ Cotta által kihirdetett jutalomkérdésekre feleljek. 
Maga 14 czikkellyel segitett a.’ munkára. Felteitem 
magamban, hog‘y jutalomkérdésre scha. semmit nem 
dolgozom: de ennek a’ nagy embernek, ennek az 
дышат olly szentůl tisztelt embernek nem szeghetem 
kcdvét, és igy megigértem аж neki. Mit kellesaék` 
mondani, ázon nem aggódom: csak azon aggodom, 
ногу rend légyen az irásban, és. hogy az elöadás 
becsületet szerezzen mind а’ Nemzetnek, mind az 
h'ónak. Kaczagni fogsz, melly fonákúl ‘сует hoz 
zá. Azt irtam meg, legelébb,'a’ init legutóbb szokás 
és kell --- az Elöszót. Nein lévén semmi más inditó 
ока. mostani levelenmek, nem tehetek jobbat, mint 
ha azt az elôszót veled itt közlöm. Nem'fogok eggy 
пёс is hozzá tenni. 
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А’ MAGYAR NYELVNEK PoLGÁRI NYELvví-z 
EMELÉSE FELöL. 

Pályairás. 
mzraäov ‚мы‘ акт/001’ де. 

Themistocles a' Salamisi nagy napon. 

ELószò. 

Az itt kîiett kérdések húsz esztendö oltaÍ olly 
gyakran fo’rogtak szóban, ’s erántok mind eggyes 
'l‘udósaink mińd Vgyék olly nyìlván jelenteiték ki 
vélekedéseket, ’s a’ Nemzet az utolsó Gyüiésein 
o_lly meghatározott végzéseket szabott „от nézve, 
a’ miket e’ részben java. ’s diicsösége kivánni 1:11 
sz_ott, végre a’ dolog mind a’ köz bìvatalokban, mind 
a’ törvénykezésekben,mind az oskolai tanitásban olly 
szerehcsésen indúl, _sôt máx' olly csillogó elômene 
telicihalad, hogy а’ ki ezeket új vizsgálatoknak té 
tcti идущий, azt a’ gyanut _támasztja maga felôl, 
hogy ‘аду nem ìsméri nyelvünknek becsét, ’s вам; 
nyert gyarapodását, ‘газу а’ deák ’s német nyelvek 
nek bal szeretete által el vagyon foglalva., ’s két 
sége ’s tudakolódása csak aiakos fortély. A’ kéz alatt 
lévö értekezés Irója ugyan nem tilthatta-el magától 
ezt а.’ benne mély eikeseredést szüiö gyanut, mi 
dön а.’ jutalomkérdést a’ Tübingi Közöns. Ujságban 
hirül adatnì látta. De akár ez a’ bünös szándék té 

iette fel а’ tiszteletet érdemlö Ismex‘etiennek a'pálya 
béx‘t, nkár talán csak fa tokban nyujtja erany 211110 
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D 

дека: а’ Delphi Istennek: méltán таит: számot 
háladatosságunkra, mert а’ jó fél bax‘átjainak alkal 
matosságot nyújtott okaikat újobban elöadni, ’s e1 
némitani ellenkezöjiket;.és ha a.’ pert elvesztjük, 
az nem az ö vétke lesz, hanem a’ miénk, kik az igaz 
ságnak nem годик eléggé buzgón pártját, 's ügyef 
védelmezésében elfáradtunk, minekelötte a.’ ‘Лада! 
véget ére. 

JOI (ища az Iró, melly hatalmas azoknak‘fele, 
kik nlagokat e’ részben a.’ Neinzet’ kétségbe -vehe 
tetlen javának ’s dicsöségének ellene szegzik , ’slâïl’b 
ja, melly egyenetlen а’ viadai, mellyet nékünk 
övelek küzdenünk kell. Nékiek van moxidva ‚ а’ mit 
ö a.’ Salamisi bajnok szájából veve шайбы a.’ czim 
парой. Ók mielleniink erövel ’s kelepczével 16:1 
nek.’ mi magunkat az iga-zság’ és hazaszeretet’ 
aegisével védelmezzük. A’ ti kötelességtek, idegen 
de nemes érzésii Agonptheták, az , hogy a’ szerént 
itéljetek , mint ha magyarok ‘отток, nyélvünk a’ ti 
nyeivetek &quot;ста, ’s шашек, hogy ez minden ápo 
Из пёШШ, söt elhagyva, ’s még ros'szabbúl mint 
csak elhagyva, nem épen sok idö мы mennyire 
ment, ’s a' koszoriit nyújtsátok annak, а.’ ki jól 
küszd a.’ jó viìgy mellett, ат)! peůig, а’ ki а’ rossz 
iigy mellett szóll, И; legjnbban szóllana is_, meg 
tagadjátok. A’ koszorú ’s dicsöség légyen azé, a' 
kinek ах‘: аЁ7ё5еи6веК rendclték, csak a.’ jó ügy ér 
jen diadalmat! i 
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Én a' magam írásomat magyarúl dolgozom. Az 
után lefordltom németre, ’s által adom valamelly 
Graeculusnak, hogy revideálja, corrigálja, ’s alkal 
maztassa a’ német izléshez. Homloklevelére reá lesz 

téve: Aus dem Ungrischen übersetzt. 
_ Hát Te, édes barátom, eoncurrálsz e? kérlek 
eoncurrálj! én nem álmodozom a’ koszorú megnye 
réséről. Olly sokan fognak ,- tudom, dolgozni, hogy 
csuda lenne, ha azt épen nékem adnák. De ha re 
ménységem volna is., mind barátságomat ismered 
ei'zntad, mind azt tudod, hogy a’ köz hasznot tekint 
vén , felejteni fogom, hogy azt más kapja-431 előlem. 

Himfy'nek elkiildött'em Petrarca képét, azután 
egynéhány nappal magának postán írtam. - Döb 
rentei eggy igen szép kezdetü ossziáni éneket kül 
de nekem. Ha ollyan al’ kìs költeménynek dereka is 
és vége, mint az eleje, úgy örvendek neki. Egé 
szen belé tanúlt az Osszian lelkébe. Grófnéjához van 
intézve az ének, férje halálán való bánatját éneklì. 
--- Igen, igen szép! — ` 

Különben mint vagy? felejted e Nemes Dömöl 
köt? Nem kívánkozol e vissza? Lelked barátnéja 
tetszik e magának a’ városban? Mi jót szült máris 
ott léted, ’s mi jókat készítesz? Lajosod és Aristipp 
mint vannak? Ennek anyja ott lakik e még, ’s öz 
vagy e még? Sokat kívánnék tőled tudni. Én ugy 
vagyok a’ mint óhajthatod, ’s képzeled. Géniembe 
4d. maji oltották be a' vaccinát, ’s igen szerencsé 
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sen állá-ki a’ curát. Máx' зайти! .karjain a’ hiinlö. 
Ш; а’ parasztok’ gyermekeibe ment által belóle és 
Újhelybe némellyekbe.---Élj szerencsésen, érdemes 
barátom! válaszodat verseid ешь várom , 11031115“ 
tórissal végezhessek. 'l‘ermészet’ Csudáji-dat nyug 
talanúl várom Peströl. Маг irtam megküldések eránt. 
Ölellek tisztelö szeretettel. 

Elfelejtettem irni levelemben, -- штат hogy 
felejtettem ‘Маши, ~de nem штат mit, ---- под epi 
stoládat, valamint Virá'gnak és Daykának ne'melly 
darabjait а’ Pályairás mellé tészem акта!‘ lámatása 
‘мг-ген, hogy nyelviink да?‘ е etc. 
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LIII. 

Széphalom , Jun. 2d. ISUR. 

Éi‘demes , ’s igen becses barátom! 

Sopronyi elsö leveledet nagy öi‘ömem vala tegiiap 
venni. Az épen jókor jutott kezei‘iibe. Kedvetlensé 
geimen ‚ mellyek iiiost azoktól érnek, а’ kikkela’szi'i 
letés öszvekötött, sokat tágita. Ha. lelkein ennyi sok 
bántások köztt elkeseredett , ezzel viditottaiii-fel ‚ 
’s az öi’dög futott töleiii, mint Dávidnak hárfája elött 
Saultól. «- Ma pedig eggy más мы бгбт ért: 
végre megkap'ámDaykáinnak verseit --- — — 

Daykának Heroidjában van eggy hely , а’ 1101 eggy 
verse hibázik. Маг kifáradtam kipótlásában.' Nein 
sůl. Kérlek pótold ki ш. Iiiihol az az egész passage. 

Legföbb örömimet én Àniornál találom. 
Бит-ем! ez a’ törvény, a’ többi puszta (110111 
Ninos semmi boldogabb mint egy szerelines pár, 
Kiben vágyás, ízlés , indi'ilat eggyütt jár ‚ 
Eggyiitt enyel’g , mosoly’g, magát eggyiitt nii'ilatja, 
Nyelvén еду szó forog, megeggyez gondolatja, 
’S lioldog csenddel nyugván a’ béke karjain, 
Képzése mézet sziv édeii’ virányain. . . v. 
Új öi'öinet nyilni И! minden nyomain. 
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Megnyúgodt kebelét únatságinem zum-ja. _ 
Érzékenységeit furdaló gond nem‘nxarjg.&quot; 
Kiállott jaijait homályba temeti, _ 
Nem dúija nyúgalmát а’ 1111111 képzel_eti.» 
Terjedhet e tovább а’ boldogság határa? 
A’ szenvedéseknek van e 11111,г édesbb ára? 
Az ember’ [б java ’s eggy kincse Szerelem — 
Шу boldog voltam én, mig Aulus élt velem i 

Én megvallòm , hogy Daykának versei köztf , két 
három darabot kive'vén2 ezt a’ Clélia-Helóizt tartom 
a’ legkevesbhé elvégzettnek. Dalai mennyeiek. А’ ha 
zának három elsö poetája ô, Virág es Kìs. - 

 

Örülök, édes barátom, hogy L_akoá felól vala 
mit hallhatok, azt sem 111110111 hoiél és meliy Rege 
mentnél szolgái. Mondjad neki, hogy ha egymásuak 
meghalva látszunk is, ôtet szivesen sz-eretem, ’s 
Arabszból forditottinenyegzöi dala stb mindég ke 
zem köztt forog. Mariettáját óhajtanám látni akár 
nyomtatva, akár‘ irásban. ‘ 

Én ищущие! doigozmn pályairásomat. M0! 
10111 megváltozott. A’ helyett Don Carlosból vettem 
eggy mást ,_ melly unwarscheinlich ugyan , 11е 11011 
ne nagy értelem van. Tartsd, kérlek, titokban; 111 
11011 111е1111у1 függ attól, hogy az AilIye/ine/ì xnottójok 
ne ismértessék' hamarébb'mint а’ birák a’ czéduf 
lát felbontják. Im ez az: Stolz will ich den. Spanier. 
Ezt a’ Király mondja. Pósának. Oda czélzok vele, 

23 ‘ 
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hogy az Uralkodó örülhet , hogy bennünk hazaszere 
tet lobog, mellynek eggy része a’ nyelv’ szeretete. Ha 
Juliusnak elejéig látlak-meg, -'- mert meglátlak bi- ' 
zonyosan! --- olvasni fogod azt ; úgy indítom-el 
osztán. 

Verseidet én olly formán akarom nyomtattatni , 
mint az én Marmontelem nyomtattatik. Épen így lesz 
nyomtatva Dayka is. Ez a.’ legszebb monumentum , а _ 
mit ennek a” barátomnak sírja felett állíthatok, ’s Te, 
a' ki tudod, hogy őtet nem csak mint poetát, hanem 
mint embert isigen szerettem , érzed, melly kevély 
vagyok azon szerencsémen, hogy az ő verseit én 
bocsáthatom-ki. Budán 1795. harmadfél holnapig él 
vén tintával, már 3 órakor reggel dolgoztam Безн 
nernek tisztázásán, ’s azt hagytam írott rendelés 
ben, hogy ha. ott veszek, te és Dayka eggyesült 
gonddal bocsássátok-ki. Most a’ történet megváltoz 
tutta, a' mit ott rendeltem. 

‘ Himfynek elküldém a’ képet, e’ postán eggy 
levelet. Tőle még választ nem veßem. — Látom, hogy 
őeránta is eggyformán gondolkozunk. Virág épen 
úgy gondolkozik. ' ’ 

 

Vallyon Norvégia melly nyelven vett parancso 
latokat Koppenhágából? ’s a? szent atya melly nyel 
ven parancsolt nem-hitbeli dolgok eránt? — Ha ezt 
tudnád, ne késsél velem tudatni. Érted miért akar 
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nám tuûni. Arra kérni nein lesz szükség , hogy pá 
lyairásom felól ollyaknak, a.’ kiimek ад! tudni nem 
kel] , ne szóilj. Szet‘etném elnyerni a.’ koszorút çsak 
azok miatt is ‚ a’ kiknek “Нет most és máx` hét esz-' 
tendö она bajok van, ’s még и‘; az örömömet is há. 
borgatják, hogy irkálok. Igy elcsendesednének. ‚ 

 

Irtam e hogy Nini eránt sikeretlen volt közben 
járásom? Az ollyas történet nem kedves: de 78.16 
ban eszes ember poltolékot lelhet abbam, а’ mi Ni 
ninél nagy mértékben találtatik. Felfogadtam az Óreg 
nek, hogy többé èlö-nem hozom; de csakugyan ese 
deztem Simoimak gyermekei eráilt, kik ve'IÍene/a. 
Adná, lsten, hogy ezen kérés’ igazságát érezhetné 
szlve. --- ‚ 

Sajnálom hogy az etiketti vìzitek 4soi: óráidat 
ellopdossák. A’ Luther-nép, ha Sopronyban is ollyan 
mint Szepesben, religiosas xíép; a’ papját vice-Is 
`tennek nézi, és igy megjelenését nagy megtisztel 
tetésnek, meg 'nem jelenését `nagy megbántásnak 
veszi. Annál &gt;több idöd чём-е! fehác, ’s jaj néked, 
ha. juhaid köztt meghasoxjlások vann’ak. Ь Görög 
régiségeidet és а’ &quot;так munkadat örömmel várom. 
Institoris, az igaz, Воду vagy veszt, _izagy nem gyözi 
pénzzel а’ munkát. Verseidröl -másképen fogok 
gondoskodni. -- Élj igen szex'enl‘csésen! — 

23’ 
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LIV. 

Széphalom, Aug. 19d. 1_808.V 

Édes barátom ! 

Az az aggódás, melly&quot; a’ Sopronyi tüznek hallására 
szlvelnet elfogta, mélvebben éreztette velem, men- ~` › 

‘ nyire s_zeretlek_, mint magain is hinni'mertem volna. 
Rettegtem, hogy magadat, kedveseidet valami sze 
rencsétlenség érhetett- Melly igen örvendetes vala 
tehát elöttem az a' hir, mellyet hozzám а’ tegnap 
késô estve érkezett leveled hoza, hogy a’pusztitás’ 
angyala kárnélkül méne-el küszöböd elött! Szivem 
igen ладу gondtól szabadúla-ineg. 

Az én Bécsi ‘Наш mindég halad. lOtt az Ipam 
eggy processust nyere-meg anyja után , ki B. Pfef 
'fershoven leány és igy német születésů, de magyar 
nembe házasodott atya’ gyermeke volt. A’ per sze 
rencsésen dólt-el_a’legfelsöbb instantiákon is ,azon 
ban holmi conscrîptiók még késlelik az. execntiót. 
A’ pi‘óká'tor maga kéri azv Ipamat , hogy a’ Марат 
csak akkor indúljon, mikor ö fogja‘ javaslani. A' 
Bécsi út nékem sok reménylt шишки nem fogott 
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volna adni , ha elégtél'vhlna, шеи úgy Sopronyt bi 
zonyosan nem láttain volna meg. Inaiin aiinyira el 
gyengültek, hogy a’ s'zenvedés’ scenájit nem nézhe 
teni. lnkább szenvedem e’ bajt, iiiint hogy azt más 
атм lássam szenvedtetiii. ’S arra soha sein vagyok 
днём, in'mt inikoi‘ а’ szerencsétlenség azokat 
érì , a’ kiket szivein szei’et. VEz „мы“ tes'mel: el. 
gyengiile’se. De azt egyéb esetekben is tapasztalom 
nein csak sajnálva , haxiemI pirúlva is. Eggykor gyö 
nyöriiséget érzetfem ininden veszedelemnek reáin 
törésébcii : retlegés nélkül láttam a’ mennykövek’~ 
fellobbanását. Most nein4 búvok-el , mint sokan, e16 
ie: de nein szeretein, ha fcleségem ’s 'cselédeini . 
ollyankoi' csak inegis inozdulnak a’szobában. A’ fér. 
ji, atyai érzések szülik e ezt a’ kislelküséget? -- A’ 
mit a’ halál félelme felöl, a’ Révai születése napja 
felöl tett jelentésbeii, irtain a’ HazaiTudósitásokbaii, 
szivemböl kikapott niegjegyzés, és magamnak apo 
logiája. — 

Révairól esvén eiii1ékezet,hadd mondjam itt inin 
дам, hogy vszeretnéin ha. Sylvesteremet, inelly 
iUagyar refgz‘seîgek .’s гадать-од nevezete alatt lé 
pett-ki a’s'ajtó alól e’ holnapban ,.leg'alább praefatió 
mat ’s jegyzéseit inagadnak felolvastatni para'nesolnád 
-- szemeidre‘i'iézve mondoin дышит‘ ’s nem 
olvasnz°.Azt fogod itélni elöszavaiin felöl ,hogy вить 
ségfeletthosszak, és под mire való mindent el 
mondani, a’ inittndiink. De, édes barátom, értsd 
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mentségemet. Sylvester és a’ melléje vetett két társ 
azért veszett-el először, mert testetlen könyvecske 
volt. Másodszor adatván-ki, vastagítani akartam, 
hogy ismét el ne veszhessenek , ’s mindent elkövet 
tem, a’ mi vastagíthatta. Már nyomtatták Sylvestert, 
mikor az a’ gondolat ért, hogy Varjast is melléjek 
vegyem, ’s а’ könyv úgy járt mint az az épület, melly 
nem régi planuma szerént épűl, hanem toldoztatik. 
Azonban hizelkedem magamnak vele, hogy a” honni 
múzsák mégis nem vetik meg az áldozatot. Legalább 
az Utolírásban az, a' mit а’ Debreczeni Grammatica 
Iróji 's Révai felől mondok, kedvessé tehetnek a” 
jóknál. A’ Révai apologiájaban melegen ömlött-ki 
szívem. Te gyönyörködve olvastad mit tészek Qay 
кат: hogy ne gyönyörködnél tehát azon is, a’ mit 
Révaival tettem? а’ Debreczeni Grammaticára pe 
dig azt mondom, hogy Luther is Idoloclasta volt. 
Vannak esetek, a'mellyben az is kötelesség.--Cse 
lekedd azt énérttem; olvasd meg azt, és ha javal 
láeodra érdemes talál lenni, ird azt nékem édes ju 
talmúl , hogy szíved a’ Révai apologiäja felett fel 
melegedett. Te tudod mint óhajtok ollyat Tőled 
hallani. Egyébaránt az az utólírás olly sietve ké 
szült az Ujhelyi Gyülés alatt eggy estve, hogy időm 
sem vala magamnak párban megtartani, —- Ha igaz 
az, hogy же}; lelkeket napo]: fogytáig formálni 
kedves dolog, ’s dicséretre érdemes: úgy nem kétl 
hetem, hogy azt javallani'fogod. Mikor írtam ugyan 
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Te' ‘ат mindég lelkem elött; ш kérdtem падат 
tó] , hogy mit fogsz te mondani reá, ha majd olvas 
ni fogod. ’S mivel Яд irtam, reménylem , hogy az 
az irás szép lelkeket napok fogytáig fog formálni ! — 

Kisfaludytól eggy igen szép levelet kaptaml Azt 
is istenek sugalltak. Csak a’ stylus is érdemli e’ di 
cséretet. Lcssz idö, hogy аж leirom néked, mint 
Воду látni minapi leveled szex‘ént Отдай. Сотр1й4 
mentet ‘вы nékém, hogy én se'rkentettem, под 
Gessznerem Idylljei stb stb; lnegleh'et ногу ez neki ak 
kor tetszhetett. De hogy’ irhat illyet az, а’ ki a’sze 
relem’ boldogságait та? Én pirúlok azon gyermeki 
munkáért , ’s az illy complimentért , ’s ай; várom, 
hogy újabb dolgozása megjelenhessen. Папа a’ ki 
bir elég erövel ш vallani , а’ mit hiszen , azt vall 
hatja, hogy a’ késôbbi kidolgozásaiank is piritgatnak. 
A’ gaz Науки! е’ holnapban vkiildé те; nékein a’ 
Rochefoucauld próbaiveìt. De века: leltem ott is- 
törleni valót. -- Illyen a’ könyvgyártói-dic‘söség! 

Pályaìrásom elment. Az a’ jutalmat bizonyosan 
e1 nem kapja. Azonban még is örvendek, hogy ir 
tam. Mottóm ez: Stai; will {ей den Spanier. Don 
Karlos III. Akt. '10. Anim-A’ czlmlapon pedig ez 
áll z aus dem Ungarischen von dem Verf. selbst über 



272 KAzrNczY FERENcz LEvELEz 

setzt. Ez mentségül is lehet a’ sok barbarismuso 
kért, de ollyan formais , mint midön Paulus Aemi 
lius, ámbár maga görögül jól 11111011, а’ deákúl nem 
értö Macedókhoz tolma'cs által tartotta beszé 
dét. Egyébaránt tarnácsodat követtem , ’s köszönettel 
fogadtam. Elfojtòttam ах‘: а’ mit elfojtani kellett. De 
mit mondhat az ollyanokra, a.’ millyek itt állanak, 
áz, а’ kinek megbántás az , hogy mi 111а g y a r о k 
akarunk lenni. 

(Itt а’ páiyairáskivonafa , seb-es kéz'zel hol ma.-` 
gyarul, hol németül, söt deákul is, számos rövidi 
téssel és etceterával. А’ Миф). 

Élj szerencsésen. Irj minél elébb. És tudassd 
velem, mit itélsz pályairásom felöl. Csak a’ te ke 
zedböl nyei‘jem el a’ koszorút, a’ Tübingival nem 
sokat gondolok. 

A’ Természet csudáji most чаша]: а’ compac 
t'ornál. Wéber nem tanúlt intésünkböl. Igy nyom 
tatni. Pintura/mst l!! 
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LV. 

Szénhalom, Nov. 12. 1808. 

Nagy érdemii, kedvee banatmn! 

Tegnap menyegzöm’ negyedik visszafordúlóját 111 
neplettem , ma pedig azon boldog napomét inneplein, 
mellyet házadban, ebédednél eggy holna'ppal ezelött 
töltöttem. Lopva voltak nálad szempillantásaim, ’s 
annál kevésbbé használhatáln óket, mivel az a’biza 
kodás, hogy készen lesznek a’lovak,mel1yeken to 
vább mehessek, felvert minden örömeimben és még 
is melly édes nékem azt mondhatni, hogy a’ mit 011у 
régen ohajtottam, Te'ged másod tzben láthattalak, 
’s hogy' szeretetre igen méltó hitvesedet ’s ш а.’ 
szép két gyermeket ismérhetem. .Valamint 1795nek 
29dik Septembere -elfelejthetetlen volt mindeddig 
elôttem,és még soha úgy elö nem fordult, hogy Györi 
szerencsé's pillanatimra ne emlékezzemzůgy nem fog 
вона. 12d. Nov. (вил! Oct. A’ Riad.) nékem feljönni, ‚ 
hogy Sopr'ony is lelkemelött ne lebegien. Maradékink 
irigyleni fogják nékem ezt a’ szerencsémetl-Két 
izben láttalak mái‘, és mind a’ két izben olly zavar 
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va. Harinadszor, ha csak lehet, nem Bécsböl lejò‘ve'n, 
hanem Bécsbe [Именем foglak meglátni, azt szen 

. tül igéi'em magainnak. 
A’ mint mondani feljebb, házassági életemnek 

4dik esztendejét rekesztvén be tegnap , a’ meleg’ vas 
kályhácska mellett tö'ltöttem Sophieval és Géniemmel 
az estvét, ’s azt reinéltem, hogy egész napom tiszta 
örömök alatt fog elmúlni, mìdön inasoin megjövén 
а’ postáról , a’ két magyar újságot kezembe adá.' A’ 
Hazai Tudósitásokban a’ B. Prónay László Exc.. ha 
lálát olvasáiii ’s — oda lettem. Szegény Öi‘eg! De 
nein élt денег-её‘, nein keve'sse'! Élni fog einlékezete 
örökre. Óh, mint örvendek most, hogy ez idén ezt 
az útat tettem! hogy teljesitvén parancsolatját a’pá.~ 
lyairással, örömet szerezhettein néki, ’s megbizo 
nyithattain ei'ánta szent tiszteleteinet! Tizenkét пар 
pal késöbben a’ hogy tôle eljövék, elaludt örökre. 
Meleg szivvel irtam Siinonnak még tegnap, ma pe 
dig mái- Kubinyìnénak (a’ leányának) irtam; holnap 

- Rádaynénak fogok. 
A’ inásìk újság a’ 36dik darabban az 564-566 

dìk lapokon azon történetet beszéli, a.’ mellyet, ne 
meslelkü barátom, Te beszéllél nékein ebéded fe 
lett. -- Barátoin! Epaminondás azért örvendett nyert 
gyözödelmén, hogy az örömöt fog adni az ö 511116 
jinek. Elvan futva szeinein , iiiidön ezt irom , annali 
képzelésére, hogy a’ te niennyei szived inelly örö 
inöket érzett, midön az atyád inagát iniattad tgy 
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' megtìszteltetvelátta. Sume superbiam quaesitam me 
rìtis, ’s mondd ш magadnak, Воду fáradságaìdmeg 
vannak jutalmazva. Miért nem vagyok én Festetìcs 
Ignácz! miért nem vagyok olly дата;- mint б, ’s 
Györg’y! hadd mutathatnám meg, под mint kell 
azokat megtisztelni, а’ kìknek semmi Нашем; nem 
eìég. Te soknak állitottad a’mìt Ignácz cselekedett. 
Meglehet, ногу más eránt sok Чаша. Erántad,hidd 
el, kevés. 
_ A’ barátságnak olly jusai vannak, me’llyeket 
semmì és senki nem vchet kérdésbe. Наша-те; az 
’enyìmnek azt a’ just. Mig ezen levelem kezedhez 
jut, Festetîcs Ignácz is veszen tölem eggyet. Meg 
fogQm néki köszönnì a’ mit teve. Tudakozza bár а’ 
hideglelkü, mi közöm ehhez. Az én lelkem elvál 
hatlanúl öszve van szöve а.’ Tieddel , ’s eggyütt érzì 
veled mind örömìdet mind а’ csapásokat. — Caete 
rum censeo, Patres conscrìpti,Prónayum in divìses 
se locandum. — Egyébröl поиск, 's mint смог a.’ 
Carthagó földig rontása, úgy fog-e1 minden gondola~ 
ton ez а’ Vhaxleìl. ‹ 

slenfgyörgyillek most eggy hete vévém levelét. 
Halálos betegséget álla ki, és még most sem bizrja 
egészen magát. Felesége nem betegedett le még, 
sött-kevésbemúlßhogy idétlent nem ваше. Szegény ‘ 
jó` Szentgyörgyì! Engedj szabad vallást. Nagyon fé 
lek, hogy eggy bìzonyos dolog, mellyet néked em 
lítettem is, és а’ mi elôtted так: egészen újság volt, 
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az ö külömben is gyenge inszövevényeit elgyenglti 
egészen. Te Révai felöl azt il‘tad nékem eggykor,- 
hogy az 6 epéssége talán csak physicai alkotmányá 
пак következése. Szeretem mikor а’ jó emberek’vhi-I 
bájikat, gyarlóságaikat igy magyarázzuk. Talán az 
is a.’ mit én néked, ki Szentgyöx‘gyit épen úgy sze 
reted mint én, öfelöle mondottam, csak a’ meleg vér 
és phantazia mive. Én részemrôl аж! mondom az 
illyekre, поз-у készebb vagyok azt hinni,.hogy а’ 
részegség nem hiba, mint azt higyjem hogy némelly 
részeg rossz einher. — I 

Berzsenyinek verseivel eggy hét alatt készen 
leszek. Mindenkori tapasztalásomat itt is igaznak 
találom: sokat nyerne а’ maga dicsöségére némelly 
Iró, ha еды részét munkájának elégetné. A’ Szé-` 
chényire Ш óda rosz, felette rosz. Чад újat, ‘аду 

„ el vele. А’ Delìcta majorum is sokkal csekélyebb , 
mint a’ millyet vártam. Horátznak ideájit szorosbban 
követhette , ’s alkalmaztaihatta volna a’~Magyarok- 
ra. De óh melly szép a’ legnagyobb része! Újabb 
Poetáink közt eggy sincs, a’ ki Berzsenyit utól érje. 
Ez a’ dala: Psyche’ bz’borkò'ntòlse'bó'l fennt szépségü 
dal ’s szépek többnyire Sapphicusai ’s Alcaicusai 
is. Nagyon megtetszik rajta, hogy Tula’ Dunáni 
fi, húrok die Saiten, nála többnyix‘e битой, ’s та! 
nála шаг, ’s sok efféle, mellyeket nem lehet min 
denütt eltürni, és ugyan azért ‘аду megváltoztattam, 
‘аду üresen hagytam , hogy bánjon tetszése szerént, 
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ha csakugyan megakarja hagyni.' — A’ Nagy ,Pálra 
11‘1 odaJ felséges: de az elsö stánza igen rosz. Ada 
ját Anapaestus e’ hçlyett ìzdoíiát. És'osztán versben 
vezeték és keresztnév. „'I‘éged is Nagy Рад.“ Risum 
teneatis! A’ barátság szent tisztté teszi az amputa 

` 1101, ha alatta sikolt is а’ patiens.--_De Prónay uincs 
többé! Ismét öldököl ez a.' gondolat._ 

Kérlek,mé1tóztassá1 elsó leveledben tullósiiani, 
hogy Miklára Berzsenyinek melly postán küLdjem 
levelemet. Azon levelemet, mellyet baza érvén ‚ы 
1а1а11 küldöttem neki, ~eddig, reménylem, vette. -- 

Képedet, haza érvén, öszve hasonlitottam anal, 
a.’ mit lelkemben hoztam Тб1е11. Ez valóságc-Js Car 
ricaturà. На Bécsbe találsz fehnenni, mást ícstess 
ott rézmetszöd számára. 

.Szentgyörgyihez irt szép epistoládból eggy szót 
l széretnék kitörölni. Az ez: 111 ela 11 c h o liz ál 0 11. 
A’szó szokatlanf. Nemmondják : ich melancholisiere. 

_ Desöfii а’ Berzsenyi verseiben ha гей. а11а1111а a’ pz’ 
pára г bizonyosan ellökné a.' könyvet , mert а’ Himfy 
verseiben ne/ml szenvedhette а’ ‚при, noha ô nem 
ellensége à’ dohánynak. Nékem, a’ ki nem pipázom, 
és а’ pipától úgy irtózom mint Horátz а’ fokhagy 
mától, nékem ez szenveiîhetetlen. 

Élj szeren‘csésen, édes barátom. Fogadd új há 
lámat azon elhervadhatatlan koszorúért, mellyet négy 
esztdövel ezelött fontál hòmlokomra. Sophie tisztel 
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magadat ’s kedves nödet. Az Isten tartson-meg 151111] 
tott ‘állapotbam 

o 
‚ 

мЁ1‚т6вАс05 GnóF 
FESTETICS IGNAcz URNAK 

szives tiszteletét 

Kazinc'zy Ferencz. 

A’ Magyar Kurlrnak tegnap érkezett'leveléböl 
értem ,~ miként jutalmaztad-nieg Te, nemeslelkiifér 
fiu, Sopronyi Predikátor Kis János Urnak sok ér 
demeit annak atyja eránt, midön ezt egy illy íiu ne 
velése miatt Szent-Andrási telkének földes uri ter~- 

heitôl holta парт; 1`е152а11а1111011а11. Nagy megindu 
lással beszélte ezt a’ történetet elöttem ez a’valóban 
nagy ember, midön é‘pen ma eggy holnapja. nála 
ebédelék. A’ szép tettek közösök 11111111 azokkal, a’ 
kiknek szivekben a’ jónak érzése nem idegen, én 
pedig a’ vett johan annál forróbban osztozom itt 
Kissel, mivel ö nekem sok esztdök olta igen szoros, 
noha csak kevés órákîg látott barátonl. Mennyei 
szivednek e’ szép tettért, nincs semmi köszönetre 
szüksége , ’s sokkal nemesebben “gondolkozoin 11:16 
led,minthogy kimondani ne merjem, te ezen adással 
többet vettél,mint adtál: de engedd meg azt'is hogy 
halhatatlan barátomhoz csatljam magamat, ’s néked 

` 
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köszöneteinet béinutathassam. Arassza reád az eg 
ezer annyi áldásait! —- Melly igen boldogok az 
eszes és elinés gazdagok! melly kevésbe kerül né 
kik a’ legszebb öi‘ömeket vásárlani , mellyekért né 
kik poltolék gyanant inég fény is jut! Ezen neines 
cselekedet a.’ maga példájával elébb vagy késôbb ha 
этом: fog szülni. Nézd azokat is úgy ‚ mint a’ Te 
mlvedet. Ш] szerencsésen nagy ésigaz fényü fér 
ШТ!‘ az eniberiség,- és haza’ neniesittésére. Hidd,hogy 
nevedet, ha ró'lam többé soha seminit hallani nem 
fogsz is, áldaiii fogom. Élj, élj szerencsésen. $261‘ 
halom Tokaj mellett, Novemb. l2. 1808. 
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LVI. &quot; ' 

Széphalom , Decemb. 30. 18_08.. 

Édes barátom ! 

Epen tegnap estve küldém a’ kedves Szemere Pali 
nak Pestre‘. ajándékban a’ Sulzer’ Nachtragjaìnak 9 
darabját (az az ötödfél tomusát) mellynél több ak 
kor, mikor én a’ könyvet Brünnben meghozattam, 
ki nem jött volt, 's arra buzdítottam őtet; hogy azt 
a’ három hosszu czikkelyt, melly ott a’ görög, római 
’s német poesîs historiájáról áll, forditsa-le,'s azon 
periodicus'irásban , mellyet Vitkovics és ő ’s némelly 
mások, kiket nem ismerek, kiadni készülnek, ik 
tassa-bé. Ezzel is arra akarám őtet ’s társait tü 

zelni, hogy szándékokat hajtsák teljesedésre , mert 
utolsó levelében aztirja, hogy abból többé semmi 
nem lesz. Könnyü tehát képzelned, mint örvendet 
tem én , midőn ma érkezett leveledből azt látom, hogy 
Te а’ magad Tárházœdro’l le nem tevél , sőtt köze&quot; 
líte'sz kieresztéséhez. Valamig időszaki irásunk nem 
lesz , valamig recensiókat ’s Intelligenzblattokat nem 
olvas hazánk, mind addig minden iparkodásunk ha 
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нотами: a’ nemzet fel nem fog verethetni петь 
giájából, ’s olvasásunk nemlesz egyéb, mint tol 
dozott foldozott munka, nyomorult románokon ’s 
theatralis darabokon való nyalánkoskodás, mesteri 
vezetés nélkül tett firkálások, stb. Szenteld -e’ szán 
déknak minden üres óráidat mig а’ munka útnak in 
dúl. Csak a’ kezdete nehéz. Meglátod osztán, menni 
fog. Győzz meg minden akadályt, siketülj meg min 
den rettentő gondolatok eránt, ’s lépj ki а’ síkra. Te 
fogsz hozzá, ’s küsz esztendővel kefs'ó'bben, mint а’ 
mi Museumunk, Orpheusunk; ’s ennek nem lesznek 
olly sok titkos ellenségei, mint ennek а’ kettőnek 
voltanak, Te nem'lészesz olly kevély, olly bántó ге 
dactor mint a.’ Museumé volt; azt jövendőlöm, Tár 
házad el nem akad. 

A’ mi kedves Lakosunk igen szép tanácsot ad 
az Elóís'zo'ra nézve (én Schillernek azt а’ munkáját 
az ő Thaliájából ismerem. Szerencsétlenségemre 
annak is sok darabja veszett oda azoknál; a’ kiknek 
azt olvasni adtam, ’s elszomorodván hogy gyüjtemé 
nyein'csonka, elhánytam azokat, a” mik megmarad 
tak arra várván, hogy a.’ halhatatlan írónak minden 
mupkáji nem “sokára úgy is megjelennek, ’s ott őket 
ismét megkapom. Csak kevés napja, hogy egy da 
rabocskáját l а’ .kandallómba vetettem. “Elkesered 
ve valék , valamikor szemembe tünt). De ámbár 
szép a’ tanács, én nem javaslom elfogadását. Sehi] 
lernek az a’ munkája nem egészen illik Előszóúl olly 

24 
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munka elébe , meilynek tárgya min den, nem csak 
р o e sis. E’ helyett megújítom egyszer tett barátsá 
gos tanácsomat, hogy adj neki olly praefátiót, mint 
а’ millyet а’ Müncheni Aurora kiadóji írtak elől ’s 
МЫ}. Ne kezdjük nagy-hangon; ne szegezzük-ki 
szorosan a’ határt. Ha leveleimet a’ szerént találod 

te is félre tenni&quot;, mint én a' tieidet (вы: még a’ co 
pertájit is, mert óh mi becseseklesznek azok idővel 
a&quot;ma1‘adékná.l!) úgy ezen Aurora praefátioját ’s epi 
logusát felleled közüük. Te abból igen szép mun 
kácskát készíthetsz. 

Recensióknak nem lehet illy munkákból elma 
radni. Régolta ezt várja hazánk. Mivel igen kimélő 
hanggal óhajtod azt, ám légyen. Értem okaidat ’s 
jóknak ismerem. Úgy hiszem mindazáltal, hogy a’ Te 
kívánságod nem az, hogy ollyanok legyenek, mint а’ 
miket Kultsár maga dolgozik. Félvén csak roszat 
mondani: jót. is mond, és tgy épen úgy jár mint az 
a’ ki, a.’ magyar al-nép szavajárása szerént, két ház’ 
ebe. Hogy haragot ne vonj magadra/s Tárházadra, 
jó volna a’ Bécsi Annalisokban ’s Hálai ’ß Lipsziai 
Liter. Zeitungokban álló mnnkák' recensióit venni 
elő, mugnevezni hogy recensióink honnan vétettek, 
’s néhol azoktól még el is állani. Itéletem szerént 
pedig nem egyedül magyar munkákat kellene a’ 
Publicummal megismértetnünk, hanem még néme 
tet ’s francziát is, ha a’ könyv különös tekintetre 
méltó. Némelly munkáknak még extljactusait isbé 
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kellene tenni Tárházadba, csakhogy az minél rövi 
debb légyen. -Még tovább mennék: teljesíteném 
a' mitmár Sándor Istv. tanábslott: régibb magyar 
munkákat is recenseálnék. Kúltsár jó] kezdettefés 
hogy végzi? ollyvrosszúl, hogy sokszor дышат 
az ember, hogy a’ Decsién kivül ne ìrattatnék más 
magyar újság is, mert haszontalan fizetjük taxáját, 
noha tudom én mit ér az csak azért is, hogy így 
újságinkban nincs Monopolium.- Első kötetéreTár 
házadnak én nem reménylem, hogy néked már va 
lamit küldhessek: arra'rövid az idő. De a’ többire 

mindent adok valami tőlem kitelik. De kérlek, ez 
az első is ne legyen se üres se rövid. Támassz nagy 
reményt 'I'árházad felől. - Egyéberánt Lakosnak' 
igaza van: papirosnak', betünek, formatumnak, bo 
rltéknak, ha ezek elegantok nem lesznek is, leg 
alább csinosaknak ’s szépeknek kell lenniek', ’s nem 
lesz szabad semmit felvenned, a.’ mi jó nem lesz. -- 
Ennél egyebet nem igen mondhatok: de hiszen ne 
ked erre sincs szükséged. 

Copertádnak belső részén egy huszárt láttam 
rajzolva. Az bizonyosan a’ mi Lajosunk’ munkája. 
Mondjad neki, hogy örültem annak látásán. Tudom 
én, hogy az nem egyéb mint játék. De olly játék, 
a’ melly hasznos. Ezen gyakorlásoknak azt fogja idő 
vel köszönhetni, a’ mit én köszönhetek a’ magaméia 
nak ,- azt, hogy most vidéket, házat, ruházatot, szo 
baékesltéseket, bútort stb. szabad kézzel rajzolha 

J 
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tok, |iielly_nem correct _ iigyaii ‚ de alkalinatos arra , 
hogy engeinet ’s inásokat is ai'ra eiiilékeztethessen , 
a’ mit láttunk. . - 

Berzseiiyink verseit Szeinere Pali 6. Jan. ven-_ 
iii Гоша lepecsételt csomómban, ’s olly rendelés 
sel, hogy csak атак adje-ki, ki aiinak мы vé 
telére az én tulajdon irásoinnial года iiiagát elötte 
тушат, mellyet az utolsó postával küldöttem 
Berzsenyiliez. Ezt azért,hogy B. lássa, hol hagytani 
hézagokat a’ kipótlásija, inelly rendet találtam a’köl 
teiiiényekre, iniket hagytain általjaban el (illyen lll 
marada ki, inert azok'javithatatlanokiiak tetszenek 
elöttein). Kértein мес, hogy a’ Mstiiinot küldje mìnél 
elébb а’ kezedhez. Benne leled a’Vignétnek valo ра 
piros nyomadékot, az utasitást a’ nyonitatóhoz, raj 
zolóhoz , inetszóliöz. ‘ 

Pályairásoiii Rnmynál van. Ó tisztongatja. iiieg 
a’ néiiiet forditást eredeti búneiböl, Ez okozza, hogy 
a’ Magyar Poesis ‘за literatura histoi‘iáját belöle 
szániodra ki nem dolgozhatom. Mikor vissza jö tôle 
kézirásom, öröinest tellyesitein, a’ iiiitfe’ részben, 
kivánsz, 

Olvassd mit irtaiii Prónay Sándoriiak ‘Мазь 
képen a’ gyászlevélre. Ha a’ sziv ineleg öiiiledezése 
ér aiinyit, mint eggy poema — inert hìszen az ma 
gais poema —— iigy nein kétlein , nein itélsz meg, 
Воду ezt a’ kis шипы: olly kedveiii telve olvasga 
tom. Az öi’eg Rogendorff ат, inikor viielti é_s те. 
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ségéuek németre leforditva _fclolvastalm Sophie ma 
думы szimúgyém mint német'ül, de nem értì Ro 
gendorff a’ magyart. 

Élj szerencsésen, kedves barátom. Nyugt‘ala-A 
núl várom leveledet , mellyben Tárházadnak elkezdé 
se felöl szóllani fogsz. — Barátnédat , ’s gyermekeìdct 
а’ legszentebb barátsággal csókolom. 

vALAsz вАво PRÓNAY sÀNDoRHoz 

яма halálát jelentö gyászlevélre. 
 

Méltóságos Bárö Cs. K. Kamarás Úr! 

i Az a’ csgpás, а’ melly a.’ Mélt. Urat, testvéreit, 
's az egész Prónay-házat gyászba boritotta, engem 
is levert, ’s а’ helyett, под könyüjit merészleném 
’s akarnám törlögetui, eggyütt sira'tom а’ Mélt. Ur 
ral a’ legnagyobb ember’ kidöltét. ‚ ‚ 

Prónay oda. jutott el, a’ hol а’ nagy Orczy, Rá 
day Gedeon', Pászthory Sándor, ’s Teleki Józsefvan 
nak. Ismérem ezeknek érdemeiket ’s tudva van а’ 

Mélt. Úr elótt, hogy öket úgy nézem mint hazám 
indigeseit. De Prónay ezeknél nem volt kissebb, 

Valamint a’ pulyaságnak az ~ar’ legcsalhatatlanabb 
jele , ногу 6k nyugtalanul kapkodnak a.’ ragyogáson, 
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és a.’ jót is csak‘azért keresîk, mivel az fényt nyújt: 
úgy legbizonynsabb èharaktere az щи nagyságnak 
a.' nyugodalom, melly teljes megelégedést -lelvén 
magában, a’ jót a’ ióért teszì,’s а’ ragyogâst el nem 
tìltja. ugyan magától, de azon nem is kapkod. ’S ki 
dicsöitette még igy inkább мёда, mint az a? 
nagy ember, а’ kit а’ Mélt. Úr kevélykedve nevez 
het atyjának. - — 

Veszteségünk abban lelhet enyhülést, hog-y ez 
а’ nagy ember nem élt rövîd idôt, és hogy az 6 em 
]ékezéte, melly soha nem hal-el közöttünk, rémitö 
kisértet gyanánf Год-а eh‘iasztani a.’ gnnoszokat, a’ 
jókat pedig a’ yiaskodás’ és elgyengůlés’ órájiban, ’ 
példája által -mint eggy mennyeì genius éleszteni, 
bátorítanî. Én ezen felyíílí-azon vigasztalódom,hogy 
шё; tizenkét nappal kimulá'sa ею“ láttam ötet, ’s 
lelkem eggy illy nagy férjñu’ szemléltében emelked 
hetçtt, erösödhetett. 

Ne tévesszük öszve, Mélt. Úr, ve’szteségünk’ 
ërzését, ’s az ebböl eredô keserüséget azon köte 
lességgel , me'llyet tôlünk a’ nagy megholt kiván,’s 
sirassuk magunka't, ne ótef. Ó a’ haza megdicsöült 
bajnokjainak karjában ül, ’s а’ Mélt. Ur az МЫ, 
hogy az ö‘halotti áldozafjára a’legérdemesebb férñat 
‘Идиот-Ш, kit ó maga is annak nézett, а’ legszebb 
koszorút Тома sarcophagusára; eleget teit annak, a.’ 
mit mint ñja, tenni tartozott. Az ö árnyéka meg van 
nyugtatva. Ezután ш egyediil olly шик által tìsz 
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celjük , mellyek a’ Mélt. Urhoz, mint ágyéka. ’s lel 
ke’ gyermekéhez, hozzám mìnt.kedveltjeinek _eg 

' уйдёт: illenek, 
Én véghetetlen megtiszteltetést lelek abban, 

hogy a.’ Mélt. Ur e’ {адепты vélem is méltóztatott 
közleni, ’s igen érzékeny szivvel köszönvén becses 
hajlandóságának ezen újabb jelét‘, a.’ nagy megholt 
sirjánál kérem a’ Mélt. Urat, hógy mìnden becset 
felyülhaladó barátságát hagyja úgy halhatatlannak 
lennì, mint az én tiszt`eletem шаги] az mind а’ meg 
dicsóülthez, mind a’ Mé1t.Urhoz, ’s igen ищем nö 
jéhez, ’s szeretetre olly igen méltó rokonihoz. Ezen 
érzéseîmmel maradok, а’ Méltóságos Urnak örökös 
hiv tìsztelöje Kazinczy Feren`cz m. k. Széphalom, 
Decemb.’ 18d. 1808. 
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LVII. 

Széphalom , Jan. 19d. 1809. 

Tisztelt kedves barátoln! 

Vettem 1ече1едЬепа’Вег2зещ;йпКё‹. Valóban öben 
ne sokat, i'gen sokat nyertünk. De ném elégszem 
meg azzal, hogy csak ó'belme nyertiinklégyen: nyer 
ni akarok állala is. 'Ezen levelemmel indúl eggy 
más levelem Debreczenbe Kölcsey Fer'enczhez, »kit 
Berzsenyink мы gyúlasztani akarok. Ez a’Kölcsey 
most eggy holnapja nékem eggy gyönyörü dalt ШН 
de. На megtiszml az б‘: vagy hat hìbácskájitól,ven- 
ni года tölem 'l‘árházad’ számára, melly engem an 

’nyìra «ящик, hogy most mindég csak arról álmo 
dozom. --- Berzsenyì nem is álmodja., hogy az ö 
versei állalrepültek а’ Carpathuson ’s csudáltatnak. 
Csehynek küldöttem-meg egynehány~Tyrtéusi Мё 
ját, ’s ez azt irja , под csudálja Berzsenyinket. 

На idöm maradna , elvetném ezt a’ papirosat, 
тег! egynehány izben fellévén ugratva az irástól , 
mig e’ kevés sorokat öntém, тот ‚ hpgy rendetlen 
mìndeu. --- Ne akadj-fel гады. 
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Hogy az, a’ mit Sylvesterem praefatiojábaii 
Réyai eránt Мат, iiiegnyerte javallásodat, annak 
szivesen örvendek. lgen óhajtottain azt. Holteiiibert ' 
védelinezni szentebb kötelessége a’ huinanitásnak, 
mint regen ‘та а’ teinetetlent elteinetni. Nékein Ré 
vai eránt ez annyival szentebb tisztem volt, mivel 
barátok чаши]: ’s néki .a’ perben igazsága van; ’s 
szóllottain volna, ha nein itt, bizonyosan inasutt, ha 
Vig László a’levelein kinyomtatásával arra nein szo 
ritott volna is, hogy iiiagaiii iiiellett a.pologizá,liak.._l 
De iiiicsoda Publicuiii ez a’ mi MagyarPublicuinunk, 
édes barátom, inelly seinmi felól nein vesz notiót? 
Melly sok beszéd volna az ìllyen töi‘ténet felöl Né 
met-Országban! Én azért (этот sok dologban jo~ 
пак a’ esipösséget, hogy ezt az indolens népet тёп 
vételre ébressze. Mi lehet ennek ока, hogy illy in-v 
(Мена? _ Mi egyeb шт az, hogy periodicus ira- 
sa, inellyet inég a’ frivolus nép is olvasna, nincsen. 
Bár csak a’ Tiedet postán is járatnák néinellyek;bár 
esak eltudnánk шахт a’ nemzet izlését, hogy eggy 
két (отца man ez is örök nyugodaloinra ne inenjeii. 
Ettól iigyan nem tartok , тег! itt Te vagy a’ Reda 
ctor, Colporteur, nein eggy garbonczás és мака 
dások lelkétöl hànyattatott Batsányi, a’ ki Rajnis és 
Szabo köztt gyúlasztotta a’ tüzet, ’s iiiegkapvaii 
Landerertöl újság képében a’Rajnis által lefordltott 
Virgil Ecclogájinak eggy ái'kusi'it, Szabót arra bir 
ta, под ugyan azt az Ecclogát, mínekeló'tte тег a’ 

25 
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Rajniae’megjelenne, szem elött tartván a’ 
Rajnìs forditását, dolgozza,’s igyekeznékmég 
jobban forditani, hogy R ajnis elsz égy enites 
sék. A’ hol illy dolgok történnek, a’ hol а’ vén 
Szabót az által vouják-el a’ Лёша упга‘, hogy ez a’ 
j Kálvinista Orthographia, az y pedig Pázmányé, 
а.’ hol ш vitatják,hogy én а’ ChristianustV Ker‘esz 
tye'nnek azért irom, mert utálom a’ деть-пе! Kál 
vìnìsta lévén: ott nem csuda, ha az ember kitépi 
magát az olly társaságból, mellyet maga alkotott 
Batsányi nélkl'íl, és а’ -mellynek gyeplöjét még is 
Batsänyi Каша-Щ a.’ több társaìnak kezekböl.--Te 

_ a’ Tárház dqlgában ne végy senkit magad mellé kor 
mányzó-társnak, kormányozzd magad, ’s ne adj 9111 
mot eggy dolgozó társnak is az eránt, под ezt vagy 
amazt mìért cselekedted. Tanácsaikat, vélekedése-Ä 
ket kìhallgathatogl. A’ sok szakács elrontja а’ fözttet. 

En ma olvasám legelöször а’ Terme’szet’ сш 
dájít, ’s gyönyörködve olvastam аж. Csak külsöje 
is mutatja. a’ könyvnek, hogy Te azzal а’ nemzelnek 
egyedül momentaneus штаны àkarál tenni, és 
igy minden értelmes Olvasója csak annak nézì. Hi 
zelkedés nélkül n_mndom, hogy gyönyörködve olvas 
tam ш. Adná Isten,hogy minden ними ш lámám 
az asztalolk -— (Mint van а’ szegény Zigán г Kérl'ek. 
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ha irsz, ne ‘жива-ы, hogy állapotja felól Миша 
nék ‘Маши tudnì, ’s kösziintsd (Не: nevemben). 

Rumi biztat a’ pályairásomra nézve. Аж lrja, 
мы ha. biráim igazságosak , vagy igazságosak le 
het‘nek, enyém a.’ bér. -- Sokáig itélnek, megvá 
lik ki nyeri-el а’ koszorút. Én épen nem reme'nylem 
а’ bért. De ш legalább megnyerem, hogy ha. а’ per 
el lesz ítélve, az én írásom is nyomtattathatik. 

Vetted e M. Régiségeimet г olly rendelést tet 
tem hogy Institóris аж küldje Ocsovszkì Úrhoz, kit 
ha nem ismérsz , nagyon sajnálom, Eggyike a’ leg 
nemesebb embereknek. 0. Úrhoz több explt is kér 
tem küldetni, mellybôl osztán Erdélyi Cancell. Exc. 
is kapjon eggyet. A’ Cancell. шёл‘ vette, úgy irja ат 
maga megköszönö ’s {шайбы folytatásra’ душам 
levelében: de 0. Úr azt irja, ногу ezen eggyen ki 
viil eggy sem érkezett hozzá. На nem vetted, vi 
(ваза-е! Institóristól az штат néked ajándékban 
rendelt nyomtatványt. 

A’ Cs dolgában nem gyóztelek-meg. -- Igen 
örvendek ennek tudásán, тег! ebból látóm, hogy 
mások is lesznek, а’ kik meg` nem gyözettettek, és 

25* 
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lgy még bővebben,még világosabban kell szóllanom. 
Vannak igazságok, a’ mellyek olly evidensek, hogy 
oktalanság volna az Academicusok oskolája szerint 
rólok kételkedni affectálni, ’s ez minden bizonnyal 
illyen. -- Azt írod , hogy szintúgy ellehet mondani 
n’ ts felől, mint én mondom Sylv. p. 145. а.’ cs- felől, 
hogy az olly eggyszerű hang mint а’ gy. —- Nem 
olvastad-meg illó figyelemmel, édes barátom. Ol 
vassd-meg , kérlek. Révai halálig védte а’ ts és tz-t: 
és még is az igazság valláste'telre szorította а’ ра 
pu çban és frissitsben. Nekem minden apostolko 
dásom nélkül erre tere Virág is а’ századokban, hol 
a’ csvel él mindég, azon eseteket kivévén , holl не! 
kíván az öszveforradás. Verseghy is ezt követi.Ne1n 
kell auctoritás, hanem ok: de az auctoritás azt gya 
nitathatja, hogy alig ha nincs ok. Mondd meg né 
kem , Abe'Tze'nek mernéd e írni az AbéCzét? Én nem 
merném. Nem azt kell most néznünk, hogy Romá 
ban а’ C K volt; a’ Cicero Kikero; hanem azt, hogy 
az olvasni tanuló gyermeket a” mestere a’ C betü 
alatt azt a’ hangot hagyja ejteni, a” mit a'német így 
fest ß, ha pedig a' C annyi mint а’ 3 : rokon hang 
lévén cz a’ cs hangjával, ezt is cs-nek kell írnunk; 
Így írták „ezt ’s írják máig is а’ Magyarok : C sáky 
stb stb. De szólljunk egyenesen a’ dologhoz. Ha ezt 
‚мигать‘, unas stb lgy írod bátsi, k átsa, a’ 
«lubium, a’delictum véttsé g, kéttség“, barát 
tság lesz, melly absurdum; ha pedig vétség, 
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kétségnek írod, vétesz а‘ pronunciatió ellen. Igen 
világos az а’ mit mondék, hogy а’ c s olly eggysze 
rü mint a’ gy, a’ ts olly compositum mint a’ dj, ’s 
ha jó a’tsets, jó a’ djöndj is. Az anas: k-a-cs-a 
az az k-a-ë-a, és így pyrrhichius; valamint а’ ń-e 
yy-e-u. De a’ h-e-d-j-e-n már troch. - Ha Téged 
ez meg nem győzhet,«.az, hidd-el, egyedül onnan 
ered , mert а’ beszítt és tulajdonunkká vált ideák an 
nyira elfognak , hogy szabadon , még mikor-akarnánk 
is, nem láthatunk. Azonban convictio nélkűl а’ ki 
jót teszen is, rosszat teszen. És így Te lássd mit 
követhetsz. -- Élj, élj szerencsésen. 
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LVIII. 

Széphaloin , April. 11. .1809. 

Páratlan bai‘átoin! 

l 

зовет‘ magyarul зона nein Ш még senki. Nyel 
vünknek épen olly kevés reiinjai vannak mint sok 
az olasznak, spanyolnak és portugallusnak, ’s ez a’ 
versneiii elengedhetetleni'íl iiiegkivánja a’Ráday-scan 
siót ; inelly új nyi'i'g. Ide járúl, hogy a’ reiiiiok’ he 
lyei szoros törvények дна! vannak meghatározva, 
úgy hogy öket a’ nyolcz elsö sorokban ugyan más 
liová általtenni nein szabad. Még sein elég: A’ leg 
poétaibb iij nép olly szoros jármat vetett a’ maga. 
énekeseire , hogy ha a.’ Sonett, inellyet irnak, nem 
le'lekragado’ , nein снег, azt Sonettnek nein is veszi. 
Innen van, hogy a’ francziák és németek, kìknek 
vei'selések a’ mienknél olly sokkal könnyebb, alig 
iiiernek erre az ösvényre csapni. Góthe eggyetlen 
eggyet li't költeinényeinek eggy egész vastag нанесе 
hen (Tübin‘f. -1807.), ’s abban is kiinondja, hogy ô 
nein ii' Sonetteket, mert ò'ró'mest eggy darabôo’l 
faragja Iie’peit , ш pedi'g enyveze'sre vagyou кий): 
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вез’; Én~még jobb német Sonetteket nem ismérek, 
mint a.’ Bürgeréi. -~ 'Nem сзади hát, barátom, ha 
én az itt következöt esztendök múlva. közlöm veled 
is , ki ш elsöben veszi tölem. Наш ш. Talán nem 
lesz érdemetlen e’ sorodx‘a: Hattyuszîirnyan repůl 
две/гей ’s e'leted. — 

Х1. NOVEMB. MDCCCIV. 
 

Ninos milliók .köztt eggy, kit a’ Теле, 
Vak Áte igy vett volna korbácslásba. 
На megdühödve kapkod néha másba, 
Azt megkönnyitni felkél Istene. 

All engemet nem véd öelleile 
Sem ё: sem föld ! Е’ szörnyl'i bajvivásba’ 
Адама dülök újabb ájulásba; I 
’S irt nem találok ‚ melly enyhitene. 

Ámor megszánta éltem’ Èkinjait ‚ 
’S mond’: Én enyhitem a’ kit a’ Sora 5111111 
’S bérül ölembe tette-le Sophiet. 

És im1 miolta nékem áldást nyújta, 
’S bùs éjjelemnek bájos mécset gyújta: 
Nenn érzem а’ Sors’ csapkodásait. 

O 

к. F 
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An huic des nominis huius honorem', Te Меж]. En 
nél régibb magyar Sonett nincs, mert közel ötödfél 
esztendős. — Ha méltónak tartod , hogy verseid’ kö 
tetébe felvedd, mint Virág vette volt fel l799ben 
Ódáji közzé ezen Sapphicus két strophámat: 

E’ világ’ minden szugölyáji köztt, kis 
~ Széphalom, nékem te nevetsz leginkább stb. 

kérlek, epistoládnak vessed elébe, ’s а’ XI. Nov. 
sora elébe tedd ezt a.’ jelt („) így: 

„XI. NOV. .. . . . 
’s a’ csapkodás-ait után is ugyan ezt a.’ kettős com 
шаг; így: 

. . . . . . a’ Sors” csapkodásait.“ 
Vagy vessd nevem két első betüjét а’ linea alá, 

mint a' tulsó oldalon áll. -- Így legalább megérti 
a’ ki akarja, mit teszen ez a.’ sorod: Haug/„szár 
пуст repül. - - Az interpunctióban ’s egyéb or 
thographiai különösségekben nem kell semmit meg 
változtatni; p. o. a’ §kák köztt eggy sornyi hézag 
nak kell maradni, a.’ §kák első betüjeiknek befelé 
kell állani ; a’ sem её’ semfó'ld köztt nem kell comma; 
а’ sújta után sor 10 punctum kell, mert ott véget 
ér az Ámor” szava, de nem a'.constructió, osztán a’ 
mond’ és в?‘ köztt kevés hézag, de a’ föld! és E' 
köztt igen nagy hézag kell. д - Nyugtalanúl várom 
feleletedet, mellyből érthessem, ha а’ Sonett meg 
nyerte e tetszésedet. - Egy más Sonettem,mel|y 
nek- ez az utolsó sora: 
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„És а’ világ énnékem Sze’p/zalom“ 
nem tökéletesen kész. 'l‘ibullusì lélekkel lrt tárgyá 
га hozzá vethetsz ezen kevés ниши}! is. Eggy illy 
dal több munkába kerül mint Dugonicsnak eggy 
egész kötet шапка. 

E’ napokban recenseáltam eggy külsó országi 
Literatur Zeitung számára Hz'mfynek szerelmez't. 
Jelen valál mindég lelkemnek e’ munka. alatt, ’s né 
ked отдают fel, mikor készen_volt. 

Berzsenyieddigl’esten van verseinek nyomtat 
шашек eránt tenui rendelést. Az épen olly bölcs és 
szeretetre méltó ember,mint elsò karú Dallosunk. 

Mìnapì igen becses levelkédre mind eddig nem 
felelhettem, hat hét olta. többetlévén ágyban, mint 
ágyon kivül. Végre kiütötte magát bajom': a’ fejér 
haemorrhois. Azolta jobban „док. -- lrtóztató, 
hogy holnapos irásunk nem lesz. Hartlében gondo 
мы kivánságot telt elödbe. Миши!‘ fabrikai.1na- 
gyar nyomtatásai, mit keres а’ magyar literatura gya 
rapitásában , és lgy nem álmélkodom veled bánásán. 
Rochefoueauldom utolsó árkusát a’ naipokban küldém 
fel másod lzben; azt hazudta. а’ nyumtató, hogy 1е 
Velelll elveszett. Élj szerencsésen,~ édes' barátóm, 
Мекка! а.’ met boldogltasz, és a.’ kik téged boldo 
gltanak. Az én bo'ldogitóm téged, ’s barátnédat ’s 
barátnéját, tisztel ’s tiszteli. Én Septemberben is 
lnét atya leszek. Melly öröm! -— 
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LIX. 

Ujhely. Mau'. Зов. 1809. 

Eggyetlenem ! 

Imhql az a’ Sonettóxn, melly Sonettóim’ дадите 
nyében legelól fog állani: 

А’ soNETTÓ’ MÚzsAJA. 
 

Mint a’ szerelmes járja szép párjával 
Menüetje’ keccsel teljes lépteit ‚ 
'S igézi a’ szála.’ torlott rendeit 
Enyelgö vissza ’s vissza fordùltával: 

Honnom’ Ausónia’ narancsgallyával 
Körülöyedzve föm’ szép fingen, 
Úgy `{Этот én a’ had’ lejtéseit, 
Két négyét öàzvefiízve Вы hármával. 

Szölö keriti mostan homlokom’. 

Ott hol Tokaj nyújt nevtárt 'iste-neuk, 
Vig szárnyakon kél a’ лет-папой‘: éuek 
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E’ szép тема&quot; kedve'it birtokom. 
Eggy i'ij Tibull itt megdicsöjtett engem: 
’S én ötet és hölgyét öröki'e zengem. 

Voss Bürgernek Sonettjeit a’ Jenaì Literatur-Zei 
tungban Junius. 1808. recenseálta, ’s a’ ilalnak e’ 
schémáját igen igazságtalanúl tractálta. Tagadja 
szépségét, inert ha fel nein volna találva, senkinem 
találná. fel. (наша az Alcaicusnak Schemája fel nem 
voliia találva, feltalálnák e most?) . 

Azon leszek, hogy a’ többi Sonettjeiin is ещё 
szülhessenek, Ímhol a.’ minapi. Tartsd-ineg ininden 
interpunctiójit, ininden Orthographiai külöiiösségeit 
versgyüjteményed’ számára: 

NOVEMBER XI-DIKE MDCCCIV. 
 

Ninos millìók köztt eggy, kit a’ fene, 
Vak Ate igy veit voliia szabdalásba. 
Ha megiliihödve kapkod néha másba, 
Segéllni ming'yárt kész az Istene. 

Ah , engemet nein véd öellene 
Sein ё; sem ‘вы! Е’ szörnyi't bajvtvâsba’ 

- Ajúiva атак iijabb aiuiasba, 
i ’S Ь‘! nem találok melly enyhitene. 

Megszánta Ámor éltem klnjait 
’S mond’: Én enyhítem a’ kit a’ Sors sújta, 
’S béri'il ölembe tette-le Sophìet 
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És im mioua nékem alom душа, 
’S bús éjjelemnek bájos mécset gyújta, 
Нет érzem a’ Sors’ csaipkodûsait. 

Egy Debreczeni tanuló, K öl с se у F le r e 11 c z, elsñ 
Sonettemré igy felelt: ' ‚- 1 . 

Pirúlva jött az égŕe szép tiizével 
Aurora; lángba hozta képemet.. 
Szemléltem öt szelid_ tekipteté’vel, — Ñ, 
És Lotti’ képe töllé lelkemet. 

Eggy fülmilc’cske zenge nöstényével, 
Hangjára visszahangzott a’ liget, 
Hallottam öl: ker'engö énekével, 
Es Lem’ képe töué lelkemer! 

Belé merůlve bájos képzétembe, 
Lantot vevék-fel reszketö kezembe; 
Àmort ’s az édes Ámort, zengeni. 

De 1111 Kazinczy zenge! énekére 
Bámúltak a’ Kegyek ’s Amor ’s Cythére ‚ 
És elnémúltak lantom húrjai. 

А’ ki 19 esztdös korában illyet lr, mit fog 11‘111 
30111111? . 

Édes barátom! Az ellenségì sereg közel van 
hozzád. Eleshetünk. На ez talál lenni utolsó leve 

lem, mellyet hozzád trok, vedd a’ legforróbb hálát 
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szeretetedért, melly életemnek annyi boldogságot 
aaa! Én 'régedet а’ stron nu is szeremi foglak. Е‘) 
élj szerencsésen, és örvendj hazánk’ boldogságán, 
éld a’ férji ’s atyai legszebb örömöket. Воду Sophiem 
anya lessz Septemberben, talán tudod. Szeretném 
látni ’s megcsókolni Emil Traján ñamat. Ha nem le 
szek, Te légy atyja, ’s gondoskodjál neveltetésén. 
lntézzd ötet atyai tanácsiddal! 
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LX. ' 

Széphalom, Nov. ll. 1809. 

Édes barátom! 

En ma. ötödik visszafordúlóját inneplem életem’ leg 
jobb napjának , mellyet Te a’ Te epistolád által hal 
hatatlanná tevél. 'l‘ölthettem e ezt jobban, mint ha 
,Sophiemnek, Eugeniemnek, és Octobernek 15dikén 
születettleányomnak , kit Sophronie- Thalie-nak ke 
reszteltettem , társaságokból kifejtözve, a’ Tiédetke 
resem, megbecsúlhetetlen férjfi, ’s hasonlóúl bol 
dog férj és boldog atya! tölthetem e ezt jobban, mint 
ha házi boldogságomat fejtvén elôtted, véled a’ ma. 
gadét éreztetem ‚ és az érzésnek ezen hasonlóságá 
пай! fogva lelkeinket újabban igyekezem öszvefor 
rasztami'i` tölthetem е végre jobban, mint ha ш а’ 
szeretett barátomat szóllltom-meg olly hosszas hall 
gatás után, a’ ki miatt fél eeztendö ólta. olly rette 
gésben voltam? 0h barátoml tudván mint szeretlek, 
tudhattad azt is, под mig veszély lebegett felette 
tek, mennyire kellett éretted és azokért, a.’ kik né 
ked annyìk mint önnmagad, és sok pillantatban még 

L 
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többek, rettegnem. Afhirek, a’ mellyeket itt az eg 
gyügyüség és а’ ravaszság egymással kezet fogva, 
terjesztgetett, .irtóztatók voltak; az çllenség ezek 
szerént levetkezte eddig gyakorlbtt emberìségét, ’s 
most fenevadak’módjára dühösködött. Értettem öket, 
ezeket a.’ hireket; mind а’ mellett штат, hogy- a’ 
báború még a’ Brutus’ seregénél is háború volt, ’s 
szántam a.’ Monarchia', anuyìval inkább&gt; pedig a.’ ha. 
za ártatlan ртуть, kikx'e ez a’ ‘ввиду, mint a’4 
mezókre a.’ fergeteg, pusztitva jött , 's rettegtem Щ 
vált Teértted és n’Tiéid'ért, kedves barátom; ’s kön 
nyü képzelned melly édes enyhůlést ada nékem Aug. 
12dìkén hozzám ei‘esztett rettentö rövidségů 
leveled. Két рама-сада vendégem bizonyossá tetten 
geln а’ felöl, под azok а’ rettentö hírek költött hi 
rek voltak légyen: azonban látom én, hogy erszé 
nyeitek szenvedtek, ha szeme'lyeitek nem szenvedtek 
volna. is, Én olly szándékkal vagyok, под eggyik 
gyůlésünkön ш terjesztem Vármegyénk elébe, hogy 
mind azt a’ kincset, а’ mellyet lnsurgenseìuk Gali 
cìában haram'a módra lopássa-l, gyilkolással,ártat- 
lan leányok ’s gyermekek öldöklésével gyüjtöttek, 
tólök szedjük-el, és ha а’ Galiciaiaknak vissza nem 
adhatnánk, adjuk azon hazánkñainak, kiket az eg’ 
ogtora ért. Így fogok igyekezni azon ‚ hogy‘a’ sze 
rencsétlenség, melly-engem ért, meg nem engedvén, 
под а’ magamébol nyújtsak enyhůletet а’ szenvedö 
nek , rajtok meg is s`egithessek.- 0h barátom, nem 
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volt százail lrészben is annyi a’-init az ellenség’ ke 
gyetlenkedései felöl itt beszélt» a’ hazug hir, iiiint а’ 
mit ez a’. neiiies sereg Lengyel-Országban köve 
teit-el. Ezek a’lfenevadak magok _dicsekszenek az 
zal, hogy eggy kertben az orgonafa alatt valami 
sziszegést vévén az eggyik észre, oda szaladt, ’s 
két rebellis Leiigyel’ oda bu'jt gyermeke't levágta; 
’s hogy eggy patikarius legény a’ incgszökött ига’ 
parancsolatjábol által nyújtván nemes vitézünknek 
hároin kolcsot, az arany, az ezüst, és a’ papiros 

-pénztöl, ez a’ gazságával dicsekszô iiiarha kiüritette 
ì a’ fiókot , ’s a’ файлу! is agyon ‘зима. - Irlózoin 

ezeknek csak eiiilitése alatt is, ’s el tólök, el! — 
Meg fogja е inár valaha foghatni a’ ini korunk és 
tájink, hogy a’ tiidoinany és а’ tanulas nein vesze 
delmes, sòt h_ogy a’ vadság az ?--- Meg eddig Ga- 
liciába bément lnsurgenseink köztt csak eggy Tisz 
tet tndunk, a’ ki ember volt, HadnagyiIIOInár Úr. 
Ez épen akkor ért valamelly faluba, 111111611 Insur 
geiiseink eggy Grófnak kastélyában öldöstek. A’ 
Grófné két_ kis gyeriiiekével beugrotta’ belsöbb szo- 
bńba, ’s inagára zárta iiiindenik ajtót. A’ Grof 11111 
lantott, segedelmet gyi'ijteni a’ faliiban. Ezek a’ Grof 
kinn inaradt gyerinekei köziil kettöt ’s еду két szo 
baleányt már levágtak ’s tördelték az ajtót bé felé: l 
Molnár ekkor érkezik, ’s véget vete-tt a’ dühösség 
nek. A’ sirási'a òlvadt Grof 18,000 ftot nyújta néki 
köszönet fejébe, de ez a’ szép lelkü einher nem vett 
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semmìt. Akkol‘ istálójában lév-öjnénei közól engelle 
szabad választást. Képzeld, ha megmocskoltae ma 
gat.- -El kell hagynom; fuldokolva irom ezeket, 
’s arczáim nedvesek. — —— 

Már emlitettem, hogy 'l‘herézia , tudnillik а’ ka 
lendáriomé, nékerń eggy közönségesen csudált_nagy- 
ta'gu' gyermeket ada. És шёёг is ezt feleségem csak 
nem minllen szenvedés nélkül szůlte-meg. Czifra ne 
vének eggyikét идёт! kapta, шел‘! az hasonlit az any 
ja nevéhez: a’ másikát,l тег! az által a’ Múzsáknak 
és Grátz'iáknak akartam ajánlanì. Berzsenyink ваш; 
közlötte veled azon epìstolámat, mellyel, Шаг re 
mélvén már harmadszori szůlésre, а’ gyermeknek 
Rádayt, а’ Gedeou’ этому” ’s Pro'nay veje’t, kér 
tem keresztatyának. Az epìstola. vége még sìncs meg 
változtatva.. Közlötte мы“ eddig hozzá is т epi 
stolámat. Annál inkább ohajtanám hogy aztrcsele 
kedte volna, mivel neved ebben fenn (моё, és ötet 
kértem volt, hogy cselekedje. Ezen fellyül még eg 
gyet irtam Grof Desôffyhez azolta, hogy a' háború 
benniinkef egymástól elzárt. Nagyon sajnálom én, 
édes barátom, hogy а’ háború kilobbanásakor ver 
seimnek csomóját elégettem. Most sok gondba ke 
rül újabb kidolgozása. Рейд; némellyike nem érde 
metlenebb а’ megtartásra mint а’ Wesselényihez по“; 
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mellyet négy barátja a’ literatúrának Pesten kinyom 
мама. 

Fordított egyveleg írásaim első kötetét Rumi 
recenseálta; de látni való a’ rccensión, hogy az 
nem eggyne k, hanem s okakn a. k munkája. Ki 
jött az, a’ mint Vitkovìcs írja Pestről, a’ ki azt szá 
momra egészen kiírta, ’s megküldötte,a' Bécsi An 
nalisok Juliusi darabjában; mert én April ólta nem 
kaptam több füzetet eggynél; a’ Septemberz‘t, Eb 
ben a’ Himfy recensiója jelent-metr. EL egészen 
enyém, eggynehány szót és'a’ Petrarcából kiírt da 
rabokat“ kivévén. - A’ Versegi Aglájának recensió 
ja is nagy részben enyém. Útálom a’ hamislelküsé 
get minden nemeiben, és így nem csinálok titkot be 
lőle hogy kedves előttem , ha. tetszem a’ jóknak. De 
a’ {szertelen és Itaszwdalan Ладен]: pirítanak , 
öldökölnek. Sophronìemet Prof. Sípos és Nagy Fe 
rencz Magyar, Prof. Kézi Móses deák verssel kö' 
elöntötték. A’ Nagyét nem merem olvasni a’ c s u 
dálás, i'sten I és miatt. A’ Síposé és Kézie igen 
kedves előttem , mert nem pirit nagyon. Élj szeren 
csésen. 
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LX1. 

Széphalom 19. .lan..- 1810. 

Kedves barátom ! 

Nein most magasz-talod elôször leveleim’ stylusokat. 
Kinek magasztalása lesz nékem kedves , ha. а’ Kisét 
nem hallom örömmel г De midön Te magasztalod azt, ` 
kéntelen vagyok kimondani, hogy elfut afhöség; 
тег! ezt a’ magasztalást olly levélben veszem, melly 
el is pirlt. Csudálom ш а’ szelld szépséget, :nelly 
гала. el van ömölve, azt а’ kibeszéllhetetlen csint. 
melly pipere nélkül, a’ maga természeti szépségé 
ben, szebb mint mind az, a’ mit a’ legnagyobb gond 
dal keszi’ilt prózánkban is olvasunk. Az én leveleim 
nek minden érdemek ab-ban áll, hogy öket lángolò 
винте! trom; ’s ki nem érzi, hogy inkább szivböl 
mint fejböl jönek gondolataim г Stylusom szökdellô , 
csapkodó , rendetlen: а’ Tiédben renddel Шум!‘ а’ 
gondolatok, ’s az а’ mesteri szövés, mellyel egy 
másba lánczolgatod periodusaidat, csak ш nem ra 
gadja. csudálkozásra, a.’ ki az ollyat épen nem tudja 
esudálni. ищу] nékem, a’ Te leveleidet és а’ mi pá 
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ratlan Berzsenyinkéit, olly gyönyörüséggel olvasom 
mindég, mint ha verset olvasnék. 

Mind azért, mivel Berzsenyihez irt Episztolá 
mat tőle nem vetted , mind mivel benne sokat vál 
toztattam , és már most Zúgy van , hogy több'é illet 
ni nem igen fogom: ide zárom azt, azon kéréssel, 
hogy ezt néki megküldeni méltóztassál. Ne legyünk 
olly hiúk, barátom, hogy azt higyjük hogy а’ mit 
mi írunk, a’ maradék religiosus tisztelettel fogja néz 
ni. Mi még hajnallunk, ’s távol a’ határ! De higy 
jük azt gőg nélkűl , hogy lesz olly idő, а‘ midőn azt 

_ a'papirosal, a'mellyre karunkon által ömlött fejünk' 
gondolatja ’s szlvünk' érzése, a” háládatos ’s igazsá 
gos maradék tisztelettel fogja illetni. Ne hajtsd-hé 
tehát a' Berzsenyi Episztolája, leveleit, hanem úgy 
add által néki, a' hogy' itt megyen, ’s kérdd , hogy 
tégye félre levelesládájába. Eggykor talán feljebb 
fogják becsülni maradékai mint az Armalis irháját. 
Én ugyan néked ’s azoknak írásaikat, kik megérdem 
lik hogy veled eggy sorban álljanak, ha nem tudom 
melly kevés tekintetet érdemel is tarlalmok , p. o.ha 
csak a’ levélnek adn-esze is, nagy gonddal gyűjtöm 
öszve. l 

 

Báróczy 24. Xbr. megszünt élni. Ihm folgt ein 
Ruhm, der ewig bleibt. Ezt mondom Klopstockkal. 
A’ legkényesebb Iró, а’ legnemesebb ember , alleg 
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szentebb hazafi volt. Bár ezt inondhatná akai‘ 
iiielly kis niértékben, de igazsággal, rólaiii valaha 
eggyik vagy inasik bars'itoin. Nein élt rövid idöt. De 
néki századokat kell vala élni. Melly kárára valalite 
raturánknak, hogy az a’ nagy einber az Alchymia ál 
tal lopatta-el ininden órájit a’ hazai nyelv’ csinosi- — 
tásától. 1808ban 0ctób. láttain mint irkált megszů 
net nélki'il , és annál nagyobb _szorgaloininal, mivel 
новый életet inagának mái-&gt; nein igérhetett. 

 

Oda az én nagy Wesselényim is. Most тайге!‘ 
igen böv tudosltásokat biographiájanak készltésére. 
A’ Назад Tudósit. 2dik szainú levelekben igen szé 
pen és legszentebb igazság szerént festetìk charak 
tere. 

‘мы е_'1‘е azt,neines lelků férjfiú , iiiidón le 
veledet Май, hogy a’ init vendégeid’s Oberstl. Thier 
ry felöl МЫ, engeinet nagy öröinre fog lángoltatn'i? 
Mint örvendetteni annak! --- Ezen leveledet benn a’ 

Sessióban ‘шеф, miilôn felköltjeinket haza eresz 
ténk, ’s azon tanácskozánk, hogy lovaikkal init té 
gyünk. Eggy órával azután kevésbe inúlt hogy kard 
ra nem költek az útszán, ’s inakacsúl azt kialtozták, 
hogy lovaikat vissza nein ад)“. — A’ Tanácsko 
ШК miing tanácskozának, hogy a’ lege'nység elúnta. 
a’ тыкать, ’s szallásaikra inentek hir nélkül. _ 
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Engeln dolgaim hazmhlvtak, ’s ma nem jelenheték 
meg ott. De ablakomról látom,hogy viszik lovaikat. 
Eggy nemes lelkü azt tanácslotta, под ha a’lovak 
пак eggy részétöl meglehet fosztanunk magunkat, 
шип!‘ megkárosodott Vgyéinknek. -- 

 

„ 

Ногу el nem készúltverseimnek csomóját Apri 
lisben elégettem azon félelem miatt , -lxogy ha a’ há 
Бош eltalál temetni, valaki ki ne adhassa , most már 
nagyon sajnálom. De ki remélhette, Воду ez а’ há 
boljú illy szerencsétlenül szerencsésen végzödik-el г 
—— Nincs keservesebb_ munka. elöttem mint ollyan 
munkámat dolgozni újra, mellynek példánya nincs 
meg kezeimben, mert emlékezetem hüségtelen elö 
sugdosni а’ készet. 1786ban a’ Döbrenteínk (anit 
ványa’ anyjába voltam szerelmes. Ennek jószágából 
tértem vissza Kassára, ’s útam eggy rengeteg erdön 
ment keresztúl а’ Dargón. lit csináltam eggy négy 
sorú öt ‘аду hat Маты! álló dalt. De a’ dal nem 
volt egészen kedvem szerént. Susie, most Üzvegy 
Grof бунт Ferenczné, Decemberben olly теле; 
levelet ira hozzám, hogy iljú esztendeìm’ elaludttü 
ze ismét lángot ‘всей. Emlékeztem az elégetett dal 
ra; ’s csak úgy sem tudván kidolgozni a’ mint та 
volt, ‘еще az a’ gondolat видна-шва’, hogy belöle 
eggy görög ízlésü Epigrammát csináljak. Reggelig 
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kés‘z vala az; -- (Sophìenál rajta vesztettem , тег‘ 
észre vette hogy ágyamból, melly az ellenkezô 526; 
ben АН az övétöl , az olajlámpához csúszék ’s úgy 
jrtam valamit.) -— ’s a’ На Epigramma most eggyike 
a’ legjobbaknak~gondolt verseimnek. 

А z E в 1) ó. 
3tia Jan. 1810. 

Sírj szabadon;_itten nem kémleli senkikeserved’. 
A’rvemegó' kedvest lombjaim elfedezik. 
És ha enyhülsz lyánykád’ neve’ zengésére — 

sohajtozzd! 
’S Echóm résztvéve. vissza sohajtja. feìédF 

A’ remego&quot; e’ helyett áll: üldú'zó'tt. Kár ногу az й! 
dözöttet nem szenvedì meg а’ metrum. 

Nullae hic insidiae; licet indulgere dolori. 
Abscondent lacrymas umbra nemnsque tuus 

Et si forte juvat resonari nomen amantûm, 
Piange: Chloe! plangent tristîa lnstrav.: Chloe! 

Ezt Prof. Kézy Móses Ur, Patakon, forditotta. Az 
elsó dìstlchum igen jó. Nem az a’ másik, mert ninos 
resonor in passivo. Osztán az a’ Chloe! Chloe! 1.4 
ték. itt ран; az helyén kivúl й&quot;. 

 

Emlitett csomómban égett-el еду Hozzád még 
Kufsteinban , Májusb. 1800: készitett Epìsztolám 
is. Épen az vala. benne, a’ mi а’ Váradi ferdöben Ш 
levelemben;és annyival interesszántabb a’ késò юбк 

I s» 
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re nézve, mivel abban életemet festettem. Az az. új 
modestia ellen van, mellynek szoros törvénye az, 
hogy mag un k ról ne beszélljünk : de Herlitzy és 
Tacitus az Agricola életében mást mond. Ott tintám 
’s tollam ’s késem nem volt; és lg-y az egész Episz 
мы csak eggy könyvem fejér papirosába karczol 
tam-fel valami vassal; ’s а’ könyv Munkácsig elve 
szett. Nem örömest mutatom verseimet mig nem ké 
szek, ’s innen történt, hogy ezt is előtted titokban 
tartottam. Most elmondom а’ mit ez ősszel öszve tud 

tam belőle szedni. De a’ szünet és Ipam betegsége 
elakadoztotta a’ munkát, ’s boldogabb időkre maradt 
elvégezése,&quot; mert az Oestrum nem mindég jő. 

K l S H E Z. 

Kufstein, Májusban, 1800. 

A’ fény sem az? De oh mi az tehát, 
Ha még a’fény sem az ?‘ Ha még az is 
Csak olly hiú bér, mint а&quot; mellyeket 
Magát elvesztve hajház a’ pulya? 

Nekem pedig csak ő az eggy bálványom; 
’S mindég csak ő volt, és mindég csak ö lesz. 
Azt a’ ki nem lél érdemet magában 
’S maga által nem гад-ужин:7 kapja-fel, 
Midőn a' dévaj lélek szállja-meg, 
Gyötrő porából a’ bohó Szerencse. 
Hadd légyen Midász -Midász ! Ó arannyal 
Bővölködik: jó. ésszel én. Ez áron 
Megvenni mindég rettegém fülét. 
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Már akkor .a’ mìdön шип atyám 
Мёд’ gyenge gyermekét ölébe zárt, 
’S tornácza.’ füstös képeinél kevély 
Gyönyörködéssel дна-те; velen, 
Nem az (изданий mellyemet, hogy Urk 
Vagy Muytha volt nemenmek törzsöíœ` 
’S Abától vettem én is выплатят; 
Nens az, роду ök' а’ táj’ elsöji köztt 
’S megyéjek’ fényesbb polczain ültenek 
’S hintójokat hat czífra ló voná, 
’S gyakor vendéggel töltek asztalaik, 
’S más holmi, mellynek Torzsai мы örülnì‘. 
Hanem Воду átkot nem vontak magokra, 
’S каштан eggy sem lett fondorkodással, 
Nem еду is álnokúl kullogva пагу- sth. 

Érzem видимым, mi года elrontani egészen a' 
darabot, ’s örizkednì fogok hogy benne olly valamìne 
légyen. Kész “душ: ezeket az utolsó 11 sorokat 
egészen kitörleni, mihelyt az egész tónusához illen'x 
nem fog. De meglehet hogy fo&quot;. És igy, mig az egész 
elkészůl , hadd álljon itt próba gyanant. 

` 

Az eline’ virága` a’ poezis és rokon nzestersé 
gek. Mit ér mindern dolgozásom, ha. magam шёл 
eggy kî-s kötet poezist nem hagyok! (Знак annyit 
hagyhatnék mint а’ mennyit a’Berzseny-i vers-ei mos 

' tan tesznek már. Pedigô nekem Наш lehetne. Ez 
a’ vágyás töltötte-el most lelkemet. Ez az csztdö nem 

27 
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rosszül indiil. дамы-пак Sdikán 3 kis epigrammámi 
мышь, ’s az itt ki'ivetkezô eggyike ezeknek. 

KÖNYORGÉs 

Adj örömetl ’s adj haj't mellé', nagy Júpiter i’Eggyet 
А’ keito каши birni „жмет. (Оеогиш esi.) 

Ez nyújtson föbb izt gyakor ingerlésivel Annak: 
És inikoi' Ez verdes, Az szeliditse шт. 

Ah holdogtalan ‚ a’ kit az eggyike véve sajátúl ! 
Az boldog, kit mind ketteje 'védve szeret! 

 

Óhaìtanáin , hogy az én Kisein ezt inélt-úna-kflelhet-` 
né javallásiira` 

Ugyan мои éjjelv (inert éii- setétben szoktain -iriii ver‘ 
seimet) készi'ilt'az itt, következö is. --- Ez sein говна. 
’S úgy hiszenr, hogy az a.’ decentia., a’ iiiellyel a.’ 
niostani gazoknak szokások el'leii a’ szereleni’ tit-kai 
МЫ szollok, jová teszi az elejét. 

A’ BOLDOG‘ ALKONY`. 

„Csókohy lyánykaL“ --» Nein e'n. -- „Igen, oh igen !~- 
Eggyet l“ -- Eresiz ; nem. 

„ming ‘вдох, éltem alél , “душ iyánykni“ ` › 
Nein én. i, 

Зенита: megragadánr- „ide szácsk....!“ — ali el! ——. 
„E’ „ты És e’ 

mssikati n’ »más what! Ez are1oti-“--Eri .n 
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„Még eggyszer мышц De ne ‘ах-(ы! lxát zárva! 
Szemed тег! 

’S homlokodl E’ lobogó gesztenyeszög марш! 
És gyönyörü nyakad’ és ambrás лёд} mellyedet! Újra 

зимы! Hagyd szivnom, Lolly, lehelleteid’! 
Ищут... !‚‚ -Jò'nnek, Lamar el I fun .’ --- ’s futnom kelle. 

De most már ' 

Töled, Lolly, csak a’ hajnali féuyre шок. 

‘.l 

~ Tökéleteeen elkészůlt verseimet én ólmozott llneák 
»ra пот, hogy ha hirtelen kìdülök is , úgy пуста: 
xathassanak, mìntg'magam щит corrigálui. Кер 
z_eld! mind öszve те; csak öt árkusl Miken lesz 
kétszer annyi! -- Bár csak l2 Sonettet самым‘ 
uék! mert annaik zengése engem nagyon gyönyör 
ködtet, Csehy az egyiket: Niue: mz'llz'o’la ,':ò'ztt sth. 
az шашек’ legszebb szonettjeik közze tartja шм 
hatónak. --- Eggy :irkus ezen felyülirás ада“; NYI 
LAK aestheticaì regulákból fog állani. 

Van szemed és igy Киви! melly paralogismus ez! -- 
0h ha 

[Май akarsz ‚ jámbor Hályogi: látui гады]. 

Hogy solecizálok, nevet ‚шут. Kaba, nevess bár , 
New bukik a’ ki helyén, ’s шт ’s akarva bukik. 

(suo- loco) 

„мы 

27k 
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V 

soloecismus. 

I-)iphthongust röviden шпагат mums Мышей. 
Hall, de szemével, Edök: lât, de fiilével , ЕМ! 

 

En azt hiszem, hogy ezek а.’ Nyîlak, ha poétai erde 
те!‘ nìncs is, nem lesznek károsák. l 

Himfy kétlevelemre nem felel. .lele hogy nebe 
A.zen veszì Recensìómat. Нашли hogy egészen le volt 
verve általa. Rendes, hogy az eml’er az olly szép 
recensiót‘ is nehézen 'szenvedigA Én ш tartottam, 
под tiszteletemnek legigazabb jele'gyanánt шейх. 
-_-- Lássa. 'Regéjìröl épeu ellenkezöképen akarék 
szóllanì, dé abba. hagyom; Gute Romanzen müssen 
glücklich erfunden, gut componîrt u. lebendig u. in 

_ schönen Versen erzählt Werden. Ezeknek eggyìkét 
sem érte-el bennek. 

Wesselényitöl kevés napokkal halála elótt el 
“так az Admìnìstratorságot. Miért? nem (идет. 
Azt (идет, hogy a’ Dìaetán a.’ Gubernator ellen 
perorált, ’s eztl akarta, hogy ne complimentirozza 
nak - —‚ hanem a’ törvény шт: procedatur ad 
electionem Generalis Regni. 

Most li6 жмет а’ Ып‘е1, ho'gy Insurgenseink 
Ы‘: так а’ lovakat, ’s azok штатах, ’s árok kö 
zöttök a‘equa ratione elosztatik. 
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Az én Thalìem eggy gyönyörú magy gyermek. 
De tele van oltvarŕal, mìntha. himlös volna. - La 
joskád Poéta. lévén, mutat е poétai munkákra. ked 
vet, ’s tehetséget? Ne felejtsd ezt tudatnì velem. 
Lássd belöl а’ Copertát. Élj szerencsésen édes hará 
tom! Az шеи pótolja ki káraìdat. -- ‘ ' 

&quot;.s 
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e&quot;. :.l', &quot;..u' iï'f‘l'Uhl.' -B'., .l 
«u_.ì .:. ‘г: „imitt ' : : '1:1 `muy. ‚ J u- u. «_ 
-“‘›. a.' ъ .ul fx.- g ‘1 3- - .d &quot;~&quot; m‘l Í--`-Íz¢- 
l I. v' thifi” 3.. „e. Tur.; „mi.“ ,l ._.1.1«, 

' ‘f ' “LXII; &quot;&quot;‘ . `»' 1'“ ' 
' -- .1:&quot;‚!‘‚`.|;|‘&quot;чине! &quot; 'Wt.“ 

Széphalom , Mertz. 28d. 1810. 

Érdemes barátom! 

Betegen fekszem két hét olta, de még is úgy hogy 
nem kell rettegnem a’ haláltól. Elébb eggy folyosó , 
azután mingyárt az aranyér gyötrött-el. Ezen leve 
lemet is hanyatt fekve írom, és ez az oka, hogy az 
а’ ki hozzád mindég igen hosszú leveleket szokott 
ereszteni, most rövidebben ir. 

Utolsó postával vettem parancsolatját az özveg 
B. Wesselénirinének, hogy férjének halálára, a’ mi 
versek készültek, minél pompásabban -’s férjének 
képével felékesítve bocsássam-ki; a’ verseket nem 
láttam, de Wt rossz vagy középszerü nem magasztal 
hatja, &quot;s a’ rossz vers és szép ny'omtatás csak ne 
vetséget fogna szűlni. Azt javaslottem tehát, hogy 
készíttessünk jó Iróinkkal verseket, és azokat adjuk 
ki. Rajtad kivűl Virágot, Berzsenyit, Поп/6101,‘ 
Vitkovicsot, Szemerét, Fáyt, Kölcseyt neveztem 
meg a’ Bárónénak, ’s deák versekre Pataki Prof. 
Slpbs és Kézy Urakat. Kedves barátom! Te a’ ki 
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'inindenben olly kész vagy ‘спешат uszieio ybara 
tod’ kéréseit, nein fogod те; tagadni ezt is. Eggy 
ilicsö férjfit fogsz meg tisztelni, ki töinjénedet'az-~ 
zal isferdemli, hogy a’ M. 'i‘heatruniot ö платеж-те; 
az elsiillyedéstöl, гей 1805ig hét ezer По‘: kölivén , 
’s két ищу hároin driiinát шага is készitett (Atilá‘t 
és a’ Palatinus Wesselé'nyit) ’s Regnlust foi‘dltotta. 
Ez a’ Demosthenesì inen'nydörgésiì Diaetai Огайо!‘ nein 
keresvén scmiiiit , iniiidég úgy szóllott , mint lelkiis» 
inérete hagyta. Tisztább inoralitásu einbertnein kep 
zelhetsz, sem szentebb hazaliúságot. E' két шт 
donság nekì sok tisztelöt,de sok elleiiségetis szei'-,- 
ze. A’ Báronénak nagyon Щ, hogy holiiii tekintetek 
iniatt most sok barátja. ellenségévé lett, ’s érdeinei 
lnarczonglattatnak. Ö jó feleség, ’s tiszteli einleke 
zetét.' Nagy ш fogsz нем nyújtani muiikaddal,iiiert 
az Wt által viszi magával a’ halhatatlanságra. 

Ezen felül ez a’ nagyon niivelt lelkü szép as 
szony (Referendßsereynek leánya ’s Pápistából Kal 
vinistává lett Asszony.) leggy görög izlésü Tempelt 
állit Zsìbón, közel a’pompás kastélyhoz, azon бош!) 
tetején, hoi a&quot; kripia an. ваш ьша a_z тает. Epi 
grammám атм is applaudáltatván- (illy sok coin 
plimentet, mint ez, semmi munkáin nein hozott inég) 
-— azt kivánta , hogy én ~adjak gondolatot, nii légyen 
a’ Tempel közepén.. Iiiihol ideain: ' 

a’ Cornichre ez lesz metszve VIRTUTI VINDICI. 
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Benn a’ Telnpelben a’ Virtus statuája -sze 
idnek és rettenetesnek cha'racterizálva. — Eggy 

‚агата növésü leány, de sisakkal ’s pánczélban bal 
Ни! а’ W. rézbôl öntött képét ища, jobbjával k0 
szorúzni imlúl a’ képet. Lába kìgyokat (apos. А’ 
pieilestálon e’ szók : 

NEKED 
вины!) es кв’гтвывтвв хвтвыыв 

к} 

А’ юкмк звввьмшквт 
ÉATALOMMAL BosszULon 

А’ . 

ком FELETT меч FÉRFIU’ 
BÚs òzvEGYE ’s FIJA 

MDeccx. 

Ё!) igen szerencsesen ! 
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LXIII. 

Széphalom, Aprll. 7d. 1810. 

Kedves barátom ! _ 

Beteg vagyok mégis, és fekszem. De ha. Saultól 
kergethette-el a’ hárfazengés az őtet gyötrő lelket, 
hogy ne kergetné-el a’ Te leveled az én bajomat! 
az a’ leveled, mellyböl azt értem“, hogy Потапа!‘ 
epistolájit Te fordítod, és hogy azokat a’ Wieland 
„думаете! készülsz kiadni! csudálva olvasgatom 
mindég а.’ Non guía Maecenast,|nellyet velem köz 
leni méltóztattál, 's ebből itélem, millyen lesz az 
egész, ’s örvendek mind nemzetemnek, mind neked. 
Ha Te ezen kivűl semmit egyebet nem írtál volna 
is~-- és ó mik azok , а’ miket írtál! már halhatatlan 
ná volna téve netied. Hidd azt, hogy az egész or 
szágban nem lesz csak egy is, a” ki munkádat szi 
vesbb tisztelettel fogadhassa, mint én fogom. Adjon 
az Isten néked életet. erőt, kedvet e’ munka töké 
letes elvégzésére is. 
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A’másodìk czikkelye levelednek, melly meg~ 
örvendeztetett,~ az volt, [ходу Rumit meghivtaìtek` 
Én ezt az igen becses embert kimondhatatlanúl sze 
retem, uoha vele scha nem &quot;oltam, Nagy benne a’ 
tůz;-pedìg az az, а’ mit legìnkább не“ becsl'ilni a’ 
Tudósban. Mit használ,hogy sokan olvasuuk ’s nem 
trunk? Az az egeszre semmi haszon. Ellenben az 
ollyfejek, mint Rumi, felvernek bennünket álmunk 
ból, ’s типы kénszerttenek. Mihelyt leveledet ve 
vém, azonnal Мат neki , ’s kértem, hogy l’ hivást 
elfogadja.. A’ mi kedves Lajoskánk hasznát fogja 
venni ott létének , ’s elhìszed, hogy nem iìres вы) , 
hogy ezen‘elöre örvenûek.f»- - l ' ' &quot;‘ 

l`&quot;/Ülïngy Lakds`czéljàt nem‘érte, szive'sen sajeá 
tom'. Én a’ сайт! után'vágyót kaczagom. De ha va 
lakì azen a’ pályáxi vagyon, mell'yen czìfrát Карпы, 
’s-azt keresì, так‘ azt nem nevetem. Aut virtus no 
men inane est, ailt девиз et pretìum recte petit ex 
periens vir. см шкмк meuy'eiken- nem an ш 
a’ kereszt , a’ kik ш êrdem nèlki‘ìl Нога)“. 

Sajmílvß-hstllaím'` a’ Ráth halálának hirét is. 
NMa'lévénl Mńj. 1803. nagyon sokat ves'ztett ею: 
tem. A’ legbohóbb gondolatokkal tölt-el feje. De 
melly tìszteletessé teszì все: énelöttem az, hogy б 
kezde Magyar Újságot irni, ’s egy Fábrihoz irt le 
&quot;щ шеНу Autographìai Gyûjteményemben áll, es' 

° a’ xuellyben az Anti Calvinista Luth. Papokkal bár 
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uol. А” Lexicon .eránt tett темнее-моём rven- 
ni‘iìégiségeìm 2dik kötetébe‘ Воду óbenne sok sa 
jńtság volt, alkallńasìnt gyanitom. Del kib'en ninos az 
ha érdemmel bnf, ’s nem-küzönséges einher! Áldott 
legyen emlévkeaete a.’ jó hazafinak, és világosság 
ватт. — ‚ f.. Lm'r : 

ëy “Нет régiben _eggy csomó papìros akadt Кент 
be,'mellyben némelly (папу elégetett verseimnek 
párja megvan. Ha bánom is, édes barátom, hogy' 
an’A háború rettegése velem а’ nagyobb ,'a’ 3sz0r my- 
gyobb csomót elégettette, más részröl nem tudok 
raìta sokat aggani. Valami egészen nem jò, valami 
verses gyüjteményèinkben az egész юаней‘; megza 
varja, ш tůzre kárhoztatom. _' :Valóban nìncs for 
róbb kivánságom mint az, hogy. még halálom elótt 
magaîn adhassak-ki еду alkalmas csomó verseket`;- 
inert a’ poezjs lángja az emberész munkájának, va- ' 
швы aziéletnekaz a’ Iegszebb шага; Semmit sem 
Марины: annyìra mint б: hat iv даем/вез‘. De а’ Ей; 
day 'nemében az a’ leggyötróbh mtmka,v magyarban. 
Eggy idô ólta a’ distichonok irása ‘одни-е! ’s Wes 
selényim, Báróczym', Iphigeniemf, -Erd6m, a’ Kö 
nyörgésem olly darabok ,' а’ .mellyekbe szerelmes va 
gyok. Hexametert мы КбппуеЬЬ 1mi, mint di 
stichont, mind azért,~mìve). а’ gondolat-.nem ваш-Ш 
хес sorba,mind „видишь“. szabadabb mozgású 
mint a’ pentameter мены része. Dea’ßánta lábú 
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Miizsa el el kap. »----.Talán irtam .utolsó levelenibeń , 
hogy_Slpos ésa’ 2_8 eszt. Kiâzy` Pataki»Prol‘essorok&gt; 
a’ Párizsiinenyegzöne igen'szép deák verseket lr 
их. Mind a’kettönek kimondhatatlaiiúi szép.-a&quot;inan--. 
Ваш. Sipos бге5еЬЬ.вв1‹Ка1‹,‚’ё‹мс тягача шчфхйё 
szépség is Versen: a’másik , ki tavaly az egész 110- 
niéi't görögül olvasta végìg, ’s belöle‘a’ siniiléket 's 
szebb пеней ‘könyv nélkiil iiiegtannlta, Virgilt pedig 
könyv nélkül tiidjá, ezt a’ verset Hoinérusì szépsé 
gekkel ’s a’Virgil vira'g'ival'hintette-el. A' par Jn 
piter elött panaszkodik ,.’s Venus jô, ’s házasságot 
Щ. »- Ez a' két'vers engeniet poetai oestrumra 
ragadott, ’s ámbar azt hittem, hogy `tollainbòl scha 
sem fog fnlyni ‘Gelegenheitsgedicht, csakugyan 
gyözött a’ felinelegülés , és iiiég valaini , a’ mit érte 
ni fogsz, ha ki nein iiiondoin is, ’s мы küldém Pa 
(акта Siposnak, hogy adják a’ Typographiába. Már 
volt correeturáii iiálam az árkus, ’s még egyszer 
elhozzák, ’s iigy osztán nyomtattatoin. -f- Sipos azt 

 

. mondta felóle. Kézynek, hogy ez az elsö poetai da 
-rab az egész Magyar Poezisben ;y Kézy рейд; azt tij».&gt; 
ja , hogy inkább szerette чаша ш im, штык» 
zinczy Péter gazdaságát birni -e-„melly diesekedes 
nélkiil légyen inondva, olly migy,`~hog.y ritkáé., ol 
lyan. Engem ez a’ két itéle't те; :ein &gt;szédlt.; tu 
ilom én, mit ér mnnkáin,.’s a’Wesselémiyirairt'Epi 
graminácska'többet ér vmint ‚ш iilyemlìát inég a’ 
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Te epistolád hozzám , ’s sok egyéb darabod, ’s Ber 
zsenyìnek Psychéje, ’s еще!) darabjaì. Virágnak, 
Daykának , Himfynek némelly munkájik. 

Valóban», akárki mit mond, én ezt a.’ darabo 
mat вона sem fogom n ¿gy o n kedvelleni, noha сан]: 
homályosan érzem okát. 

Eli yszerencsésen . 
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Lxlv, 

Szëphalom , Jun. 4g. 1810’. 

Nagy tekintetü‘barátom! 

Hadd köszönjem-meg mîndenek ею“ а’ mi kedves 
Lajoskánknak под ô, levelem fekete pecsétjét lát 
ván, ’s ebböl azt пошёл-Ы, hogy engemet ‘тащ 
melly szerencsétlen eset ért, l‘észt vett szenvedé 
seimen. Kedòes nékem azt látni ,_ kedves barátom , 
воду az а’ szép barátság, melly eugemet Темпы 
esatult, a’ 'mieinkre is általterjed. Bízony a’ mi sor~ 
sunk szép és irigyelhelô sors. Mit érzenek azok, a’ 
kìknek pénz és ragyngás kell, а’ mi ezzel felérjen? 
Ellenben vessük hozzá: ha ez nem lesz jutalma fá 
radozásinknak , azon kiviůl а’ mit a’ mesterség üzé~ 
se М, lesz e ‘шахт Шйз? nálunk ugyan ninos! 

. Hogy Wesselé'nyinek éneklésére nîńcs ММ, 
nagyon kesergem. A’ legszebb virág Юта-ы ko 
szorújából. A’ mi Berzsenyink eggy gyönyöríi (МА 
val tiszteIte-meg. Sípos és az , a’ ki ennek helyébe 
Mathes. és Phys. Profnak neveztetett-kì, тех‘! Si 
pos Tordosra (Erdélyben Hun-yad Várm.ben Ищу 
mellelt) шипами Predikátornak, olly esztendóben, 
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nelly гол, nyolcz, jóbßn ради; и; ezerre гением Y 
ñzetésre — deák verseket так; Nagy Ferencz pe» 
dig eggy ашёы ‘tov Aôaww-r- formát. .__ Nem sieió 
ez а’ munka., édes barátonr; ’s ha a’ Múzsa meglá 
togatni akamai , kérlek, ne НИМ-е! Iámgarását, 

Horátzod nnég nem. érkezett kezemhez. Реш 
csekedtem a’ hirrel Vix-:ig Benedeknek, a’ ki ezt 
nagy ò'rò'm Àzfakmfással еНеНе, 1МеПу щаыаекы 
nyújtasz a' nemzetnek, ha mìndenik úgy van forditva 
mint a’ Quamvis Maecenas stb..-- Képzelem под 
a’wielandjegyzéseinek мамам: l'násra bizod, mind 
hog‘y МЫ nyerj, miu'd- llngyA szemeidet megkiinéld; 
mellyek felöl ах! hiszelń, hogy mivel rólok панды“, 
lxogy most nincs'bajok. Ròntsd/ôket 'örizveq édes 
barátom! Ki tudja „шип; 6152’? ’S ki pótolhatná-ki 
а’ Те ьашоааы, а’ mit Te щпшш nekünk. ' 

Én e napokban szerencsés vaJék tavaly elége 
#ett csomóm-nak két ódájìt ‘а’ iegelsóket a.’ mellye 
ket valaha irńì pi‘úbáfltam) elvégezná , ’s [башни eb» 
ból, liogy a’ k egye lem csak úgy adatik, ha ke 
ressük. Hányszor tettem le, róla, .kìfál‘adván pró 
báimban , liogy 1787 мы&quot; kezdett darabjaimat el 
végezzem! ’s végre moet végezhetém-el. — Az e1 
söbb датам! choriamhusi lábakból ‘ШО- sorokon kel 

dëm: de hemlecasyllabusokra öntöttem- даны , 1пе11у‹ 
re, (под ßzok Sapphoi Vsorok gyanánt álljanak eggy 
.Mlonisi sor elött) példa a.’ régieknél'ugyany nincs , de» 
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van: Matthîssonnál, ’s ez a’ három Phaleucus jól 
illik a’ Sapphoì sorok felváltásokra: 

Az els‘istropha régen igy volt: Szjßját ’s e’ ko 
„от! ’s те}; fz'atul Isora’ Dúze’t, Ízomlolaa Иду 
fïirtjeít ‚ Íu’vetels, -Kellem memzyez' Ha'rma Ne’latek, 
nyújlja tuíajdonúl. _ Most halljad: 

N GRATZIAKHOZ; 
 

&quot; ‚ - Sipját 's e’ Новых-М ’s nyiló котла! 
’ mszéŕ, потока fürtjeit, Kronion’ 

Hármas ikrei, hivetek зайди‘! 
Nyújtja. tinéktek. 

Мех‘: a’ kellemek árjaìt Cyprìsznek 
Nyájas Asszonya mind tirátok önté, 
’S намек veszì most viszont, ha lángot 

Gyújtani készül. 
ón véiljétek az «мамы, Leánykak! 
’S tìtkos bájatokat lehellje mennyei 
A_jkatok dale. zengzetébe! Csak hiv 

Sergetek hallja ан! 

 

APOLLÓHOZ 
[Szem elölt tartván a' Quid dedîcatum роза&quot;. Apoli. stbf, 

Miért könyörögjek én teneked, dicsö 
Magzatja~Zeüsznak, most mìkor Шато! 

Gyûjtván, elöször lépek,új Pap, 
Zsámolyaidra , ’s arany szelenczém 
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Oltârodon bo'rt ’s búzakalászokat 

Ürit? Azért nein , óh nein azért! hogy én 
Nyerjem-ineg a’mit ладу titokban 
A’ pulya kér esedezve “Лед. 

Nein kell nekem kincsl nékem elég jntott; 
Nein gôz! piri’ilnék liogyha belölem is 

Játékot üzne a’ sors. Rohanjon 
Bâr mi i-eám , fedez a’ középszer. 

Csak lantoin’ ihlessd , csak луна! adj nekem 
A’ szent tegezböl, Szörnyek’ биде-Фе! 
' szornsa örüive jobbom мм: — - ‘_ 

Fusa komoly szemein a’ Кайл nép- 4 
Tégy kérlek, próbát, édes barátoin! add ezt La 
josnak, ’s hagyd meg neki, hogy a’ két Ódát fordit 
sa németi'e (természet szerént hogy csak prózában) 
’s lessd ki ezen munkája alatt, ha érti e, ha [Шаш 
gatja e, miéi't van holini nein prózai módon kifejez 
ve; --- ez a’ miinkája, én legalább iigy hiszein, azt 
fogja’veled látatni, ha kapott е noetai geniet, es 
kell e azt inivelnie. Az utolsó ’s utolelölti sort ina~ 

gain teszem elébe. Tndod, hogy vesztemre! nékem 
a’ másodz'k kérés épen olly vágyásoin, niint az а’ 
szép elaó'bb. ’ ' 

28 
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«4, ‚.. 

. x'l l. - . l 'lu' 

‚1 LXV. 

Kázmér , Jun. 28d. 1810. 

_Kedves barátom! 

Soká kések Jun. Bdikán Ш barátságos leveledrefe 
мы, ’s megköszönni megbecsülhetetlen jóságodat, 
hogy hetegségem gondba ejtett, ’s egésségem eránt 
tndakozódpl; de késedelmes válaszomnak mentségé 
re lesz az a.’ .történet, mellyröl ezen levelemnekA há 
tulsó lapjai моим. Tisztább characterü .’s neme 
sebb elnbert rìtkán vesztett el a’ ‘мы de Ш! élte 
‚щи, szerencsétlenségei nyomban érték. -’S en 
gedd nékem azt az“ örömöt , ногу elôtted feldicseked 
hessem, hogy .a’megholt’emgemet eggy liolnap ею“ 
eggy nekem felette hizelkedô bizodalommal 4tisztelt 
meg, eggy mind terhes mind kedvetlenxA d‘olgot blzván 
reám, és ногу énmagamat еду dicsö leselekeìdet 
által dìcsöitettem-meg. Olly kevésbe kerül tìsztůn 
tennì mindent, és olly szé'p a.’ tiszta» tettek jutalma, 
Воду én meg nem щиты, miként lehet gyenge 
az aestheticus ember holmi арго tekinteteket en» 
nek a’ nem aprónak gyönyöriiséggel fel 
nem aildoznì,l Nagy, igen nagy szükségem van pénz~ 
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re. De kevélységem sokkal nagyobb mint fösvény 
ségem; ’s mikor е kettó harczba kél egymással, tud-_ 
hatod, mellylkkel lfriumpháltatok. 

Horátzollat még sem vettem. Mindent ещё“: 
tek , Воду sok kedvellöket szerezhessek а’ iegszebb 
szándéknak. Káŕ hogy а’ Wieland Китае“ mind 
nem adod; megs'irathatlan kár. - Olly nehéz 11161‘ 
re jutottunk, hogy külföldi könyveket alig fogunk 
vehetni, а“; nyomtattathatni l\'1agyarokat,nagyjaink 
рейд; hidegek;.nekik- nem dìc‘söség. kell, hanem 
csillogáß. _ 

- Engeln Rumi a’ Bécsi Annalisok Aprilisì In 
tell. blattjában a’pellengérre állila, megbecsülhetet 
len barátságból. Vagy szégyenszéknek nevez'zem e 
«мкг Biographiámat та meg. Midön Januárban 
vegy Februárban tölem azt kérte, meg sem 111111011 
tam, hogy ezt czélzotta. légyen, ‘аду hogy éz'is 
történhessék. Azért kéri, igy mondá, [nivel a’ M. 
Orszá'gban élö, minden nyelven iró, Вид-‚301619151 

_ készit zum Behuf der Auslaender eggy kia Litera 
rial-historiai Lexicont. Én mindent megirtam ma 
дат felôl , ‘Маши vele (nem e’ czélra, haneln mint 
engem mérték nélkül szeretó emberrel) tudatni акт‘ 
tam. Маг meg van, ’s légyen! Ó meg sem- álmodta, 
hogy nekem kedvetlen dolgot tegyen , ’s mìvel (Не! 
te, века: veszt kedvetlenségéböl a’ doing. De ha. 
штат, álmodhattam ‘чипа, hOgY ezt akarja, bizo 
nyosan meg kaptam volna Вещи. А’ magasztçlások ‚’ 
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и unbedingtés Lob nem olly kedves nékem mint n' ~ 
Папа! embernek, ’s mint nékem is volt volna 20 
esztendôvel ezelött. -— Ellenben ritkán csiklanda 

valami kedvesebben, mint midön épen ez az érde 
mes ’s `nekem igen kedves barátom, Rumi Úr, a’ 
múlt holnapban kiira'. a.’ Halai Lit. Zeit. tavalyiApri~ 
lisi füzetében álló recensióiát Magyar régiségeím 
nek. Die Reeension list einseitig; a’ Rec. nem tud 
iól magyarúl ’s épen nem grammaticus (philologus), 
’s úgy látszik, hogy ш haszontalannak tarija -- 
Grammah'caz' тип/‘Ф’: kiadójában l! -- De поп fe 
liil, Ногу van ott мата а’ min örülök hogy mon 
dotta, — a’Rec'ensió tanit, tudníllik митингу 
ban;~’é ez a.’ kettô nékem igen kedvessé teszi azt. 
Úgy hiszem, hogy ш Engel dolgozta. Schwart 
лег‘ azért nem gondolom', inert ô nem ellense'ge a’ 
literarische hFehdéknek , söt azokat , épen azon okból 
a’ lnellybôl én, igen nagyon szereti. Veszekedik,ve- 
ri , tépi, pöki, düfî а’ két boh() egymást: de awdolog 
nyer az ö veszekellések мы, mert а’ kérdés kiór 
lóûik, ’s a.’ plebs ñg‘yelemre vonattatik, holott kü 
lönben sohn sem дым-ы hozzá. annak hire, hogy 
ollyan kérdés is [оп-301! szóban. 

Jun. 3dikán itt nagy der-volt. Szerencsémre ez 
elótt чаю пар »amm-e1 eggy szölómet 2400 ft. De 
шагам még két más szölöm, mellynek eggyikét ez 
idén 2000 fn. vettein; ’s ez az új vevés olly bort Ы. 

f ‘цену a’ legelsó Hegyaljaival vetekedhetik, a’ mely 
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lyet most eladtam, és а‘ mellynek levét Te is kósf' 
ют“), e'deß bort ’s kò've’rt adott, de nem tìizest. 
lla. Isten jó szüretet ád, ezen й} szölôlń’ zsengéjét‘ 
Te is fogod venni, Vìrág is, Berzsenyi- is', Заем 
(ìyörgyìnk is, ’s még két kedves barátom. Az 6160 
zat belöle а’ Baru'tság’ I‘stenségéé. 

Élj szerencsésen , édes barátom! Csuklanì foggsz- 
mikor Horátzod elérkezend , тег! az lehetetlen, hogy 
angyalom hozzádme repüljön, midôn úgy látom fel' 
melegůlve. -` Feleségedet а’ legforròbb биты&quot; 
barárságával idvezlem, дум-пакет: csókolom; 

(Melle'klet). 

темы: a’ mindenhatónak, ki az emberek éle 
‘ё: а’ maga -szabados és bölcs végzései szerént nyújt 
ja vagy rövidlti, az én kedves férjemet Szendrei grof 
'l‘örök Lajos Urat Ш ЬоШарй sinlése után e’ folyó 
holnapnak huszonharmadikán életének hatvankette 
dik ’s мышца eletünknek harmincznegyedik esz 
tendejében, mìnekutánna Romaì Anyaszentegyház 
пак rendelése ’s szertartása. szerént a’ szentségek 
kel példás_buzgósággal, ’s szent áhitatossággal él 
vén, kimulásához elkészült volna, magához szóllita 
ni ’s engemeç eggy szentül szeretett férjtól , József, 
Sophia, ’s Mária. gyermekeinket a’ mágzutì hüségnek 
teljes mértékében tisztelt atyjoktól megfosztanì. Lé-- 
lektelen тетей tegnap «так földbe itt Nagy-Käl 
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inértt, lakásának ’s halálának helyén. Ha a’ terme 
sìei áiiai jónak formait iéiek, az eiiániorifiiaiauan 
eline, a’ tudoinányok által mivelt érteleni , ’s az olly 
ólet, iiielly , мы a’ liaszontalanságok keresésétól, 
annak ininden napjaìban az einberi szeretetnek gya 
korlásában Тот-е], azzal4 biztathatnak benniinket , 
hogy einlékezetünk шипы a’ kik isiiiertek , a’ siron 
túl is fen inaradhat eggy ideig; én és gyermekeiin 
enyhülést lelhetünk annak i'eménylésében, hogy ke 
servinkben niinden jók részt vesznek, ’s kedves meg 
holtnnknak hainvait áldani fogják. Mellyre midón 
ezen gyászos levelein általlegközelebb Nekìininden 
Véreit ineghivom, ’s ötet atyaliságos emlékezetekbe, 
’s buzgó könyörgéseìkbe ajánloin, állandó tisztelettel 
maradok. Nagy-Kazmértt Zemplényben Jun. 27111 
kén, l8l0. inegszoniorodott sziviì szólgálója Gról 
Bogendorfl Aloysia. 
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LXIII. 

S’zéphalom , Jul. 27. 18.10. 

Nagy érdemü barátom l 
‚ _ _‚ ' i, ‚ r 

Lajosunk elömenetelének, talentomai kifesléseknek 
’s kinyilalkozásoknaktalán meg úgy nem örvendenék 
inkább ha tulajdon gyermekem yolna, mint most örven 
dek. Örvendj, édes barátom , örvendj teljes mértékben, 
fiadn-ak а’ történet eggy igen kedves külsôt adott, ’a a’ 
mint a’ három так“ .és a’ мене fett magyar vers mu 
tatja, bclsö аптека‘ Lueinána-k nem jutottak neki 
szůkebben mint a’ külsök. Engeln régolta klnoz az 

I a’ gondolat, hogy azoknak gyermekeik, a’ kik tu' 
doinányok által &quot;атак fényt mag'okra, többny-ire fény 
пенал maradnak. Vedd péld. ok. a’ ném‘et\szépiró- 
kat; szinte irlgyleni lehet Klopstoeknak , hogy meg 
{чайный tôle `azz atyai öröm. Wieland, -Geszner, 
Weisse nem értek ez örömet; попа Geszner Юго 
gást erdelnel, minthogy idôsb fija igen szerenesésen 
dolgozik festésben, az ifjabbik pedig- а’ Wielandl 
veje. --- mint Könyvnyomtató és Könyváros a' litera 
furánàkesakugyan hasznot hajt, ha diszt nem nyújt 
is. “глазок а’ ш Scaligeren, Donsán, és Hein-V 
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siuson ШИН valakit megnevezni, a' ki a’ kifogás 
rubric-ája alá tartoznék. Hogy Te megbecsülhetetlen, 
hogy Te nagy és jó Férfiú, ezen kifogás alá szám 
láltassál, azt óhajtottam „mindég, és igen érzéke-s 
nyűl köszönöm néked, hogy vélem reméltetni is ha. 
gyod. Valóban reméllem ezenlvélem közlött próba 
tétek után. .Lajos értette, a’ miről azt hittem, hogy 
csak férfi értheti ’s kevés. helyeket kivévén szeren 
csésen is tette által. Versei könnyüséget mutatnak, 
és én azt láttatom'bennek láthatni, hogy 6 az atyját 
vette „штат. Örvendek ezen szerencsés válasz 
tannak. Az én lágy lelkem, melly olly igen érzi a' 
házi boldogság örömeit, könyekben fogott volna 
szélyel folyni, ha látt-atlanul tanúja lehettem volna 
azon scénának , midőn банда.’ Napoleonra irt verset 
előtted fordította, Ísteldimekedett, hogy а’ munka 
alatt meg is tanulta. Hét esztdő múlva. így fog majd 
Eugeniem körültem excerpálni , ’s extractusokat csi 
nálni, ’s a’ melly könyvet olvasott, fenn szóval el 
mondani. Tudós asszonyt belőle soha sem formálok. 
De arra reá. vezetem , hogy mind azt а’ mi шеф, érez 
ze. Illy atyának mint a’ Lajosé, nem szükség ugyan 
tennem azt а’ kérést, hogy őtet methodisch 
nevelje: de engedd még is, hogy а’ kérést tehessem. 
És azt a’ másikat, hogy emlc'liezete't a’ gyakorlás 
által élesítsd. Csókold-meg a’ gyönyörü gyermeket 
kedves barátom az .én nevemben, és köszönd-meg 
néki, hogy barátjának illy korán &quot;ezt az örömet adta. 
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Az Isten és az ártatlanság angynla tartsák ötet szent 
védjekben , ’s tegyék második Мумий. 

Bölcsen teszed , hogy vele a’ tót nyelvet is ta 
núltatod. Csak ш sajnálom, hogy akkor mégyen-el 
házadtól, midön Rumi hozzátok érkezik. Lessd-ki, 
berátom, hogy ez az igen nag;I szorgalmu és igen 
szép készületü einher Iiadnak és viceñadnak Arisz 
tippnak, miben lehet legin-kább szolgálatjokra, ’s 
használd neki minden erejét, 

Hogy én Júl. 2dikán halálra betegedtem, hogy 
elfox'ditottam ugyan az epehideget, de hogy a.’ tüdö 
gyúladás {едой-еды!!! tudod levelemböi. Némelly 
barátimnak megirtam, nohafalig Штат а’ tollat. Mál 
túl vagyok a’ veszélyen, de_ még tiidöm nincs baj 
nélk-ül. Feleség'emre a’sárgziság esett, és épen olly 
kor,midön a’ bona Den~ innepét ülte, és igy orvosi 
szerekkel nem él‘hetett, ’s igy véghetetlenül elnehe 
zedett rajta а’ baj; ollyan mint ha sáfrányban ferdett 
volna ’s nagyon kiszáradt. Ennyi baj köztt enyhülé 
semre volt volna, ha dolgozhaték vala. Elkezdettem 
eggy erotica elegiát, de e7 két sornál: 

Him “печей Ú r! monda a’ születés. Érezzük hatalmát, 
’S а’ g'yengébb nemnek durva tirannyi vagyunk. 

többre nem mehettem. Elfogott Cserey, ki nékem 
épen elbetegedésemkor M. Theresiának eggy Hand 
billétjét Bajtay és Major Erdélyi Püspöknek,Kapri 
nainak e S o с. Jesu és Obester Barcsaynak szent 
hazaiiúsággal teljes leveleit küldé Antographumban 

29 
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Gyůjteményem gyarapitására. Ez a’ kines, ez a’ba, 
rátság hálát kivánt; azt adom a,ì mi t6lem`kitelik és 
a’mit ö leginkább vár. El ne retten] а’ kezaiettói; 
úgy fog шагами”: a_’ mintliezdem ’s a’ Klopstock 
шефа lesz а’ legföbb fonál szövevényemben. y 

Meliy lángba hozza leikem’ e’ levél, 
És a’ mit e’ levél kedvezve nyújt! ‚ ‘ 
Elnedvesülve nézi itlen szemem _ 
Te, hiv Királya a’ Hivhe 1 hiv Машина!‘ , 
Te nagy ’s kegyes Theréz! vonásídat. 
’S mivel kezedre nem nyomhotja szám 
A’ tviszteletnek forró csókjait, 

’ Fogadja-el öket- aljas' szinlelést 
Lelkem nem ismèr - e’ szentelt ereklye, 
Mellyen kai-od, betüjét irva, nyugvék. 

Romának dé‘lczeg lelkü gyermeke 
A’ jó kirávlyt sein ti'irî. Mondo. Brútusz, 
És porba döltl a’ Clódiusz barátja. 

Caesar ezekhez a’ ‘fazokhoz csa. ta maß’átV ’s a.’ о‘ en c P o 1 ey 
ge Cicero Caesárhoz áilott volna, de szégyeniette a’ 
Claudiuszok társaságát. 

ö gaz bitangiot öu, es nem Kii-ályc, 
’S csak kart adott a’törvény bosszujának. 
Így а’ ki dölyfös testvérét, nemes 
Könnyükre oivadva.7 megkéseiteté. 

(Timoleon ‚ Timophanesz) 
És a’ kik a’ Szent Szůz nagy innepén 
A’ myrtuságba rejték kardjokat; 
’S `ísmét szabaddá tették a’ hazát. 

(Aristogeton ‚ Harmadiusz) 
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Ah, a’ szabadság nem nékünk való! 
’S nem a’ szahadságnak mi! Roma, ’s Hellasz 
Kinôtt a’ más igazgatása alól, 
’S ладу 1е11‹е birta féke'zni önn inagát. 
Mi kiskori'ik (minorennis) vagyunk,’s benniiii’ket az 
Atyai fenyiték kapcsol eggyüvé, 
És a’ mit ott a’ köznek szent szei'elme 

Hatalmasan tanitolt a’ nagyoknak': 
A’ jót sz'eretiii, ’s gyülölnî a’ gonoszt, 
A’törpe népnél nem tanfitja sziv, 
De bér, de biiiitetés, ’s parancsolat. 
És inégis igy félvén a’ jó atyát, 
Mintfik magokban, holdogok vagyunk. 

— Ezek a’ sorok nein csak kisiiiiitást', .de talán iij 
ra. dolgozást is fognak kapni. Meleg szivvel fogoin, 
inert haszna lesz, és azért, inert szükséges, hogy 
a.’ késöhh kor ismerje gondolkozásoinat. 

Berzeviczy Gergelynek 8 nap alatt két levelét 
vevéin. Ez az einher azt hiszi, hogy én a’ legvastn 
gabh aristocrata'vagyok -- és miért? inert a’ nyel 
vet é's' a’ nationalisniust iiiindenek felett vltatom, 

— holott'ô mind a’ kettöt kész oda adni a’ coiniiierciu 

— mért , söt, mint Herder, 11111111 kettönek elenyészést 
jövendôl. Én pedig azt hiszein, hogy minthogy En 
rópának dolgait phi los 0 phiisi sz-ellein (Geist) 
Vigazgntja , a’ in. nép csak azért sein enyészdel, тег‘ 
véle eggy soho] inasult nein találtatható, origina'. 
lis és szép nyelv veszne-èl. — Meglrtani Berzo 
viczynek világosan, hogy azon i'rására, iiielly inost ` 

29* 
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jöve ki а’ Bécsi Patriotische Blätterekben (még nem 
olvastam) ,Àment és Ainsi soit il-t kiáltok, ha 
csak a' misera plebs mellett és csak az oktalan feu 
dale Systema ellen szóll. De'azt kívánom viszont, 
hogy ő is Áment és Ainsi soit il-t kiáltson azon kö 
nyörgésemre, hogy Nemzetem 's Nyelvem perennálq 
ion, ’s a’ virágzásnak minden részeiben a’ fő polcz 
ra. lépjen. Én erős hittel hiszem hogy elébb utóbb 
az meg lészen. _ 

Elolvasám ismét leveledet, ’s Lajosodra térek 
con amore: Mosolygok hogy Te tőle még szép be 
tük festését az az. szép ix‘ást is kivánsz. Engedd erő 
södni ’s meg lesz, 7s ha nem lesz is: nem minden 
tudósnak van olly szép írása, mint Wielandnak. 
Heyne és Schlőzer rútúl írtak, de szefpet. Nagyobb 
az, és ebben bölcs atyaként bánsz, hogy а’ 80k ta 
nulás által alkotvanyát elgyengűlni nemhagyod. Ha 
a’ machina oda van: oda van minden. E11-e légyen 
tovább is gondod. V 

Feleséged, édes barátom, úgy hiszem, mert 
óhajtom , eddig egésséges. A’ Juniusi hideg nem tar 
tós. Jelentsd neki tiszteletemet, és ajánlj igen be 
cses barátságos emlékezetébe, Sokszor mondottam 
édes'barátom, nékem nem elég, hogy csak Te légy 
barátom. Általunk mind az eggyüvé van fonva а’ mi 

_hozzánk tartozik. - Élj szerencsésen! Ha Adesz 
' hez kellett volna mennem, utolsó pillantásaiban itt 
létcmnek háláltam volna csillagzatainmak, hogy ba 
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rátom valál , ’s ott {eldicsekedtem volna vele. Élj is 
mét szerencsésen ! 

Larochefoucauldt még sem láttam nyomtatás 
ban. Te küldj nekem pecsét ala'tt (így hamarabb el 
nem vesz) eggy Prónay felett mondott beszédet. Bár 
a’ Nagy József Rosos felett mondott beszédét is 
megküldhetnéd. - Horátzod még sem ért hozzám. 
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LXVII, 

Ér-Semlyén. Sept. 24. 1810. 

Éi‘demes Barátom! 

rregnap estve ide érvén, a’ Predikátor kezeinbe 
мы Horátziusi epistoláidat, mellyeket az Augustusi 
vásái'koi‘ Kis Istvántól veve által. Nein aludtam-el 

звена, mig a’ Quz'nque dies ИМ pollz'cz'tus és a’ 
Villíce silva: epistolákat és а’ ш legl'övìdebbet, el 
nein olvastam, ’s valaiiiikoi' eggykét pillantásnyira 
félre lophatom inagainat, ezzel töltöin gyönyörködé 
seìinet.l Kevés napok iiiúlva vissza megyek Szépha 
loinra., ’s inég Octoberben útnak inditoin mind a’tö 
led vett kézii'ást,mind jegyzéseiniet. Melly szercn 
csés gondolat vala hogy te erre a’ munkái‘a állottál! 
Mind а’ mellett , hogy a’ riinelt versekben а’ romai 
color antiquus- elveszett, inert nein Iehetett el nein 
vesznie-a’ шапка véghetetlen kedves olvasású inun 
ka.,’s valaki itélhet , csudálni года mit mivelél ben 
ne nyelvünkkel. Sok kifejezéseiil nnnyira. elragad 
nak, hogy azok eránt jegyzéseket csinálgatok, ’s 
dplgozásaiinban követni foglak. Jól esett hogy а’ deák 
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Hoi‘áiz útitársam lett, inert ezen könyvet Yásárlani, 
’s_ könyvet iartani nein szeretö vidéken nem Карта 
volna kölcsön; pedig én a’ te munkádat sok helytt 
az Originállal vetegetem öszve. 

Lajoskádat csókoloin. Közöld véle itt menö epi- - 
stolámat, Orczy után dolgoztam, inert versei dara 
bosak, de а’ inunka csudálàst érdeiniö. Nyert e az 
ńj epistola kidolgozásom által, azt nem tudom, és 
mìdön ezt mondom, szzímv nem lhazud. Az elsö Ё: 
kivévén, az egész epistola. fél napomba keri'ilt, ’s 
oilyankor dolgoztam azt,niidön csak kapkodások köztt 
kelle Kázmérba -lçészůlnôml Egyéberánt azt tartom 
hogy a.’ városi cultúra ellen declalnáló epistola kön 
nyen ellehet а’ р1ре1‘е nélkůl. 

A’ mi kedves 65 az általam mint .poeta és 
mint einher szei‘etett ’s csudált Berzsenyink né 
kem megküldötte igen szépen doigozott képét minia 
h’irben. Pesti barátim azt irják, h_ogy jól van` elta 
lálva.. Soha sen-i hittem под az ö ielke kövér test 
ben lakozhassék, és iine abban Iakik. De a’ Brutu 
sok és Cassiusok теней, kiknek húsatlanságoktól 
Caesar féit, Dolabella'k is vollak. ' 

Az itt menö epistolát Cserey Farkas elvitte Már 
tonffyhoz, а’ Püspökhöz, ’s kérte, hogy szenteljen 
nekì eggy fei‘tályt 65 ha inéltónak látja, irjareá az 
impriinaturt. M. fenn szóval eloivasta , hogy Cserey 
is végyen új részt benne , ’s az imprìlnaturt reá 11‘ 
ta, inagasztalással szóla i’elôle, 65 ezt vetette Sza 
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vaihoz: De ezt itt nein csak becsůlni de inegérteni 
sein годах, niei't Erdély a’ literatura fentebb nemeit 
hecsi'iliii ’s érteni nem tudja. -- Cserey Miklós (ho 
nor. Assessora a’ Kir. Táhl. Erdélyben, ’s az a’ ki 
most el s ö a’ Diaet. Ahlegatusok között) kikérte Far 
kastól, hogy azt 6 ailhassa-ki. Még nein láttam nyoin 
tatásbaii. En azt óhajtoiii, hogy soknak Идеи fiile 
inegérteni, és hogy néinelly mag ne csak kôsziklára 
essék. Mondjad Ruininak, hogy ötet úgy szeretein 
там inindég. Ё!) szerencsésen kedveseiddel, kiket 
a’ hai‘átság legszentehh érzései köztt ölelek. 
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LX’VHI.- 

(Étzreve'telel: Horatíut Leveleírej. 

I. LEVÉL. 

3. Metze’nás.) газ-‘т. Jobban vala az Eplaz 
tola titulusán та а’ Maecenás mint ш; ’s úgy lát~ 
szik, Воду itt csak а’ leiró folla ejte hibát. 

3. szz'nre kz’vánsz) elmaradt az z' felöl az acceu# 
tus. &quot; 

5. Elöbbi már ,) Punctum, és nen; comma kell. 
8. A’ néptöl megúnván engedelmet kéx‘nì. -- 

Ez a’ megu'nva'n nem lzítszik könnyen construáltat 
hatónak. 

12. purgutam aurem. Az epìthetont sajnálom 
Могу fel nem lelem а’ magyarban. 

16. az I'ró hibásan Ш sze’gyenedre helyett axe’ 
genyedŕe-t. Ш is sajnálom [ходу ninos-meg az alle 
goriát kifestö: peccet ad ваш‘. rz'deudus, et {На 
ducat, melly festés в.’ Horátz дека tulajdon jó ked 
vével, mélly szeretett szelid tréfát inditani, igen jól 
mik egïgyüvé, és nem hz’vm'go: restés. (otiosum.) 

17-20. excellenter!!! ` 

21. felekezet nem Felekezet. 



346 KAzINczY FERENcz LEvELm 

22. Tanitványa non vnny, quìaJ n y non re 
c'ipit duplicatìonem in afñxis. Kár hogy elmaradt az 
ismét nem otiosum quo lare? A’ mi köveçkezik, is 
mét igen sszép.y Érzette а’ forditó, melly igen szép 
hely а’ mit fordita. ‚ 

28. furtim!!! praecepta relabor!!! kima 
rada. 

32. mentitur amica. Nem a’ szeívek, hanem 
az ó' висте. ‘А’ különbség nag'y a’ kettö кат. 

33. robotálóknak, nem robotoló, mind a’ mono 
tonìa, mim] az etymologìa miattrrobota, robotám , 
nem robotg', vagyrobot; az utolsóból lenne ro 
botlo'. ‚ 

34. Pupillis — Pajkos ñczkóknak. 
B65-40. excellenter!! 
Restat ut l1ì`s-- elementis. _Nincs шт. 
М. post mehetek et штамп bomma. 
43. idem post szeme’re.' -- Post keze're semi 

colon. А 
59-60. derék! 

. 68. flgyelmezsz rosszúl van mondva ñgyelme 
zel helyett. 

69. útszán ’s a’ korcsmában. Nem j.ó volna е 
elhagyni itt az a' artjculust? Жду: úczán és korcs 
mában MIL-_Én az úczát cz által szeretem irni, inert 
ez jött а’ tó: „Ишим és nem *az zit-w1. ’ 

73. becs e sebb,” non becses g ebb, quia s non 
patitur reduplicatìonem in nomiuìbus. Nem Кейпт 
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sebb, nem kedvessein, hanem kedveseb‘b, kedve 
sein. 

75. talán: mástszolaás tart et non más szo 
hást. Post tartemz' posui duo puncta. 

79. az az Ämeu jó volna más helytt. De ад; 
ha jó Horútzban. 

83. erköltts el, nyelvvel, quia erköltsvel 
iiyel v v el. 

87 _88. nein kell snbtrahálni, inert ezt нет}; 
gyerinekek mondják, hanein Horátz. És ugyan ezért 
nem értem init tészen: le’szen e'rcz bástyá j а. Ki 
nek bástyája? 

90. törvénye. nem nny és nem hellye-- 
sebben hanem helyes ebben. 

91. й’ (pretiuin) cuin afi'ixo pronominis'in‘ter 
tia persona ára , non árra. N‘ilA obficit, vítn‘les'se in 
exemplis. Aeque male scribitur ex más, inássa. 

124. Ве szépen van forditva: sentit итогет 
festín. herz' l 4 ' ` 

133, 134. szekrénye, kénye, nein muy.- 
135, 136. pipesen, kényesen, nem ss. 
|55.. Böltseség nem bölcsesség. quia. non 

i) 

к. rib.' 
‚ ' 

‚ц 

‚ datur adjectivum bölcses, unde originem trahere queat. 
liölcs-esïség. -- Ex bölcs fit böl с $565‘, ìnterjeetoÍ 

l e epenthetico. i 
160. Nein tndom mint teszi-ki Wieland а’ p2'-` 

tuz'tát. De nekein а’ Те 'rossz neidves'séged 
nein egészen Май!‘ ;_inár csak azért is inert a’ned,- _ 
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v(es)ség szenvedhetetlen poetai munkában „edv lie 
lyett. Causticusabb szó kellene; inert Ноты: ezen 
utolsó sorával nevctés‘t akart támasztani, 

Az Episztola mindennek, а’ ki jól ismerctes а’ 
norátzévai, nagy gyönvörüséget szül, A’ vers, a’ 
magyarság szép. Kár Воду elveszett benne holmi, 
a.’ mi Horátzot mint egy szemmel láttatja veliink. Si 
forte subucula реашв trita subest tum'cae, vel si 

’ toga делай impar. 
 

ц- LE VÉL. 

1. Ó.: (o) nem ó's (—). _ 
5. leczke’je in sing. ergo plural. debet habere 

leczkéjì. Suadet hoc ipsum hiatus, qui interjecto j 
facile et felicìter tollitur. 

6. felülhaladja rectius quam felyiil. -- Unde 
lloc y? -- Observamus quidem emollientem sonum 
in feliebb; sed hoc non orirì ex y docet lejiebb. 

20. Béke adjecto. де}; Ье7‘еве@,’. Non datur be' 
lae's , ergo male dicimus Be’lsessegg'QVel si дают/де’ 
ke’sse’g dici et scribi debet. Sed Békés non est sy 
nonim. vocis békeség. 

Usque- 24. excellenter! -- 
48. szégyenljük. Nehéz kimondású szó. Az eu 

phonia azt Миша, hogy vessük ki az nbetüt (нё 
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gyeljük). Igy lelt a’ segédleni, beszédleni: segélleni 
’s beszéiieni, ' 

68, Be _szép gnóma! és be szépen van kitéve! 
69. Kezd-eL-Valóságos hiha Kezd.-i-,-Innen 

kezdjed. Röviditve kezdd-el. Mint mond (dicit), 
mondd (die). 

’88. Bravo! 
100. Hóliérja , melius quain hóhéra, 

 

l 

III. EPISZ’I‘OLA. 
« 

21. Moiidd. 
36. Bölcseség. 

Olly szép a’ 2dik és 3dik Episztola is, hogy 
velek eltelni neni tudok. 

 

iv, 

1. Szivesen, nein n. 
2. tétet, nein tëtet. 
17. Mig (donec), Adhuc est még. 

‚панда‘ 
25—28‚ Ki van bôvitve; ’s látom , érzem, iniért. 

De a’ két ntnlsó vers, kivált a’ penult., nein egé 
szen van tetszésem ’s óhajtásom szeréiit. -Besze'll 
m'? Mit besze’llm'? — Csudálkozva ro'la.--- Osztán 

az o’llhól cuni _afiixo lesz o'lb'a, nein ólla vagy óla. 
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v. LE vE’L. 

5. Az iró мы“ megtévedt «мы irt Íaötsò'n-t 
köszó'n helyelt. 

6. лиц, nem Iájia, ~- Ногти Istvân, a’ Вё 
vaitanitványa, Paltantyúsolinak печей azon ma, 
gyar Irókat, a’ kik a'Consonánsokat штативы 
retik, а’ hol a.’ kettöztetést a’ törvény nem пуща. 
Én tôle ta`núltam-el, hogy uta’na és toke'letest так 
a.' szokott utu’nna és tò'ke'lletes helyelt. I 

12. edénye`,.nem ‘ту. 
_ 13. Hagyj-fel, nem Haggy. 

15. Én az ò'rò'm-z'nnepe’t eggy szónak venném, 
's nem vetnék közzé Synaeresis jelét 

17, nyájasan, nem ss, 
21, 22. A’ te gnómáidban valalni varázsló van. 

Megfogja. tanúlnì az olvasó elsö látással. 
28. valósággá két g-t шт. 

„30. bölttsé nem böllsé. Két t kell, nemveggy. 
36. nálunk cs'ó'mörletre. És ez csak azért is 

jo'bb , тег! élkerülteti a’ 4 e betůt ’s hangob 
44. Bravo Ногу az Umbra el nincsiA kerůlve 

‘ azoknak kedvekért, а’ kik azt meg nem ërtenék. 
46. Az olidae саргае elmaradtak, ’s é'rtem a’ 

del‘îcatesse okait. A’ mai olvasó ш nem vèt'te voul 
ńa Rómaìsan. &quot; 
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.VL LE VÉL. 

A’ ket elsö sor sokat elugrott, és az мы kár, 
Facere et :e1-vare nem üres kifejczések.` Igy prope 
res est une, solaque. -- Semmit sem; én ezt а’ két 

— negatiót nem szeretem. Ez nemetül ezt tœzi: auch 
nichts, mert annyì mint semmz't is нет. Е’ helyett 
igy szeretek szólani, ha csak azért is bá__r, hogy el 
távozzak a’ köz nép szóllásától: semmz't nem. 

8. egyéb, nem egyébb. Hiszen in accus. nem 
egyebb et. A’~ gondatlanság a’ casus comparativas 
ш b-jéböl kezaeue е’ hibát ejfeni. ’ 

16. nyavalyád, 
18. remé'nye, 
19, 20. lesszs és хе“. Lesz kurtitva 1е11 а’1е‚ 

xzenbôl. Épen igy a’ teszenböl а‘ tesz. Vagy а’ letz 
is eggy sz-et kiván, vagy а’ tesz is kettöt. Egg-yel bi 
zonyosan jobb. 

24. Miért K-val a’ Corz'nthus, holott másutt 
(kivévén а’ Krézustés 11163 Lukullus) deaÍk-orthogr. 
szerént C-vel irattatott г 

25. Nagy vétek а’ Grammatika ellen, mel-ly 
bůnt magam is követtem Egyveleg stb ben. Kérke 
dik, és igy lt'érkedjél, nem: Kérke dj.Az, а’ kìtôl 
ìtt tanúlom h'ogy olvas sz vanv jól, ’s az стаю! 
rossz, ezt a’ vétket meghagynì bizonyosan nem 
fogja. 
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26. nein gyülés , hanem Gyülés -- szóllaxz 
nein попали. ‘ 

27‚ Virradtiiem eggy r. hanem kettó. 821111 
telen inegkiváiija hátúl az apostroph jelét, inert e 
gészen igy volna: sziinteleni'íl. 

затмение. Talán az Im ieu boilásból ы 
_. с helyett. -- bo s s z ús , nein bo s z ús 

Ezen Episztolában és az elöbbiben gyakor he 
lyeken meg változtattam az Ii'ò hibája. шт: az ас 
centust. -szz'vnek вы) irta a’ szz’vet etc. A’ commákat 
is feli‘aktam a’ h_o1 Ирак láttain és elmaradtnak hit 
tein. Ezt azért jegyzem-fel itt, hogy szorgalmasan 
végig nézzd, nehogy а’ Те vélekedéseddel ellenke 
zésben legyen az én másolásom. 

46. Kövessd, quin. kövess(e)d. Látoin hogy 
едешь е’ részben velein tartasz. 

49. botsássd. 

¿l 50. kössd. _ 
51. Zsidójira quia. Zsidója. 
54. nyugtassd. 
62. Kappadótziában e vagy Cappadocia? 
82. Gyi'í stb. 
85l nyájasan. 
86. niondd: 
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vn. LEVÉL. 

3. holnap. Nincs ho’nap. Vagy ha. van ,az nem 
mensist tesz, hanem die: тент-г. 

‘7. Ruházzd. 

20. Kz’méli, nein ke’iiiéli, inert vers. 5. kz’iné~ 
let vala, és igen jól. 

Érzem én a.’ szépséget a.’ 24dik versig , a’ hol 
van , teljes mértékében. De szabad „док kimonda. 
ni hogy itt sok szépség тети. Hová leve példá 
па!‘ 0k. а’ Dum pueris oinnis pater et matercula!!! 
pallet!!! Officiosaque sedulitas et opella. forcn~ 
sis — ’s a’ Designatorság lévén f6 inéltóság Изви 
san hatnak reám. Ellenben melly szép 20-24! 

30. Nein lesz ez. Én a.’ pronomen relativuinot 
szeretein z {Щи} éreztetni ha мам eonsonáns jö is. 
[gy itt 5_8 és 84. 

335-138. igen szép. Söt a’ 45dikig igen szép. 
50. KainArában. 

62. lássd másielküvé én ezt eggy szónak foi' 
rasztanám. 

Excellenter usque 70. 
Lágy henyéiés! Excellenter. Nein érzed Te, 

mint öri'ilök én az illyennek. Debi‘eczen talán nevet 
ni ‘ода. Hadd nevesse! ' = 

80. Ez volt. z’ze’n cum accentu. 
81. Kérdezzd -— ` 

30 
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.f’ 
l 

95. Igy írnám: É's Nem-mel (nem nemmel) vá 
lAszol. Ho'gyhogy’? quia = hogyan. 

M6. táját, nem jj. 
1 18. nyugvó-helyt, 
138. nem hívhatsz csak annak. Inkább mint. 
14,2` Ajándékozzd. 

vm. LE v É L. 

l. Titoknokjához. 
3. Mondd. 
9. nyavalya 

 

x 

1x. LEVÉL. 

Igen szép. És ezt az mondja, a’l ki alkalmasint 
érti, mibe kerülhetett ezen nehéz levél fordítása. 

 

X. LEVI': L. 

l. Várost-szeretô‘cunll‘nota. diaereseos. Mert 
csak a’ nominativas- szenvedi-meg a’ tökéletes ösz 
veforradást. ' ' 

3. феи noha az integrá-t is jelent. Nem ép 
pen. A Y . 

4. Bár másbam'inkább mint máskép. 
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6. E’xcellentissime! et si quid supra (Пей post. 
Usque 16. nem szoros fordítás ; es még is szép. 

A’ 15. és 16. sor rímje igen szép. 
_ 17. Bölcseség, nem ss. 

23. Ebcsillag, ha Oroszlán gr. 26. - Eng/het 
fìim' l!! А 

25. А’ lehet és az e közzé diaeresis vagy in 
kább synaeris (-) van vetve. Minek itt а’ kapocs г' 
azért e csak, mert úgy szo ktak? Ha az enclyti 
cum e kapcsot kíván , kell az a’ nél/iü], mellett, Ад‘ 
rűl elébe is. 

32. hanggal, nem hangal. 
14.9. Szarvas és Ló-mert elébb Eger és Me. 

щей vala. А ` 
51. Embe'r. 52.. önként és önnként, soha 

nem ó'n. 

70. nagyra-vágyás cum sigue diaereseos. 

XL LEVÉL 

13. szárAzon. 

16. felyűlhaladja. Igy egykor én is. Botlottam. 
Az gnak nincs itt semmi helye, ’s jól így van:felűl. 

16. haladja nem ll. 
18. hátra-hagy. Cum signo 

А Hóvá leve~ az igen szép: Oblitusque meo 
rum, oblìvìscendus et illis а— Ezt, kérlek, ki pol 
told, el ne hagyd. 
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27. semmìt nem szeretne. 

32. Mihelytt duplìcatum t requìrit. 
33. kályha, nem kálha 
39. orczája nem arczája. ex arcz tit arcza. ex 

o_rcza prczája. Oroza. genas, arcz vullm. 
OllyI szép , hogy talán eggy episztola sem szebb ! 

ХПдЪЕУЁЬ. 

27. pálya, nem pâllya, Quia nah). 
32. Nem lehetne e a.’ „поиск! gyílkolm' által 

ejteni? ' 
40. Halld-meg. 4‚4‹. Térden-állva cum signo 

хш. LE v É L. 

2. Ujra, non sine accentu. Ё} est semper di 
gitus, hìnc ujja digitus illius. Új Semper cum acc. est 
novus. Hinc újabb, флот. 

4. Excellenter! 
13. szerencsésen. 
19. beszélld. 
24. essé k quîa esik, -el: non es. Ezt az ano 

maliát meg ne hagyd. A’ Révai árnyéka átkot 16:11 
tana versedre, és _bìzony méltán. 



KIs JÁNosiioz. 357 

XIV. LE -V É L. 

Ninos seinmi “штаны való benne. 

Salis terraë gravis. Vallyon mint teszi-ki ezt 
Voss? Ш elmarada. 

XV. LEVÉL. 

17. szóllnunk. --- 18. szájában, nem szájíában. 
Ñ ult. kinttsel quasi kintsvel. 

XVI. vLEVÉL. 

18. foly, nem folly. 
28. egészség, integritas, Ganzheit. Én ezt a’ pro 

nunciatìo szerent egésségnek szeretem irni, inert az 
az egészség nekem messzüniieii ho'zott képnek lát 
szik. . l 

31. szégyenlvén. Elìdálnáin az n панда‘. Elég 
szegyelve'n. ‘ 

46. Mìhelytt. 
70. ahhoz quia azhoz. Si bene dicitur attól, 

annak, azzal, bene dicitur et scribitur etiain atihoz. 
Si hoc male scribitur, debet etiain scribi a’to'l, a’mzk, 
a’zal vel a’vul, aut oinìsso signo aposti'ophi «ш, 
али/в , azul vel aval. i ~ 

79. _feliebb ,non {еду/вы). —- Unde hoc jebb, 
mihi non liquet. Sed adparet hoc etiain in lejj'ebb. 
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96. vide supra felyíil. et non fellyůl.- 
99. eladhat’d, non adhadd. 
118. Enyz’m. male. Rectius Enye’in, uti Tìe’d , 

öve', enye’im, non enyz’iin. Vide Scholia mea Gramm. 
Sylvestri нищета. 

XVII. ‚ьв‘гЁъ. _ 

2. mikép; non iniképp. т fôbbekkel, non КОМ). ` 
4. rá-szorúl, non est una vox. 
6. Мыс! ett vehet’d'e. 

11. Rectissime jusa, et non ринга. Нос indo 
ctoruin est, et eoruin quibus Horvát noinen Pattan 
tyús indidit. 

22. тети-тег. 
25. Cynicust. На Ã-t vetünk, iniért nem Tz-t 

e161? 
36. bravo!~ 
52. Fél-Isten. 

55. K vagy Corinthiisf? 

 

xvm. LEvÉL. 

8, nyavalya. 
20. játszane’li, nein Ишим, _inert ját's-zü. 
33, 34. iessz, пес&quot;. 
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36. Ш és танцы bzìtán, nem bútán. 
40. lyány, nem'lány, mert az l után lágyitó 

ynná. válik az е„ ‘ 
41. eképen. 4,6. vetélkedje’l. 
49 , 50. léa-zen, és igy egészen, melly helye's. 
54. álmadozik, nem álmadoz. 
65. nézzd. ` 
67; kutyájit , nem шут, mert kutyája. 
98. szóllj, nem szölj.' 

- 100. А’ mindég Мг! е, vagy сваи ta'r? 
103. csin Vcultu’ra, сыну, honnan cn'nyán, 

cn’nyára, Vélekedésem szerént csak eggy ny-et ki 
van. 

104.1112121; szóbalyánya eggy szó és &gt;2 ypszi 
lonnal. 

106. hiba van a’ leirásban. 
108. ne szöjjön vagy szövjön. Jó mind а’ két 

mód. 
12o. hibásnak láfszika’ len-ás. 
122. gálya, nem „у. 
143, 144. fénye, ösvénye. . 
149. csenddel. ` — _ J ., 

xix. LE VÉ L. 

1. Meczénás, ‘аду Maecenás, nem Mets. Ш 
вдед nem под Tzézár. 
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6. .megszállt 2 l-el, 
z'ttosan, nem iltossan. Ногу ezt csak a.’ Leiró 

irta vétkesen, nem Te magad,1nuta.t}a.az elötte ál 
ló rim; de feljegyzem még is,hogy hibásan ne nyo 
mattassék, ’s auctoritásod az anomaliát ne sanctio 
nálja. 

13. Én a’ рига!!! tartanám-me&quot;. 
141. osztálya. (nem lyja). _ 
18. éj-nap id est éjjel nappal. Si dicitur effi, 

debet dici etiam nappal. ~ l 
20. nem arczával, hanem orczával. 
29. köménylévvel. ' 
43. tůzeszl'í eggy szó. Sapphó nem Saphò. 
46. érdemesbb tárggyal, nem tárgyal. 
47. verssel, тот‘. 

« 71. mézizíí. 

 

Ér-Semlyén , Octob. 2d. 1810. 

ot nap múlva. kezdödìk а’ Debreczeni vásár. Ak 
kor e’ nyalábot általadathatom Kis Istvánnak, кит 
Те biztosod мы ezt általvétetheted. Ez a’ ‘выше: 

arra birt, hogy jegyzéseimet még itt felraktam, ’s 
nem halogattam addig, mig Széphalomra., штаб. 3 
nap alatt indulok, felmehetek. A’ Voss Horátzával 
ezt öszvevetni nem sz'ükség. Ez nem az ö Ногти, 
шшет a’ Darü-é. Reménylem, hogy a’ szónak 
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Kìsnél nincs szükség magyarázatra. Én а’ Darűét 
csak a.’ Halni Lit. Zeitungból ismerem. Ott olvastam 
egynehány mutatóúl előhozott gyönyörü darabjait. A’ 
mit а’ franczia bír e’ részben, a’ magyar épen azt 
fogja bírni a.’ Tìédben, ’s itt annyival többet, mivel 
itt azt is bírja a’ mit a.’ Német Wielandtól bír. Ver 
seid gyönyörüek; csudálom szeretem munkádat, ’s 
örvendek szerencsémnek, hogy az első koszorút ke 
zemből veheted. Paean! io Paean, nagy ЕЩЕ! 

Bár csak ez a' munka igen szépen nyomtattat 
hatnék. Ha szép betűket vétetsz hozza , nyomtattass 
az én számomra öt exemplárt minél szebb velinre. 
Adja Isten , édes barátom, hogy ez a’ munka neked 
ne csak köz tiszteletet hozzon, hanem jutalmat is. 
Ha én osztanám, ezért: is mellyedre függesztenem 
a’ Legion d’ Honneur csillagát. 

Ш} szerencsésen új fénnyel ragyogó nagy ésjó 
Férjfî , nekem barátom, ’s dicsőségem. 

Kazinczy Ferencz. 

31 
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LXIX. 

Széphalom , Octob. 15. 1810. 

Kedves barátoni! 

Prof. Ruini Úrhoz irt levelem eggy postával hama. 
rább ér Sopronyba mint ez, inert haza. érkezvéxi 
Biharból, azonnal' irtain neki, nehogy Лотки: és, 
a’ mi több, эхо/1111111” hallgatásoinat hìdegülésnek 
vég'ye; ’s abban már tudósitottalak , hogy Horátziu 
si epìsztoláìdat a.’ Debi‘eczenì sokadaloiii (igy hivják 
ott a’ vásárt) eggy lepecsételt levélben Kis 15171111 
nak штат-111%, hogy ö azt ne iiiásnak iiiint an 
nak, а’ ki irott felhatalmazást штата-ею általvé 
telére , adja. Siess tehát illy felhatalmazást küldeni 
valainelly Pesti barátodhoz; onnan olly gyakor al 
kalinak vannak Sopronyba, hogy nem sokára vehe-- 
ted. Isinét felemeltetven a’ postán inenö levelek dij 
ja, nein annyira i'ösvénységbôl mint valaini egyébböl 
történt, hogy postán nein küldéin Hozzád. Нет hall 
gathatom-el itt iijra, hogy forditásodat a’ Vossé mel 
lé ugyan neiii teszem, de igen а’ Dari'ié mellé. 
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Quand on est égal aux François 
Ce n’ est pas un mauvais partage. 

Siettessdnyointatását, hogy a’ Publìcuiii csudálhas 
sa inunkád becsét, ’s tanulja szeretni ’s érteni azt 
a.’ Poétát, a’ kinél szei‘etetre méltóbbat nem talál. 
Ó a.’ magyarok köztt iiiiiid e’ inai iiapig nein “111111111 
tott érdeinesbb férjl‘iat foi‘ditóúl, ’s ezen állitásomban 
csak az gyanithatna hizelkedést, a’ ki Iróinkat iiein 
isinei'i, vagy becseiket inegszabni nein éi‘ti. 

Szeinere Pallal Patakon akadtain öszve, inidön 
ott 10ûikben keresztül jöttem. Mái‘a igérkezett hoz 
zám. Tôle értettein azon reniles töi'ténet hlrét, mel 
lyet Te is einlitesz , hogy K. LeñelKíìrljeïnek akai' 
ta neveztetnì az idöszaki inuiikát. Minden esetbeii 

nevettein volna ezen a' bolió tituluson, de inìvel a’ 
gondolat--tól jött, kifakadva kaczagtain rajta, inert 
holmit egyebet juttata eszeinbe, a’ iiiit tôle más ese 
tekben hallottam és a’ mik engeiiiet sokszor neve 
tésbe hoznak. Az eggy igen különös ember. Jó em 
her és buzog, ile inég soha sem juthattain-el ai‘ra 
a’ ponti‘a hogy ôtet ismerjem , söt csak meg is fog 
hassam. Hogy Festetics гей bizta а’ fija neve 
lését , azt nein csudáloin. Két orîginalis, 116111112; 
foghatatlan einber akadt egyiivé. Akáriiiint essék az, 
igyekezni kellene hogy folyò irásunk légyen ‘111111111 
ra. E’ nélkül nem fog bolilogulni Literatúránk. Te 
het e valainìt Döbi‘enteî, nem tudoin; ’s félek hogy 

3l * 
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ha kezd is , nem sokára elakad, тех‘: Erde'ly nem 
az а’ hely la.’ hol az effélét kezdeni мы. 

Fejérnek nem vettem eggy levelét is. ‚Межп 
vén Töled, hogy ö nekem Ш, megelözöm újabb irá 
вы. Gyönyörködve hallom mit teit veled mig а’ ha 
zán kìvůlvalál. Az olly {вы más érdem nélkůl is 
ajánlhaija. tevöjét. 

Nékem, igazán mondod,az а’ szép sors juta. osztály 
részül, hogy a’ jóktól szerettessem, ’s forrón szerettes 
sem. Ismered,Pesti barátim melly hévvel szeretnek. 
Hamis alázatosság nélkúl mondom , hogy nem értem 
mint nyertem e’ szei‘encsét. Én olly Мене kicsìny va 
gyok l én olly felette keveset tettem ’s tehetek izzaszŕń 
szorgalmaim után is. Végy magadhoz, mérsékelj ma 
gadhoz,Virághoz, Berzsenyìhez! Mit tettetek ti, mit 
én? Eggy kis Sonett, eggy Epigramma, eggy fé 
nyetlen , piperétlen Epìsztola! &gt;De (Horvátnak most 
‘гей levele szerént) а’ Judex Curiae Csereyhez irt 
Episztolámat nedves szemekkel hallgatta. felolvastat 
ni, ’s Válban Május l5dikén az egész asztal nyil 
ЧМ itta a’ feleségem egésségét. --- A’ Judex Сп 
riae asztala! az Ürményi asztala! Ez olly temjén, 
mellytöl szédůlök. Barátom , kinek köszönjem én 
ezt? Nem 'I‘enéked&gt; e? nem а’ Те felséges Episzto 
ádnak e? melly Sophiet elfelejthetetlenné tette a.’ 
Magyar Literatúra barátjainál az idök végezetéig. 
0h, bizonyosan annak, és egyedíii annak. Аз‘: hi 
szik, под az, а’ ki ezen dicsó miv által megtìsz 
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teltetett, Hérós, és hogy a’ Hérós kedvese Fél Is 
tenné. - Akármint van, enyém ez а’ fény, ez a” 
szerencse, ’s örvendek hogy Tőled jött, hogy Tőled 
vettem! A 

Te elenyészést kéntelenitetel jövendölni Nem 
zetünknek ’s nyelvünknek - (sorban veszem elő le 
veled czikkelyeit) -mert az а’ philos. lélek is, melly 
Európán végig fú, „csak a’ maga hasznát né 
zi.“ —- Ne szidalmazz, barátom! Ha a’ maga hasz 
пай nem nézné, ha kevésbbé nézné, ha így nem 
nézné, mi lenne az Ege'szbőRNagyon tetszik az ne 
kem, hogy nem teszen az a’ lélek ugrást, hanem 
e'rlel. Tekints vissza: úgy van e a' dolog a” mint so 
kan vélték nyolcz'esztendő előtt? Én innen azt hi 
szem hogy más 8 eszt. múlva ismét másként, ismét 
jobban lesz. 

Hogy a.’ Helvetius 's Voltaire philosophìája ural 
kodjék ismét, azt én nem hiszem, ’s ne is engedje az 
Igazság lelke! De adjunk hálát hogy az valaha ural 
kodott ’s a’ setétség kárpitjait öszvetépdelte. - De 
micsoda teremtések vagyunk mi? Keressük az Igaz 
ságot , ’s mikor templomainak'ne'melly tornáczaiba 
bemegyünk, akkor látjuk, hogy azt látni nem em 
bere/inek való, és hogy ezeknek csak az ő bábjai 
kellenek. Az osztán igen comique, hogy kiki а’ ma 
ga habját tartja jónak, legjobbnak. Hellász és Ró 
ma a' bábot babnak hagyta 's tiszteletben tartotta - 
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mint szükseîg‘es bábot, és nem mint poh‘h'kaz‘ гаши 
ság eszkò'ze't. Azonban а’ Socrates kakasa. ’s а’ Ci 
cero nevetett Augurjaì Socratesnél és Cicerónál te 
kintetben tartattak ugyan, de otthon , az az magok 
ban, csak az ész Istenének hajtottak térdet; акта!‘ 
az Istennek, a’ ki a’ maga ищете: а’ j ó gyako r 
lá sában hagyta keresnì , mint az а’ ki ezt tani 
totta: szeressed Istenedet ’s felebarátodat. 

Hogy Acsán elmondott beszéded nyomtatatlan, 
azt uagyon sajnálom, ’s azt mondom еды bizonyos 
Úrról а’ mit Te: sok van tôle megtagadva. Erról 
sokat mondhatnék neked. Hát még Gábor!! 

Vay Jozsefnek 23 esztdôs Ábrahám ñja Oct. 
‘.)dikén jegyzette-el a’ Cousine-met Kazìnczy Sophìet, 
ki 17 eszt. Szép pár. Az Itjú lelket, talentomot az 
мумии kapott, jól tanúlt,képzelheted tapasztalásait. 
A’ mi még most nincs, az idô megadja. A’ leány 
képe liliom és rózsa, pìpacs és violaI ’s gesztenye 
szög; physionomiáia kedves. Gondosan, örizve ne 
veltetett. Francz. olaszúl beszélLPénz ott és itt sok. 

Fényesbb házasság nem lehet. 
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Generális Vay Miklos a’ ineggyúladt Tályának 
(szoinszédjában iakik) száz inéró lisztet- külde. A’ 
Báróczi széplelků barátja sok illy tetteket Семен. 
Pedig erszénye rongált. 
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LXX. 

Széplialom, Oct. 29d. 1810. 

Kedves bai‘átoin ! 

Nevetségesnek tetszhetik hogy verseiinet,iiiìhelytt 
inost leirom, egészen régibb szokásom ellen, niidôn 
azokat titokban tar'togattam, közlöin belsöbb bai‘átim 
mal: de ha. nein volna nevetséges azokat a’ jelenva 
ló barátnak iiiutatni, iniért lcgyen az a’ távollevö 
nek г -- Te buzditál hogy Nyz'laz'mat folytassain. Buz 
ilitásod olta. nein kovácsoltain i’ijakat. De ez álinatla 
núl töltött éjjel megszálla isinét a’ Vulkánus lelke , 
’s imho] van a’ init készitettem. 

A’ KÉT 'i‘ERMÉszE'L y 
(tiidnillik а’ Nach der Natur és az ew 1o xgewuov.) 

A’ Poezis kikap a’ népböl ’s a’ durva valóból, 
És kiesebb tájra ’s lelki valóha viszeii. 

Ее te kevélykedlietsz, hogy az eltévedtet az езду és 
Szent Természethez, Bélteki, visszahozod? - 

А’ 11111 lát, neki Természet, ’s nein semmitovább: de 
A’ meaterae'¿r’-terméxzete néki 111011 
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KÜLÖMBSE'G А’ PRózAI ’s POÉTAI 
Miv Kòzö'r'r. 

 

тех‘шёлей7 te ‘аду а’ törvény ’s а’ mester- Igazgassd 
Verseime~t1 ’s Вадим folyni szabàsid шёл! 

Így Futaki; és mivel ez prózáját szórja7 külömbség 
Nincsen verse каши ’s' prózai mive között» 

szoKAs. 

Berkì szokoitat imád, nekem az kecses a’ mi szokatlan ; 
’S kényesbb ‘аду makacsúlt izletem újnak örül. 

A’ mit Вел-Ш szeret, megavúittá válhat: az újért 
Hamvamat а’ marádék âldaui fogja nekem. 

Zeng dalod; eszküszöd azt,’s mivel esküszöd, elhiszem. 
0h de 

Nem szépet zeug. A’ fülmile nem czinege. 

SUBAI. 
 

Te czifra szókkal élsz: poéta nem ‘аду. rauschende 
Wörter. Reime. 

- Egg'yhangzatokra akadsz: poéta. nem ‘аду. мет5сьеуе‚5е_ 
Mértékre lépni tudsz: poéta nem ‘аду 
Múzsákat emlegetszzpoéta nem ‘аду. 
Csók és bor éneked: poéta nem ‘аду. 
Mi мы; -- Értem én l Poéta nem vagy. 
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АН; ha ezt az utolsó causticus darabot feljebb 
re nem becsülöm mint az elsöbbeket, попа örven 
dek hogy az elsôt tölem veszi literatúránk ; тег: há 
nyadik magyar Iró az, a.’ ki az aestheticának ezt a’ 
törvényét csak megálmodnì is tudná. És erre az 
utolsóra eggy boldogtalan Hubai Miklós nevů км 
vìnîsta deákból Prókátorrá lett emberke adott Origi 
nált. Azért emlitem mi volt, mert ez is Лат/11150! 
kong-ato’. 

Eggy óra múlva Consil. Vay Józsefhez ìndúlok 
familiaì kedvetlenségek mìatt. Most tehát csak azt , 
ногу Wébert megkináltam Gesszneremmel, Egyve 
leg Irásaimmal pedig Institóx‘ist. Mi lesz ajánlásom 
ból, nem tudom. Szeretném Чашка ezeket а’ dolgo 
zásaimat nyomtatva látni. Élj szerencsésen, édes 
barátom, köszöntsd a’ mi Rumìnkat. 
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LXXI. 

Széphalom , Nov. 7d. 1810. 

'l‘iszt. Kis János Úrhoz. 

Ke’dves barátom ! 

Kevés napokkal ezelôtt ment hozzád eggy levelem 
egynehány Nyz'lammal. Vedd itt, a.’ mi жопа ké 
szůlt. De а’ Nyilak és Vz'ra’gok czimet Tò'vz'sek e's 
Vz'rágok-ká változtattam-el azolta; rendesnek tetsz 
vén а’ két eggyüvé nem i116 symbolicus ideája a’ 
Куй évs Vz'rág-nak. A’ tà'vz's is szúr, mint a.’ „уй 

A’ legelsö darabja a.’ На Gyůjteménynek ez 
leszen: 

HERCULESZHEZ. 

Hatalmas Herculesz, te мрак-15%“! 
Dicsö fajzatja a’ Mennyropogtatónak, 
Kinek most már fényében osztozol! 
Te nem csak a’ föld undok szörnyeit, 

’ А’ hérfejü Hydrát, a.’ holdszülötte 
` 0roszlánt, és a’ Créta vad Bíkáját, 

’S a' mind ezeknél rettentöbb вишни, 
Diómedeszl, ’s a’ hármas Géryont, 
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’S a’ tüzokádó Kákuszt öldöséd-el» 
Hogy jót tehess, te nem kerülted а’ 
Kevésbbé' bajnok tettet is; ’s az 611 
Marhájinak szemetjeiket kihánytad; 
’S ég föld javalló. ‚шило: tettedet 

’S a’ mit te nem szégyenlél, Bajnok-lsten! 
l Dicsö fajzatja a’ Mennyropogtatónak! 

Én , nyomorúlt ein b e 1‘ cs e *) szégyeneljem ‘i’ 

Az ISKOLA TÖRVENYE. 
«__» 

Járj egyenesttl ki ne térj! igy rendeli az Iskola; 
nem szép 

A’ mi szabásom elôtt lielytelen, a’ mi hibás. 
Járj szabadon! ne remegj! mond Aesthezisz; és, ha 

v an o k 1‘ á , 
Térj ki! ne hidd hogy szép ’s jó lehet, a.’ mi Генез 

’S a' Genie pártázott fövel jö, ’s sanetîonálja 
A’ init az lskola tilt, a’ init az aesthezisz мы. 

EGGY iiiÚ FricsEGóiioz. 

Mikrologied minket sokat elgyötör.- 0h ,de miért ‘аду 
Eggyütt Mikro- Pikro- Mákro- Makái‘ologósz? 

*l Az embercse а‘ Terentz homunciojára alludál. 011 van 
az, a’ hol a’ bordélyhan eggy iiju a' Jupiter és Danae képét 
látja, ’s az Istentöl vesz рамы, 
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NB. Nein merein bizonyosan áilitani, hogy a’ 
inakárologósz ió e abban az érteleinben hogy a’ ma 
gával eltelve lévö boldogot jelentse? s 
nein hîbásan van e scandálva? 

 

FENTEBB STILUSZ. 

„Engemet a’Sokaság ért ’s kedvell.“ -— Pór sere`g! erre! 
Lörét ári'ilok, ’s nyirvizet; édes ital! 

(Ez im Geschmack von Göthe.) 

 

Éij szerencsésen, kedves barátoin! Olellek tisz 
telettel ’s szeretettel. 
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LXXII. 

Széphalom, Decemb. 16. 1810. 

Kedves barátom ! 

Töviseim ’s Virágaim 31szám1‘a. nevekedtek. Mi- — 
helytt 50re szaporitatnak, azonnal kiadom, ezen hoz 
záadáesal: ` 

1 z E G E R G E L Y 
Peleskei Notariusnak 

Commentariusaival 

ad modum Ruaei et Minellii. 
Az lzé Uram praefatíója’s magyarázatja a’ XVI. szá 
zad pedantjainak módjokkal lesznek irva.. - Olvassd 
e’ két Vz'ra'got. 

GRÓF RADAY GEDEON. 
 

Én újabb Mózesz voltam, ’s népemet 
Kihoztam a’ rabság hajlékiból, 
’S а’ hagymatermö 1101111 helyébe néki 
Tej- ’s méz- ’s borfolyta Kánaánt adék. 
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Fény oszlopában ment Apoll elöttem, 
Fény oszlopában én a’ nép elött. 
Megcsaptam a.’ tengen-t ’s nyilva állt az út, 
Megesaptam a’ sziklát ’s folyt a’ patak. 
Az új törvénynek kettös ércz táblájit 
Lehoztam a’ Parnassz’ szent bércziröl; 
’S hatalmas jobbom azzal forgatá fel 
Az undok tisztelet’ tornáczait (Leoninus versek 

ellen irt.) 
Lehúllt а’ fai, de fenn шагам а’ tábla.. 
Apoll kedvelte tiszta tettemet, 
’S hérül örök zöld kort nyùjtott nekem 
’S szépzengzetü lantot ’s hattyúi dalt. 
Kîvette fiirtjei közzül a’ borostyánt, 
’S hogy csendesen feküdjek árnya alatt ‚ 
Önnön kezével szúrta sirom mellé. 

Nagy volt nevem ’s örökre ладу max-ad. 

Ma éjjel pedig ezt irtam: 

KIS És BERZSENYI. 
__. 

Különbözök és eggyek arczaik, 
Mint lennî kell а’ szép testvérekének, 
Kik eggy anyának nöttek karjain, 
És bájaiban megosztva részesek. 
Költ homlokát az eggyiknek szelid 
Szög fürtök ékesitik ’s а’ cyané 
Szeméhez jól ha§onló ладу szemek 
Szikráznak a’ játékos iv alól. 
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A' másik barna selymet hullogat 
Párószi márvány-vállain alá; 

i ’S melly Isten álljon ellent, а’ midòn 
‘ .f Az éjnél baruább szem piIlantja-meg? 

I Az едут Spártaì karcsú szép leány, 
Körül aggatva a’ párducz’ leplegével , 

‘ Ё Kit a’ llegyekben sújtott-meg nyila.. 
‚' Lezbósz „evene а’ másikát, «mok 

'S a’ laut zengése mellett; ezt mutatja 
.l Fürfjeí között az ionkoszorú. 

', 9 Mellyiké az alma? ah ki mondja-meg.' 
Kiben kétségeim biztos oktatót 

' `‘1. Találni szoktak ‚ Delphinek Kìrálya. 
` ` I&quot; Szelft és nagy Isten! verd-e1 e’ homályt 

‚ lY ’S hogy bìrja fényed, “Пенза-«неё,` szemem?. 
V ` Tripószodon ég а’ tömjén ’s magas 

'g1 Boltjaidat sürü ‘вне; tölti-be. 
Segits! itt térdelek - 

  
 

l 'V' Ím a’ falon 
‚ “ Lángolnak а’ betük: KEDVES NEKEM 

„g - A’ MESTER, És A’ NEM KIsEBB TANÍTVANY. 

 

Ma veszem Csereynek eggy pakétját, hozzá Ш epi 
stolámnak 60 nyomtatványaival. Azt Cserey Miklós 
nyomtattatta-kì Kolozsvárott , in 8-0 7 paginára. --- 
Mellette drága. ajándékot Mélt. Kenderesy Mihálï 
Gubernialis Secretarias Úrtól: 1) Bocskay 18111111 
nak eggy tulajdon kezével subscribált parancsolat 

.i f ját. 2) Mátyásnak, a’ Rudolf Cs. testvérének és ké 
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söbben Királynak eggy Regálisát. 3) Erdélyi Can 
cellarius Gyulaffynak levelét. 4) holini más apróbb 
és kisebb becsü régiséget. 5) Egg Typariont ezen 
körülirással: DISSIDENTIUM 1N FIDE SOCIE 

TAS. -— Képzeled, inelly nagy öröm. 
Én, édes barátoin, isteni napokat élek kedves 

jó feleségem és igen kedves szép gyerinekeiin tar 
saságokban. A’ nagyobbikat a’ giliszták bántják, és 
ez a.’ betegeskedés a’ gyerineket inég bájosabbá te 
szi. Az atyaiszeretetet neveli а’ szánas. Nincs szó a’ 
ini fesse érzéseiinet.--’S ezen indulatok köztt a’ szép 
Hirgeist Nini levele ! Ez az elsö rendü szépséginost 
festeti nékem magát Pesten eggy tanult Mi'ivésszel, 
és a’ levél ezt a.’ hirt hozza. -—- Elöre érzein a‘gyö 
nyöriiséget. Szép festésü képem lesz, ’s az Ninit, 
az én testve'remet adja elómbe. —- А’ 111 engem 
most lát, ’s neintelen érzeni, hogy lehet ige n ti s 2 
ta szerelein , Isten tudja mit vel. ’S ezen megtéve 
désre magain adok alkalmat. De Pi'ónay Simon 15 
meri felesége hüségét, ’s az enyémet Sophie. 111111 
nám inagainat, ha gaz einb er lennì tudnék. Én 
hůférj vagyok , mind aus lGrundsatz, mind azért, 
inert én feleségemen kivi'il îsenkit nein szerethetek. 

Élj szerencsésen , te és a’ te boldogitód, ’s sze 
retett gyerinekeid. Ruininak e’ napokban irtam. Ó 
közli, tudom, ininden leveleiinet. Те csak azokat 
közöld, a’ inellyeket közölni jónak itélsz. --- 

32 
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LXXIII. 

szépnaiom, Decemb. 21. 1810.’ 

Édes bai‘átoni ! 

мечей napján irván levelemet-ez nékein 25 01121 
vel ez elótt igen boldog napoin volt -- engedil,hogy 
azt kivánhassain, hogy a’ gondviselés tartson meg igen 
hosszú idöki'e, niég pedig, minthogy а’ nélkül az 
elet nein gyönyörüség, testi ’s lelki elevenségben. 
Lássil virágzani házailat, ’s sziveil barátjait,»lássd 
virágzanì nemzetedet, és a’ nagy hazát a’ kisebbik 
kel együtt, lássd 1121, hogy neinünk a’ virtus útján 
igazán halad, és igy igazán boldog. Ezen óhajtásaiiii 
mellé nein 11111011- 1е11п1 seininit egyebct, ’s nem is 
akarnk. ' 

Dec. Sdìkán irt leveleilet közel eggy hete hogy 
vettein. Azólta nein valék ide haza; az innepeket 
.keilves napainnál töltötteni. Osztán egyéb gnndok is 
íoglaltak volt el. -- 

Glatz Úr néke'in maga is 11‘1. Még nein felel 
hellem neki. Kevélykedve fogadoin-el hivástokat , 
nem csak azéi‘t mei‘t ollyanra hivtok a’iiiìnek nagyon 
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óhajtom gyarapodását , hanem azért is ,mert én Gla 
tzot nagyon becsíílöm„szeretem (sokáig kinzott, hogy 
eggyik munkájának Iroffát nem ismertem, ’s örül 
tem rajta , midón meg tudtam, hogy az ö volt. Az 
nekem igen kedves könyvem). Most eggy munkát 
sem tuflok nevezni , a’ mit recenseálni készi'ilnék : de 
soha sem fogok úgy eggyet is, hogy Te elöre ne 
tudósitassál szándékoln felöl. A’ recensiót pedig :fil-` 
tal küldöm Ruminak, hogy azt ö adja-be, ’s ha va» 
lamit kaphat értte, forditsa szánakodástérdemlö sor 
sának könnyebbitésére. Ez az igen jó elnber felette 
siralmas tónusú levelet 11‘ nekem; panaszolkodik a.’ 
szertelen drágaság és a’ tanulók vadsága ellen. Saj 
nálom mind eggyikért mind másikért. Az elsöt mi 
is érezzük, noha messzebb vagyunk Bécstöl. Az el 
muló esztendö nekem felette szerencsétlen volt, ’s 
nagy eröltetéssel tudok adósságaìmból valamitleróv 
ni. Cselédeìmet igen kevésre szoritottam, ’s felesé 
genmek több philosophiája lévén mint közönséges 
személyben leliem volna, az nekem nagy áldozatba 
nein került. De képzelheted mibe kerül lelÃz' :zäh 
se’gez'mró'l nem tehetni. Ezután kevés új munk‘ákat 
fogunk vásárolhatni. 

Tegnap vevém Andrének levelét, mellyben az 
Oeconomische Verhandlungenre hiv-meg. Vele ed 
dig nem voltam semmì szövetségben, becsület és há 
ladatosság kénszeritnek elfogadására. Oda legalább 
а’ Hegyaljaì szölök múveléséröl irok valalnit, úgy 
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mint а’ Lübeck Journaljában irt valaki a’ Ménesi 
borokról. ’S talán valamit a’ Magyarországi tiers 
etat-ról is , de csak oeconomiai tekintetekben, mert 
a’ politìcait illetni nem merem, ámbár nem vagyok 
épen Berzeviczy Gergely. Valami túl megyen a' ha 
táron, nem használ, hanem árt; .'s hogy használna 
а’ legvastagabb hazugság? ’S nem sol: e csak az 
is, a’ mit hazugság nélkűl lehet mondani? De ezek 
a.’ dolgok engem nagyon elvonnak azoktól, a’ miket 
tökélletességre akarnék hajtani. 

Tudni akarod mit felele Wéber? mitlnstitóris? 

Wéber ezt: ajánlásomat köszöni; а’ mit kívánok — 
(100 nyomtatványt, de úgy hogy а’ papirost én fize 
tem) nem sok; de Gessznert nem fogadhatja-el, mert 
Daphnisának 's első Hajósának nyomtatványai felé 
nél nagyobb csomóban nyakán vesztek. Ezt Nagy 
Sámuel ford. 

lnstitóris kész mindenre, de úgy ha Praenume 
ránsokat szerzek ígéretemhez képest. Én még soha 
sem nyertem semmit dolgozásaimon. Pedig nem ol 
cso áron adom. De az én Publicumom felette ki 
csiny. - Láttad e minapi Catalogusát Kis Istvánnak? 
Miket arúl! és melly nagy áron! 

Most tüzzel vassal azon vagyok , hogy Tövisei 
met adhassam-ki. A’ reátok irt ’s utolsó levelemben 

közlött epigrammának némelly variánsai vannak, 
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Különbözök és eggyek árczgîk, gäîrllîäugçäî 
Mint lenni kell a’ szép (вата-виды: na, nec di 
Kik eggy anyának nöttek karjaín ‚ msg: 
És bájaiban megosztva részesek. Lisse ‘êgfâf 
Aranyszög fiìrtök ékesitik az rum. 
Eggyiknek fenn költ homlokát, ’s cyane 
Szinét felülhaladf ладу ’s szép szemek 
Szikráznak а’ játékos iv alól. 
A’ másik barna. selymet hullogat 
Párószi márvány-vállain alá; 
’S melly Isten álljon ellent, а’ midön 
E’ két setét csillag pillant гей? 
А2 eggyik Spártai karcsú szép leány, 
Körül aggatva a.’ párducz’ leplegével, 
Kit a’ hegyekben $11„11011—111е;‚г nyila. 
Lesbósz nevelte a’ másikat, dalok 
És lant‘ zengése mellett;azt mutatja 
Fürtjei között az io n 110520111 
Mellyiké az alma? Ah ki mondja-meg! 

Kiben kétségeim biztos oktatót 
Találni szokfak, Delphi ладу Királya, 
Szent és nagy Isten! ‘еда-е! е’ homályt 
’S под bix-ja fényed’, illessd meg szemem’ 

(А’ т111ар1 apographumban háromszor fordúl elö ez 
а’ szó: нет.) 

Trîpószodon ég' a’ tömjén ’s magas 
Boltjaidat sürü felleg‘ tölti-be. 
Segits ! 111 térdelek -- 

Im а’ falon, 
Betük langolnak: KEDvEs NÉKEM A’ 
меч MESTER , Es A’ VALAszToTT 'I‘ANÍTVÁNYF 

 



382 KAZINCZY FERENCZ LEVEL!!! 

.\ 
i 

  
 

l 

PECZELI. 

Libánnak nagy magzatja ’s a’ kicsiuy 
Izsóp között Zeusz liézagot hagya, 
És melly igen nagyot! melly végig látliatatlant! 
Tái‘saìd’ sorában, Tölgy, te âllsz ugyan, 
Eggy gyözedelmes nagy Király, élöl; 
’S a’ szüntelen’ zöld loinbi'i jegenye 
A’ véle testvér bus de szép fenyövel 
A’ körös, а’ bikk és az illatos hárs, 
A’ játszva rezgö nyár, nyir, és topoly, 
És а’ juharnak sok neme a’ szerént 
Hajt térdet és föt néked mint azok, 
A’ mellyeket Pomona ’s Flora véd, 
És mint a’ Liliodendron és Platan ‚ 
A’ Bignon, a’ Negundó és a’ Getics, 
’S te Tölgykirályné, szép Acátia! 
De Zeüsz igaz volt {ах-“141102 is, 
’S becs nélkül inég a.’ Юге! sem hagyá: 
Bliìáii ereszti gallyaìt, sebet tür,” 
Hamai- tenyészt, nein kiván mivelést, 
Árnyékot tart a’ Миша!‘ és akolnak. 
’S midön а’ vail tetök düh‘ódt vize 

Piisztitja a’ jámbor gazda fóldjeit, 
’S atyai hajlékát elseperni шип, 
А’ füz , nein a’ tölgy , gátolja a.’ чела“. 
Sok a’ mit tettem, és nem hasztalan. 
A’ nein hazúg liárom rokkás leány 
Igéretét nagy keggyel teljesité: 
Szolgált l-lazáninak véglehelltein is! 
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A' LÚUDHATTYÚ. 

спят Látzainak azon írására, mellyet ez idén 
Januárban, vagy tavaly Decemb. a'Hazai Tudósí 
tasok leveleiben adott ki, és а’ mellyben P o о c s Má 
tyás —- és több ehhez hasonlókat Hallg/álma]: mond, 
Ge'm-ről szólt, és így végzi. 

úsznának hogy ha volna mivel. 

Ez Pataki Witz. 

Cayster és nem — е’ szép viz neve. (Bedrog.) 
Zavaros! büdös! De semmi! Benne én lakom. 

Én nem vagyok lúd többet; én hattyú vagyok! 
Mert úszni láb és szárny nekem is adatott. 
Pöffedj begyem, ’s te nyak, ha nem hajolsz, meredj: 
Hattyúnyakat jól játszol, а’ ki lát, csudál. 
El, el te kolcsaggém vízemnek szélíröl! 
Te úszni nem tudsz, bár fejér tolladdal a’ 
Hadak Vezére kalpagának fényt szerez , 
’S gyémántboglárt rak rája, nem tudsz (шине! 
Én úszni jól tudok. Oh kegyetlen Istenek, 
De miért adátok nékem е’ csúf gágogást!! 
Miért, miért e’ rút, ez ocsmány gágogást!!! 

EPIGRAMMAI MORÁL. 
 

Bántani mást vadság-’s más a’ lélektelen lr6? 
Azt hozzád ’s hozzám nem köti semmi kötél 
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Csipd, döfd, rugd valahol lehet a’ gaz lati-ot! Az illyel 
Bántani, vágni 's agyou verni пешие szabad. 

Е!)$2е1‘е11сзёве11‚_1‹е111‘ев bai'átom! Két czik 
kelyére levelednek másszor. Ajánlom magamat те; 
becsúlhetetlen barátságodba. 
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